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إعالنيتأقينونيةأوقضيئيةأوإداراة

يلتزم املبلنو  في ميدا  اإلاهار القانوني إثعات هواتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمف اإلدارة  ية مسؤولية فيما يتبلق بمضمو  اإلعالنات.

 I.))-))إعالنيتأقينونية

HUILERIE L’OLIVIER D’OR
ش.م.م.

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو ) وضع  تم  ف)ف)) فبراير) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة التي خصائصها كالتالي):

 HUILERIE اركة) (: التسمية)

L’OLIVIER D’OR)ش.م.م.

زات) مبصرة  استغالل  (: الهدف)

الزاتو  بالوسائف الحديثة.

مركز عي  دراج) (: املقر االجتماعي)

جماعة ملجاعرة،)إقليم وزا .

من تاراخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
ففف.فف7)درهم مجز ) ر س املال):)

فف7)درهم) ففف7)حصة من فئة) إلى)

الشكف) على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي):

 767 قونى) السالم  ععد  السيد 

حصة)؛

السيدة ديوري كرامة)767)حصة)؛

السيد ر�سى قونى)767)حصة)؛

اآلنسة سكينة قونى)767)حصة)؛

السيد حسن قونى)766)حصة)؛

السيد حسي  قونى)766)حصة.

من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر من كف سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد حسي  قونى ملدة غير محدودة)

مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

األرباح):)ببد تحديد األرباح الصافية)

تقتطع)5%)لتكوان االحتياطي القانوني.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بوزا ) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (9 بتاراخ)

549))السجف التجاري)7557.

1 P

VAHANAأ

CONSTRUCTION.M
تأسيس اركة محدودة املسؤولية 

ذات الشراك الوحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاراخ)

اركة) تأسيس  تم  ف)ف)) يناير) (75

الشراك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد بالخصائص التالية):

 VAHANA (: االسم)

CONSTRUCTION.M)اركة محدودة)

املسؤولية ذات الشراك الوحيد.

املقر االجتماعي):)زاواة زنقة موزار،)

بغادي،) بوتي  إقامة  انفا،) اارع 

الطابق السابع،)الدار العيضاء.

الشركة سواءا) :) هداف  الهدف)

داخف املغرب  و خارجه):

وصناعة) الصلب  وهياكف  العناء)

النفط والغاز)؛

تطعيق طالء)الحماية من الحرائق.

ففف.ففف.7  :)محدد في) الر سمال)

حصة كف) ففف.ف7) درهم مقسم إلى)

محررة) درهم  فف7) تساوي) واحدة 

لشركة) بأكملها  و سندت  بالكامف 

 EVERSENDAI CORPORATION

خاضبة) اركة  (BERHAD SARL

بالسجف) ومسجلة  املاليزي  للقانو  

التجاري املاليزي تحت رقم)Aف6ف674.

تسيير الشركة):)تسير الشركة ملدة)

غير محدودة من طرف املسير الوحيد.

 NARLA SRINIVASA السيد)

مزداد) الهندية،) الجنسية  ذو  (RAO

والحامف) (7967 سبتمبر) ((4 بتاراخ)

.Z49937لجواز السفر رقم)فف

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها في السجف التجاري.

من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر.

األرباح):)يوزع الصافي ببد اقتطاع)

5%)لفائدة االحتياط القانوني.)يصعب)

عندما) ضروري  غير  االقتطاع  هذا 

من) ف)%) القانوني) االحتياطي  يعلغ 

الر سمال االجتماعي.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

رقم) تحت  العيضاء) بالدار  التجاراة 

ف)ف)  مارس) (9 بتاراخ) (733554

تحت) التجاري  بالسجف   مسجلة 
رقم)9)4595.

ملخص قصد النشر

املسير

2 P

BFO OFFICE
تأسيس اركة محدودة املسؤولية 

ذات الشراك الوحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاراخ)

تأسيس اركة) تم  ف)ف)) مارس) ((7

الشراك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد بالخصائص التالية):

اركة) (BFO OFFICE (: االسم)

الشراك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

اإلمام) زنقة  (4 (: االجتماعي) املقر 
مسلم،)الوازيس،)الدار العيضاء.

الشركة سواءا) :) هداف  الهدف)
داخف املغرب  و خارجه):

البقاري) اإلنباش   نشطة 
والبمليات األخرى ذات الصلة)؛

إدارة استغالل امتالك استئجار)
وحقوق) ممتلكات  بيع  ي  وإعادة 
منقولة  و غير منقولة يمكن للشركة)
طراق) عن  بها  املالك  تصعب     
املشاركة  و) التعادل  و  االمتالك  و 

املساهمة  و غير ذلك.
الر سمال):)محدد في)ففف.ف7)درهم)
مقسم إلى)فف7)حصة كف واحدة تساوي)
بالكامف و سندت) درهم محررة  فف7)
 BFO FONCIERE لشركة) بأكملها 
مقرها االجتماعي)4)زنقة اإلمام مسلم)
ومسجلة) العيضاء) الدار  الوازيس 
بالسجف التجاري للدار العيضاء)تحت)

رقم)385)45.
تسيير الشركة):)تسير الشركة ملدة)
غير محدودة من طرف املسير الوحيد.
السيد محمد بوزوبع ذو الجنسية)
املغربية،)مزداد بتاراخ)ف))مارس)ف796 
الوطنية) التبراف  لعطاقة  والحامف 

.B736774(رقم
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها في السجف التجاري.
من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر.
األرباح):)يوزع الصافي ببد اقتطاع)
5%)لفائدة االحتياط القانوني.)يصعب)
عندما) ضروري  غير  االقتطاع  هذا 
من) ف)%) القانوني) االحتياطي  يعلغ 

الر سمال االجتماعي.
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باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
رقم) تحت  العيضاء) بالدار  التجاراة 
ف)ف)  مارس) (( بتاراخ) (73(778
تحت) التجاري  بالسجف   ومسجلة 

رقم)458649.
ملخص قصد النشر

املسير

3 P

MAERSK MAROC SA
اركة مجهولة االسم

ر سمالها : ففف.فف5 درهم
مقرها االجتماعي : 69 زنقة عثما  

 ابن عفا ، الطابق الخامس، 
الدار العيضاء

السجف التجاري : 7ف7757
البام) الجمع  للمداوالت  تعبا 
ف)ف))حيث) يناير) (77 املنبقد بتاراخ)

قرر ما يلي):
من) (Nils( GADE استقالة السيد)

مهامه كبضو مجلس اإلدارة.
 Emilio( DE( LA السيد) تبيي  
الجنسية) ذو  (CRUZ MESONERO
رقم) السفر  جواز  حامف  اسعانية،)
كبضو جديد ملجلس) (PAB7(934ف

اإلدارة وذلك للفترة املتعقية لسلفه.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بالدار) التجاراة  املحكمة  ( الضعط)
ف)ف)  فبراير) ((5 بتاراخ) العيضاء)

تحت رقم)747)73.
ملخص قصد النشر

مجلس اإلدارة

4 P

SG SYSTEMESأ
ELECTROMECANIQUES
اركة ذات مسؤولية محدودة 

بشراك وحيد
ر سمالها : ففف.فف7 درهم

املقر االجتماعي : 47) اارع إميف 
 زوال، رقم ف7، الطابق 5، 

الدار العيضاء
السجف التجاري : 83)59)

تعبا ملداوالت الجمع البام الغير)
ديسمبر) (78 بتاراخ) املنبقد  البادي 
قرر الشراك الوحيد للشركة) 79ف))

ما يلي):

الفحص واملوافقة على حسابات)

التصفية)؛

من) وإعفاؤه  املصفي  ذمة  إبراء)

مهامه)؛

اإلعال  عن انتهاء)التصفية)؛

إلنجاز) الصالحيات  إعطاء)

اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضعط))

العيضاء) بالدار  التجاراة  املحكمة 

رقم) تحت  ف)ف)) فبراير) (77 بتاراخ)

77ف737.

5 P

DY MOTO
SARL AU

 املقر االجتماعي : تجزئة بلخير، 
رقم 9، منصور الذهبي بولفار، 

حسن I - تمارة

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاراخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتمارة تم تأسيس) ف)ف)) فبراير) ((7

اركة ذات مسؤولية محدودة بشراك)

وحيد ذات الخصائص التالية):

.DY MOTO SARL AU(:(التسمية

الهدف):)

مصلح ميكانيكي)؛

بيع وصيانة الدراجات.

بلخير،) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
بولفار) الذهبي  منصور  (،9  رقم)

حسن)I،)تمارة.

املدة):)99)سنة.

الر سمال):)ففف.فف7)درهم موزعة)

إلى)ففف7)حصة ب)فف7)درهم للحصة)

الواحدة.

السيد يحيى ديب)ففف7)حصة.

عي  السيد يحيى ديب) (: التسيير)

كمسير وحيد للشركة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

االبتدائية بتمارة.
التجاري) بالسجف  التقييد  رقم 

تحت رقم):)9773)7.

6 P

STE DELTA ENTREPRISE
 SARL

 Siège(social : Casablanca, Amal 3

rue 20 N°13 SB

Au(capital(de 100.000 DHS

بتاراخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مارس) (4 وبتاراخ) 79ف)) ديسمبر) ف3)

السيد) فوت  العيضاء) بالدار  ف)ف))

باهلل،) املحفوظ  محمد  سيدي 

الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 
الهاامي) والسيد  (W79679ف رقم)

التبراف) لعطاقة  الحامف  البوانة،)

لفائدة) (N(8755ف رقم) الوطنية 

للشركة) السيد عز الدين الغرباوي،)

 DELTA املحدودة) املسؤولية  ذات 

املسجلة) (ENTREPRISE SARL

العيضاء) بالدار  التجاري  بالسجف 

تحت رقم)66659).

تم استعدال) بناءا على ما سعق،)

 DELTA ENTREPRISE الشركة)

إلى) ذات املسؤولية املحدودة  (SARL

املحدودة) املسؤولية  ذات  اركة 

اراك واحد املمثلة من طرف السيد)

عز الدين الغرباوي بصفته الشراك)

املذكورة) للشركة  الوحيد  واملسير 

سابقا.
التجاري) بالسجف  التقييد  رقم 

.733684

7 P

ريكميأحيحيمو
ش.م.م ذات اراك وحيد

مقرها االجتماعي : دوار ايت ازي، 

جماعة اكفاي، لوداية، مراكش
ر سمالها : ففف.فف7 درهم 

مسجف) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) 79ف)) )) كتوبر) بمراكش بتاراخ)

باحامو») »تيكمي  اركة) تأسيس 

ذات) املسؤولية  محدودة  اركة 

اراك وحيد،)مقرها االجتماعي دوار)

لوداية) اكفاي،) جماعة  ازي،) ايت 
درهم،) ففف.فف7) ر سمالها) مراكش،)

هدفها التجاري):)

رافية(. للضيافة) دار  دار  مسير 

وقد تم تبيي  السيد بحامو مصطفى)

كمسير للشركة ملدة غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7)) كتوبر) التجاراة بمراكش بتاراخ)

السجف) (8797 رقم) تحت  79ف))

التجاري رقم)8855ف7.

8 P

STE FILBAR PRECESION

SARL

CAPITAL(SOCIAL : 500.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : DOUR

 BOULAALAM SIDI LAMINE

KHENIFRA

على إثر البقد البرفي الذي سجف)

بخنيفرة تم وضع القواني  األساسية)

لشركة ذات مسؤولية محدودة والتي)

من خصائصها):

 FILBAR(:(7)-)التسمية االجتماعية

.PRECESION SARL

مفاوضة،) اغال) (: املوضوع) (- ((

مختلفة.

3)-)املقر االجتماعي):)دوار بولبالم)

سيدي المي ،)خنيفرة.

4)-)املدة):)99)عاما.

درهم) ففف.فف5) (: الر سمال) (- (5

مقسمة إلى)ففف5)حصة بقيمة)فف7 

فف5)  بروش حسن) (: درهم للحصة)

حصة وفياللي حمزة)فف5))حصة.

إلى) التسيير  :) سند  التسيير) (- (6

السيد بروش حسن إلى غاية صدور)

قرار جديد.

من فاتب) (: السنة املحاسبية) (- (7

يناير إلى)37)ديسمبر من كف سنة.

8)-)اإليداع القانوني):)تم باملحكمة)

مارس) (77 االبتدائية بخنيفرة بتاراخ)

تجاري) سجف  (75 رقم) تحت  ف)ف))

رقم)67)3.

9 P
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HORIZONأ-أEXPERTISE
االستثنائي) البام  للجمع  تعبا 

املنبقد في)3)فبراير)ف)ف))قرر الشركاء)

ما يلي):

حصة من) ف5)) تفوات) (: (7 قرار)

السيد) إلى  الحساني  عادل  السيد 

محمد  مي  الوزاني.

قرار))):)تبيي  السيد محمد  مي )

الوزاني كمسير اركة.

قرار)3):)توسيع نشاط الشركة.

العنود) تغيير  هذا  ترتب عن  وقد 

اآلتية):

العند)3):)الهدف)

ببد توسيع نشاط الشركة الهدف)

 صعب كاآلتي):

الهدف الوحيد للشركة هو ممارسة)

مهنة خعير محاسعة ومخول لها  يضا)؛

حسابات) تنظيم  تقييم  مراجبة 

الشركة واملؤسسات)؛

اإلاهاد بصحة األصلية والنتيجة)؛

بالر ي) املتبلقة  الشواهد  إصدار 

حول الحسابات)؛

مزاولة مهمة مدقق املساهمات)؛

تحليف وتنظيم النظم املحاسعتية)؛

املتبلقة) باألعمال  القيام 

بالحسابات)؛

والقيام) واألراء) النصائب  إعطاء)

القانوني) الطابع  ذات  باألعمال 

والتنظيمي) االقتصادي  الجعائي 

املتبلق بالشركات واملؤسسات.

العند)7 :

ر سمال) الحصص  لتفوات  تعبا 

الشركة  صعب مكو  كاآلتي):

محمد  مي  الوزاني)ف75)حصة)؛

عادل الحسني)ف5))حصة.

العند)73 :

تبيي  السيد محمد  مي  الوزاني)

وحيد) كمسير  محاسعاتي  خعير 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاراة بالرباط بتاراخ)79)فبراير)ف)ف) 

تحت رقم)4497ف7.

10 P

KACHODI TRANS
اركة محدودة املسؤولية
ر سمالها : ففف.فف7 درهم

 مقرها االجتماعي : زنقة 787 
رقم 5438 حي الوحدة، القنيطرة

تأسيس الشركة
بمقت�سى عقد عرفي سجف) (:  وال)
ف)ف)  فبراير) (79 بتاراخ) بالقنيطرة 
لشركة) األسا�سي  القانو   حرر 
محدودة املسؤولية تحمف املواصفات)

التالية):
.KACHODI TRANS(:(7)-)التسمية
:)نقف) -)الهدف):)هدف الشركة) ((

العضائع واألشخاص.
 787 زنقة) (: االجتماعي) املقر  (- (3

رقم)5438)حي الوحدة،)القنيطرة.
4)-)املدة):)99)سنة.

حدد) ( (: ر س املال االجتماعي) (- (5
درهم) ففف.فف7) معلغ) في  املال  ر س 
مقسمة إلى)ففف7)حصة بقيمة)فف7 
مخصصة) الواحدة  للحصة  درهم 

للشركاء):
فف5  هللا) ععد  الزرقوني  السيد 

حصة)؛
فف5  البليم) السيد سويس ععد 

حصة.
من) الشركة  تدار  (: اإلدارة) (- (6
ععد) الزرقوني  السيد  املسير  قعف 
7984)مغربي،) يناير) (( هللا،)مزداد في)
حامف لعطاقة التبراف الوطنية رقم)

.G447886
7)-)السنة املالية):)من فاتب يناير)

إلى)37)ديسمبر.
إلنشاء) (%5 تقتطع) (: األرباح) (- (8
واخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
9)-)الحصص):)تم تسديد الحصص)
درهم) ففف.فف7) قدره) بما  نقدا 

 ودعت في صندوق الشركة.
تم) (: القانوني) اإليداع  (: ثانيا)
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية)
بالقنيطرة بتاراخ)9)مارس)ف)ف))وتم)
بالسجف) املنغلقة  الشركة  تسجيف 

التجاري تحت رقم)54493.
11 P

IKOVAZ
SARL

مقرها االجتماعي : البرائش، منطقة 
امليناء

إعال  عن تجديد حق التسيير
بتاراخ) محضر  عقد   بمقت�سى 
بالبرائش) مسجف  ف)ف)) فبراير) ((8
قرر اركاء)اركة) ف)ف)) مارس) (3 في)
 ANSA وهم اركة) (IKOVAZ SARL 

.ALMADRABAS DEL NORTEو
 YLARA اركة املساهمة واركة)
HOLDING)اركة املساهمة ما يلي):

غير) للمدة  التسيير  حق  تجديد 
نوراة) السيدة  من  لكف  محددة 

وعليت والسيد الحسن وعليت.
من) (73 الفصف) تبديف  تم  بهذا 

القانو  األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 (77 رقم) تحت  بالبرائش  التجاراة 

بتاراخ)76)مارس)ف)ف).
12 P

CASABLANCA MARINAأ
MANAGEMENT COMPANY

CMMC
اركة مساهمة

يعلغ ر سمالها : ففف.ففف.)75 درهم
املقر االجتماعي : عمارة الشركة 
البامة البقاراة، ساحة األودية 

اارع مهدي بن بركة، حي الرااض - 
الرباط

السجف التجاري بالرباط
رقم 7.769ف7

قرر الجمع البام البادي لشركة)
يونيو) ((8 بتاراخ) املنبقد  (CMMC

79ف))ما يلي):
املصادقة على ضم السيد فيصف)
بنونة الحامف للعطاقة الوطنية رقم)
7)6فA34)كمتصرف بناء)على طلب)
 73 تاراخ) في  املنبقد  اإلدارة  مجلس 
محمد) للسيد  كعديف  79ف)) مارس)
عفيف ببد استقالته للمدة املتعقية)
إلى ما ببد اجتماع) لهذا األخير،) ي 
سوف) الذي  البادي  البام  الجمع 
السنة) حسابات  في  للعث  ينبقد 

املالية في)37)ديسمبر)))ف).

وعليه،)فإ  مجلس إدارة الشركة)

سيصعب كاآلتي):
رئيس) قالم،) علمي  سمير  السيد 

مجلس اإلدارة.

السيد رايد بنشبعو ،)متصرف.

السيد فيصف بنونة متصرف.

البادي) غير  البام  الجمع  قرر 

 79 بتاراخ) املنبقد  (CMMC لشركة)

نوفمبر)79ف))كاآلتي):

متصرفي ) ضم  على  املصادقة 

 6 ملدة) الشركة  إدارة  ملجلس  جدد 

سنوات):

اركة) البقاراة  البامة  الشركة 

السيد) شخص  في  ممثلة  مجهولة 

للعطاقة) الحامف  الشنوف  عادل 

دائم) كممثف  (JC 7737ف الوطنية)

.CMMC(في مجلس إدارة(CGI(لشركة

النكموش) قاسم  السيد  بو 

رقم) الوطنية  للعطاقة  الحامف 

ببد) ما  غاية  إلى  وذلك  (B63(585

الذي) البادي  البام  الجمع  اجتماع 

سوف ينبقد للعث حسابات السنة)

املالية املنغلقة في)37)ديسمبر)4)ف).

تبيي  السيد الزبير غالب الحامف)

 A35365 رقم) الوطنية  للعطاقة 

لشركة) جديد  عام  مدير  بصفة 

.CMMC

وعليه فإ  مجلس إدارة الشركة)

سيصعب كالتالي):
رئيس) قالم،) علمي  سمير  السيد 

مجلس اإلدارة.

ممثلة) البقاراة،) البامة  الشركة 

في شخص السيد عادل الشنوف.

السيد رايد بنشبعو ،)متصرف.

السيد فيصف بنونة،)متصرف.

نكموش) قاسم  السيد  بو 

متصرف.

للشركة) البامة  اإلدارة   سندت 

للسيد الزوبير غالب.

قرر الجمع البام املشار إليه  عاله)

كذلك تبديف غرض الشركة ليشمف)

داخف) البقاري  والتطوار  االستثمار 

املشاريع وإنجاز  وخارجه  املغرب 
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)البقاراة لحسابها  و لحساب األغيار،)

تطوار) اأنها  من  اركات  وخلق 

نشاطها،)وذلك باإلضافة إلى الغرض)

امللكية) تنظيم  هو  الذي  األصلي 

يتبلق) ما  وكف  والسنديك  املشتركة 

بالبمليات الصناعية والتجاراة.

إله) املشار  البام  الجمع  قرر 

الشركة) ر سمال  رفع  كذلك   عاله 

ليصعب) درهم  ففف.ففف.757) بمعلغ)

عوض) درهم  ففف.ففف.)75)

حق) طراق  عن  درهم  ففف.ففف.7)

الشركة) طرف  من  مقدم  عيني 

مساهمة) اركة  البقاراة،) البامة 

بالرباط) التجاري  بالسجف  املسجلة 

بصفتها املساهم) (76.836 تحت رقم)

الرئي�سي لشركة)CMMC)وذلك بخلق)

فف7  ففف.ف7.57)سهم جديد بقيمة)

درهم للواحد.

من) و7) (3 الفصول) وتبديف 

القانو  األسا�سي للشركة ذاتها.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاراة بالرباط تحت رقم)8ف48ف7.

13 P

STE DOULFAKIR JOHAR
RC : 117729

املقر االجتماعي : 7)، زنقة 

بوخاريست، محف )، املحيط - 

الرباط

البام) املحضر  ملقتضيات  تعبا 

فبراير) ((( االستثنائي املنبقد بتاراخ)

ف)ف))تقرر ما يلي):

تبيي  السيد ععد البزاز جوهر،)

محددة) غير  ملدة  للشركة  مسير 

والتوقيع باسمها.

سباد) املسيرة  استقالة  وقعول 

دولفقير.

لدى) بكتابةالضعط  اإليداع  تم 

بتاراخ بالرباط  التجاراة   املحكمة 

 )7)مارس)ف)ف))تحت رقم)8ف77.

14 P

STE DOULFAKIR JOHAR
RC : 117729

املقر االجتماعي : 7)، زنقة 
بوخاريست، محف )، املحيط - 

الرباط
البام) املحضر  ملقتضيات  تعبا 
فبراير) ((( االستثنائي املنبقد بتاراخ)

ف)ف))تقرر ما يلي):
إضافة نشاط تحواف البمالت.

لدى) بكتابةالضعط  اإليداع  تم 
 7( املحكمة التجاراة بالرباط بتاراخ)

مارس)ف)ف))تحت رقم)8ف77.
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STE DOULFAKIR JOHAR
RC : 117729

املقر االجتماعي : 7)، زنقة 
بوخاريست، محف )، املحيط - 

الرباط
البام) املحضر  ملقتضيات  تعبا 
فبراير) ((( االستثنائي املنبقد بتاراخ)

ف)ف))تقرر ما يلي):
ففف.ف7  رفع ر سمال الشركة من)
درهم إلى)ففف.ففف.))درهم عن طراق)
لدى) درهم  ففف.فف)) معلغ) إيقاف 
بنك الشببي ومن خالل دمج حساب)

جاري بمعلغ)ففف.ف7.79)درهم.
ففف.ف)  لتصعب حصص الشركة)
للحصة) درهم  فف7) فئة) من  حصة 
للسيدة) بالكامف  مملوكة  الواحدة 

سباد دولفقير.
لدى) بكتابةالضعط  اإليداع  تم 
 7( املحكمة التجاراة بالرباط بتاراخ)

مارس)ف)ف))تحت رقم)8ف77.
16 P

STE ENNASIRI MULTI TRAV
SARL AU

 ADRESSE : IMM 30 APPT
 08 RUE(MOULAY(AHMED

LOUKILI HASSAN RABAT
بتاراخ) املمضية  للبقود  طعقا 
القانو ) تحرار  تم  ف)ف)) فبراير) ((5
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�سي 
فبراير) ((7 بتاراخ) واملسجلة  التالية 

ف)ف).

ذات) اركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي):) عمال مختلفة)
و اغال العناء.

درهم) ففف.فف7) (: الر سمال)
فئة) من  حصة  ففف7) إلى) مقسمة 

فف7)درهم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)
37)ديسمبر من كف سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاراخ التسجيف.
اقة) ف3) عمارة) (: املقر االجتماعي)
اارع موالي  حمد الوكيلي) 8ف) رقم)

حسا  الرباط.
السيد الناصري خاليد) (: التسيير)

مسير وحيد للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالرباط)
التجاري) بالسجف  التقييد  رقم 

3ف7437.
17 P

ائتمانية  سفار كونساي
اقة رقم)4)جنا  النهضة)7)الرباط

الهاتف):)ف97.6.)537.7ف
الهاتف النقال):)74.43.37.)66ف

STE ROTHY GROUP
SARL AU
ذ.م.م.ش.و

تأسيس اركة
تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

اراك وحيد ش.ذ.م.م.ش.و.
 STE ROTHY (: اللقب االجتماعي)

GROUP)ش.ذ.م.م.
الشراك الواحد):

السيدة حفيظة امزاهاري))ب.و.ط)
 : A 495933

ففف7)سهم.
حفيظة) السيدة  (: املسيرة)

امزاهاري.
ر س املال):)ففف.فف7)درهم.

النشاط):)
الطعاعة واالتصاالت.

إدارة وتجهيز املناسعات.

التداول.

املدة):)99)سنة.
حي) 6ف) رقم) (44 بلوك) (: البنوا )

الشعاب يبقوب املنصور)-)الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (7( يوم) بالرباط  التجاراة 
التجاري) السجف  رقم  تحت  ف)ف))

.743775

18 P

STE RAISON AGRO
SARL AU

تم تأسيس اركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات املواصفات التالية):

 STE RAISON AGRO (: التسمية)

ش.م.م.ش.و.

املقر):)7))ساحة  بو بكر الصديق،)

اقة رقم)8،) كدال)-)الرباط.

ممارسة) (: التجاري) النشاط 

األنشطة الفالحية.

املدة):)99)سنة.
ر س املال):)ففف.فف7)درهم مقسم)

إلى)ففف7)حصة من فئة)ففف7)درهم)

محمد) السيد  يحملها  كاملة  مؤداة 

بوتولوت.

السيد محمد بوتولوت) (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

بالسجف) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجاري للمحكمة التجاراة بالرباط)

تحت رقم)743695.

19 P

STE(K2أAGRO
SARL AU

تم تأسيس اركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات املواصفات التالية):

 STE K( AGRO (: التسمية)

ش.م.م.ش.و.

بكر) ساحة  بو  (،(7 (: املقر)

(- 8،) كدال) رقم) اقة  الصديق،)

الرباط.

النشاط التجاري):

ممارسة األنشطة الفالحية.

املدة):)99)سنة.
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ر س املال):)ففف.فف7)درهم مقسم)

إلى)ففف7)حصة من فئة)ففف7)درهم)

خليد) السيد  يحملها  كاملة  مؤداة 

خية.

السيد خليد خية ملدة) (: التسيير)

غير محدودة.

بالسجف) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجاري للمحكمة التجاراة بالرباط)

تحت رقم)743693.
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STE ALUBFACTRAV

SARL

ش.ذ.م.م.

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة)

ف)ف))تم تحرار القواني ) 3)مارس) في)

األساسية لش.ذ.م.م مميزاتها كالتالي):

 STE ALUBFACTRAV (: التسمية)

SARL)ش.ذ.م.م.

الهدف):

العناء)واألاغال مختلفة.

املقر):)إقامة رقم))ف)اقة رقم)4ف 

ابن) طارق  اارع  البربي  املغرب  حي 

زااد تمارة.

درهم) ففف.فف7) (: املال) ر س 

فف7  فئة) حصة  ففف7) على) مقسم 

درهم للواحدة اكتتبت وحررت كلها)

من طرف):

السيد فخري رايد):)ف5))حصة.

السيدة مراخ فاطنة):)ف5))حصة.

السيد فخري هشام):)ف5))حصة.

السيد فخري حمزة):)ف5))حصة.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

فخري) السيد  طرف  من  محدودة 

رايد  و السيدة مراخ فاطنة.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتب يناير)

وتنتهي في)37)ديسمبر.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجف التجاري.

اإلمضاء):)تسند مهمة التوقيع مع)

املؤسسات) وجميع  العنكية  الوكالة 

الواحد) التوقيع  خالل  من  املالية 

للسيد فخري رايد  و السيدة مراخ)

فاطنة.

تقييد) تم  (: التجاري) السجف 

السجف) مصلحة  لدى  الشركة 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

73)مارس) 9775)7)بتاراخ) تحت رقم)

ف)ف).
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STE DIGITALMEDIAS
ش.ذ.م.م.

ور سمالها : ففف.فف7 درهم

الكائن مقرها االجتماعي بالرباط - 

حسا  زنقة موالي  حمد الوكيلي، 

البمارة رقم ف3، الشقة رقم 8

تأسيس الشركة
ف3  بموجب عقد عرفي مؤرخ في)

يناير)ف)ف))تم وضع النظام األسا�سي)

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

بشراك واحد كالتالي):

 STE DIGITALMEDIAS(:(التسمية

ش.ذ.م.م.ب.و.

التسواق) (: الشركة) غرض 

وبيع املنتجات) واالتصاالت الرقمية،)

وتطوار املواقع) والخدمات املختلفة،)

وتطعيقات الهاتف املحمول.

املدة):)99)سنة.

:)الرباط)-)حسا ) املقر االجتماعي)
البمارة) الوكيلي،) زنقة موالي  حمد 

رقم)ف3،)الشقة رقم)8.
ر س املال):)ففف.فف7)درهم.

السنة االجتماعية):)من فاتب يناير)

إلى غاية)37)ديسمبر.

نبيمة) السيدة  (: الشركة) إدارة 
كامف) مع  مسيرة  بصفتها  رميف،)

كمسيرة) لها  املفوضة  الصالحيات 

وملدة غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) بالرباط  التجاراة 

ف)ف)))تحت رقم)743745.
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اعيس ش.م.م.)لشراك واحد

738،اارع يبقوب املنصور،)الدار العيضاء

الهاتف):))3.3).3).)).5ف

الفاكس):)7).3).3).)).5ف

اتكةأارومي

AROMI

اركة ذات مسؤولية محدودة

ذات ر سمال : ففف.فف7 درهم

797، اارع املقاومة الطابق 6ف، 

الدار العيضاء

السجف التجاري : 459837

تأسيس اركة
 6 بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) العيضاء) بالدار  ف)ف)) فبراير)

مسؤولية) ذات  اركة  تأسيس 

محدودة بالخصائص التالية):

التسمية):)اركة  رومي ش.م.م.

اارع) (،797 (: االجتماعي) املقر 

املقاومة الطابق)6ف،)الدار العيضاء.

املوضوع):)باختصار):

يتمثف موضوع الشركة في):

صناعة مواد التنظيف والتجميف)

والبطور.

من تاراخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيف في السجف التجاري.

ففف.فف7  في) حدد  (: الر سمال)

حصة) ففف7) على) موزع  درهم 

لكف) درهم  فف7) فئة) من  اجتماعية 

واحد.

من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر.

الشركاء):

السيد عصام الكبمو�سي القاطن)

 7 الوفاء) افني حي  (( الزنقة) ( بفاس)

طراق صفرو.

فوند) برافانت  امعاير  اركة 

عمارة) 8ف4) املتواجدة بالداخلة رقم)

سومية محج الوالء)اقة رقم)).

املسير):)السيد عصام الكبمو�سي)

حي) افني  (( الزنقة) بفاس  القاطن 

الوفاء)7)طراق صفرو.

لدى) القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

العيضاء) بالدار  التجاراة  املحكمة 

سجلت) ف)ف)) مارس) (77 بتاراخ)

لدى) التجاري  بالسجف  الشركة 

املدينة) بنفس  التجاراة  املحكمة 

تحت رقم)459837.
بمقت�سى بيا  ومقتطف

 عيس

ش.م.م.

لشراك واحد
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اعيس ش.م.م.)لشراك واحد

738،اارع يبقوب املنصور،)الدار العيضاء

الهاتف):))3.3).3).)).5ف

الفاكس):)7).3).3).)).5ف

اتكةأليأليالصأايموبليي
STE IMMOBILIER LES LILAS

اركة ذات مسؤولية محدودة

ذات ر سمال : ففف.فف7 درهم

املقر االجتماعي : زنقة زاكي 

الدين الطاو�سي رقم 774 حي 

املستشفيات، الدار العيضاء

السجف التجاري : 777ف)7

إغالق اركة
قرار) محضر  بموجب 

بتاراخ للشركة  الوحيد   الشراك 

 77)فبراير)ف)ف))قرر ما يلي):

إغالق وتصفية اركة لي ليالص)

ايموبليي.
مصفي الشركة

السيد ععد الحق السبيدي

للخالصة والعيا 

 عيس

ش.م.م.

لشراك واحد

24 P

STE HAUTEأ

PERFORMANCEأ

IMPRIMERIE
SARL AU

مسجف) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات) اركة  تأسيس  تم  بالرباط 

وحيد) بشراك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمف الخصائص التالية):
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 STE HAUTE (: التسمية)
.PERFORMANCE IMPRIMERIE

.SARL AU(:(الصفة القانونية
املبلوماتية) (: االجتماعي) الهدف 
-) عمال مختلفة  و) األجهزة()  تاجر 

العناء.
األحداث.

ر سمال الشركة):)ففف.فف7)درهم)
فئة) من  حصة  ففف7) إلة) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) فف7)

بي  الشركاء)على الشكف التالي):
ففف7  (: ومبرار) السيد  حمد 

حصة.
45)اارع فرنسا) (: املقر االجتماعي)

الطابق)8) كدال)-)الرباط.
املسير):)السيد  حمد ومبرار.

التجاري) بالسجف  التقييد  رقم 
.743797
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اركة سوجيفيكوم

STE BATIFLAM
SARL - AU

بمقت�سى قرار الجمبية البامة غير)
البادية املنبقدة يوم)6)مارس)ف)ف) 
 STE( BATIFLAM( SARL( - لشركة)
حي) (694 ومقرها االجتماعي رقم) (AU

الوحدة بنسودة فاس.
قعف) للشركة  النهائية  التصفية 

 وانها.
لزعر  محمد) السيد  تبيي  

لتصفية الشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بفاس  التجاراة  املحكمة 
7فف7/ف)ف))بتاراخ)73)مارس)ف)ف).
26 P

اركة سوجيفيكوم

STE BATIFLAM
SARL - AU

بمقت�سى قرار الجمبية البامة غير)
البادية املنبقدة يوم)6)مارس)ف)ف) 
 STE( BATIFLAM( SARL( - لشركة)
حي) (694 ومقرها االجتماعي رقم) (AU

الوحدة بنسودة فاس.

التصفية النهائية للشركة.
املصادقة على تقرار املصفي.

لزعر) السيد  املصفي  ذمة  إبراء)
 محمد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التجاراة بفاس تحت رقم)ف)ف/67ف7 

بتاراخ)73)مارس)ف)ف).
27 P

STE HIBA SARI NEGOCE
SARL AU

غير) البام  الجمع  قرار  بمقت�سى 
ف)ف)  فبراير) (6 البادي املنبقد يوم)
 HIBA SARI NEGOCE SARL(لشركة
دوار) (7 رقم) االجتماعي  ومقرها  (AU

 والد حمو  والد الطيب فاس.
السيد) من  حصة  ف5) تفوات)
األنصاري هشام إلى السيد اسماعيلي)
موالي ععدالبزاز الذي  صعب يملك)

فف7)حصة قدرها)ففف.ف7)درهم.
موالي) اسماعيلي  (: التسيير)

ععدالبزاز.
موالي) اسماعيلي  (: اإلمضاء)

ععدالبزاز.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) بفاس  التجاراة  املحكمة 
بتاراخ 77456فف)3777ف4)  رقم):)

تحت رقم السجف) ف)ف)) مارس) ف7)
التجاري)55853.
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STE DIAMI PRINT
SARL

وبموجب) ف)ف)) يناير) ((( بتاراخ)
عقد الجمع البام االستثنائي املسجف)
ف)ف))قرر) فبراير) ف7) بالرباط بتاراخ)

الشركاء)ما يلي):
لـ) ديامي  يوسف  السيد  تفوات 
بالشركة) يملكها  التي  حصة  فف))
فف7  بـ) دبامي  وئيف  السيد  لفائدة 

درهم للحصة الواحدة.
للشركة) القانوني  الشكف  تغيير 
من اركة ذات املسؤولية املحدودة)
إلى اركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشراك وحيد.

البنوا ) إلى  الشركة  مقر  تحواف 

التالي):)اارع زكورة رقم)77)حي الفرح)

القراة سال.

من) و7) (6 (- (4 (- (7 العند) تبديف 

قانو  الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 

بسال بتاراخ)9)مارس)ف)ف))تحت رقم)

.34365
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اتكةأسلوا أديستغبسيو 
ش.م.م

سناسيط سلوا  89 الناضور

تأسيس اركة
بتاراخ موقع  عقد   بمحضر 

اركة) تأسست  ف)ف)) مارس) (3

األوصاف) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

»سلوا ) اركة) (: الكامف) االسم 

ديستغبسيو »)ش.م.م.

املهنة):)توزيع املنتجات الغذائية.

سناسيط سلوا ) (: املقر الرئي�سي)

الناضور.

املدة):)99)سنة من تاراخ تأسيسها.

ر سمال الشركة):)ففف.فف7)درهم)

قيمة) ب  سهم  ففف7) على) مقسمة 

فف7)درهم للسهم.

املساهمي ):

احمد اوالد عي�سى):)ف34)سهم.

ف33  (: اوالد عي�سى) الحميد  ععد 

سهم.

محمد اوالد عي�سى):)ف33)سهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

احمد اوالد عي�سى وععد الحميد اوالد)

عي�سى.

:)تم اإليداع لدى سكرتير) اإليداع)

بمحكمة) والتسجيف  الضعط  مكتب 

الناضور بتاراخ)6)مارس)ف)ف))تحت)

رقم)338.
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SOCIETE BASMABETON
 SARL

D’associé(unique
تأسيس اركة محدودة املسؤولية 

ذات الشراك الوحيد
بتاراخ عرفي  عقد   بموجب 
تم تأسيس) بفاس،) ف)ف)) فبراير) ((5
تعبا) املسؤولية  محدودة  اركة 

للمبطيات التالية):
BASMABETON(:(التسمية

الهدف):)بيع مواد العناء.
دكا ) فاس  (: االجتماعي) مقرها 
رقم)4)دوار  والد يوسف جماعة  والد)

الطيب.
ففف.فف7  في) محدودة  ر سمالها 
درهم املقسمة على)ففف7)سهم بثمن)

فف7)درهم للسهم الوحيد.
في محدودة  املقاولة  مدة  (:  املدة)
في) تسجيلها  تاراخ  من  سنة  (99  

السجف التجاري.
من) مسيرة  املقاول  (: التسيير)
طرف السيدة ابتسام مفيد الحاملة)

.CD57للعطاقة الوطنية)643ف
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
48ف7/ف)  التجاراة بفاس تحت رقم)
من السجف التجاري بتاراخ)73)مارس)

ف)ف).
للخالص واإلاارة)-)اإلدارة

31 P

URBAN GAMES
SARLAU

ر سمالها : ففف.ف7 درهم
املقر االجتماعي : الرباط -  كدال

6 زنقة ضاية افراح
عقد التسيير الحر

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
8))فبراير)ف)ف))من خالله تم إنجاز)
اركة) طرف  من  حر  تسيير  عقد 
(،URBAN GAMES SARLAU
مقرها) درهم  ففف.ف7) ر سمالها)
(،6 رقم) -) كدال،) االجتماعي بالرباط)
بالسجف) مقيدة  افراح  ضاية  زنقة 
التجاري باملحكمة التجاراة بالرباط)
738579)ممثلة من طرف تحت رقم)
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)السيد يونس بنمحرز بصفته مسير)

 RENT-INN اركة) لفائدة  الشركة 

درهم) ففف.ف7) ر سمالها) (SARLAU

-) كدال،) بالرباط) االجتماعي  مقرها 

مقيدة) اوكايمد   زنقة  (،56 رقم)

بالسجف التجاري باملحكمة التجاراة)

ممثلة) (7789(7 رقم) تحت  بالرباط 

بنمحرز) يونس  السيد  طرف  من 

رام) السيدة  عنه  ينوب  والذي 

تفوات) بموجب  الغراري  ياسمينة 

املنجز) ف)ف)،) فبراير) ((8 في) مؤرخ 

في) املستغف  التجاري  األصف  على 

مقهى،)مطبم وقاعة لأللباب املسمى)

املتواجد بالرباط) (URBAN GAMES

 كدال رقم)6)زنقة ضاية افراح مدته)

ضمني) بشكف  للتجديد  قابف  عام 

واجدر اإلاارة ا  هذا األصف التجاري)

مؤسس في)5))نوفمبر)79ف).

32 P

ARTRONOME
اركة ذات مسؤولية محدودة

تبديف القانو  الداخلي للشركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ف)ف)  يناير) ((( بتاراخ) بالرباط 

تبديف القانوني الداخلي لشركة ذات)

الخاصيات) ذات  مسؤولية محدودة 

التالية):

نقف) الشركاء) يقرر  (: املقر) تغيير 

املقر الرئي�سي الكائن بـ)7،)زنقة الحاج)

حسا ،) (،47 محمد الرفاعي الشقة)

(،746 (: إلى البنوا  الجديد) الرباط،)

زنقة سلكا  بن مالك  ولم سوي�سي)

الرباط.

من القانو ) (4 (: تبديف الفصول)

الداخلي لشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) بالرباط  التجاراة  باملحكمة 
رقم السجف التجاري) 4474ف7) رقم)

.774345

33 P

KOPRO’S
SARL AU

تأسيس اركة محدودة املسؤولية
بشراك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) 73ف)،) يونيو) (77 يوم) ( بوجدة)
لشركة) التأسي�سي  القانو   صياغة 
وحيد،) بشراك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية):
KOPRO’S SARL AU(:(التسمية

الهدف):)مسير البقار.
اارع (76 (: االجتماعي)  املقر 

ابن البربي،)وجدة.
من تاراخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الر سمال):)حدد ر سمال الشركة)

في معلغ)ففف.ف7)درهم.
اإلدارة):)عهد تسيير الشركة السيد)

محمد اوالد البود.
من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)37)ديسمبر.
وتسجيف) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجف التجاري للمحكمة)
يونيو) (77 بتاراخ) بوجدة،) التجاراة 

73ف)،)تحت رقم)7ف67).
34 P

AL YACOUTHA BATI
SARL AU

تأسيس اركة محدودة املسؤولية
بشراك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) ف)ف)،) مارس) (6 يوم) ( بوجدة)
لشركة) التأسي�سي  القانو   صياغة 
وحيد،) بشراك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية):
AL YACOUTHA BATI(:(التسمية

الهدف):)اركة عقاراة.
األابري) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

البمارة)74)الشقة)4) كدال الرباط.
من تاراخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الر سمال):)حدد ر سمال الشركة)

في معلغ)ففف.ف7)درهم.

اإلدارة):)عهد تسيير الشركة السيد)

فاطمة الزهراء)بف البافية.

من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)37)ديسمبر.

وتسجيف) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجف التجاري للمحكمة)

مارس) (73 بتاراخ) بالرباط،) التجاراة 

ف)ف)،)تحت رقم)69)88.

35 P

HASSOUNE ET FILSأ

HOLDING
اركة ذات مسؤولية محدودة

ر سمالها : ففف.فف7 درهم

املقر االجتماعي : 45، اارع 

بروكسيف اقة رقم 4)

الدار العيضاء

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) ف)ف)،) فبراير) (78 بالرباط بتاراخ)

االستثنائية) الجمبية  محضر  تحرار 

 HASSOUNE ET FILS لشركة)

مسؤولية) ذات  اركة  (HOLDING

محدودة الذي تقرر فيه ما يلي):

االعتراف بتبرعات األسهم.

من) و7) (6 للمادتي ) تععي  تبديف 

النظام األسا�سي للشركة.

األسا�سي) للنظام  كامف  اعتماد 

للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجاراة  ( باملحكمة) الضعط 

العيضاء)بتاراخ))7)مارس)ف)ف))تحت)
رقم)66)734.

للتلخيص والنشر

املسير

36 P

عقدأتسييرأحت
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ف)ف)،) كرى السيد) مارس) (3 بتاراخ)

محفوظ البنبر للسيد محمد  ملوك،)

رقم) ببرايد  الكائن  التجاري  األصف 

بوععيد) الرحيم  ععد  اارع  (765

باملحكمة) واملسجف  (،( التيسير) حي 

االبتدائية ببرايد تحت رقم)6ف767،

واملخصصة ملمارسة مهنة مقهى) (

ف)ف))ل) 5)مارس) »مقهى  فراح»)من)

7)ف)،)بسومة كرائية) 37) غسطس)

قدرها)ففف.8)درهم اهراا.

36 P

JOLIE KESH
تأسيس اركة

JOLIE KESH(:(اسم الشركة

بيع املنتجات) (: الهدف االجتماعي)

الطعيبية.

46،)اارع عقعة) املقر االجتماعي):)

اقة رقم))) كدال الرباط.

ر سمال الشركة):)ففف.فف7)درهم)

مقسمة كالتالي):

درهم) فف7) فئة) من  حصة  ف33)

للسيد احمد الخوالدي.

درهم) فف7) فئة) من  حصة  ف34)

للسيد عالء)الدين.

درهم) فف7) فئة) من  حصة  ف33)

للسيدة لطيفة رقيب.

التسيير):)احمد الخوالدي.

(: التجاري) بالسجف  التقييد  رقم 

.743875

37 P

E.C.E INGENIERIE
تأسيس اركة

 E.C.E (: الشركة) اسم 

INGENIERIE

مكتب) (: االجتماعي) الهدف 

الدراسات.

اارع عقعة) (46 (: املقر االجتماعي)

اقة رقم))) كدال الرباط.

درهم) ففف.ف7) (: ر سمال الشركة)

حصة) فف7) الفرجي) مروا   مقسمة 

من فئة)فف7)درهم للحصة الواحدة.

التسيير):)مروا  الفرجي.

(: التجاري) بالسجف  التقييد  رقم 

.743877

38 P
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NOURISH
تأسيس اركة

NOURISH(:(اسم الشركة
االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 
للمنتجات) والتسواق  والتصدير 

الفالحية.
اارع عقعة) (46 (: املقر االجتماعي)

اقة رقم))) كدال الرباط.
درهم) ففف.ف7) (: ر سمال الشركة)
حصة) ففف7) عراش) ايما   مقسمة 
من فئة)فف7)درهم للحصة الواحدة.

التسيير):)ايما  عراش.
(: التجاري) بالسجف  التقييد  رقم 

3ف7438.
39 P

B TO H ENTREPRISE
SARL

تبديالت بالشركة
اسم الشركة):

.B TO H ENTREPRISE SARL 
فف5  الشركة) حصص  تفوات 
إلى) حصة من السيدة بشرى بكاري 

السيد ععد هللا اوملهي .
تغيير الشكف القانوني للشركة من)

.SARL AU(إلى(SARL
باملحكمة) القانوني  اإليداع 

التجاراة بالرباط):)5)44ف7.
40 P

CENTEXAM
اركة ذات مسؤولية محدودة

اراك وحيد
ر سمالها : ففف.ف) درهم

مقرها االجتماعي : 56، اارع فرنسا
اكدال، الرباط

تحواف املقر االجتماعي
البام) الجمع  قرار  بمقت�سى 
في املنبقد  للشركاء)  االستثنائي 
اركاء) طرف  من  ف)ف)) يناير) ((7
ذات) اركة  (CENTEXAM اركة)
مسؤولية محدودة،ر سمالها)ففف.ف) 
االجتماعي،) مقرها  كا   حيث  درهم 

قرر ما يلي):

تحواف املقر االجتماعي املشار إليه)

سابقا إلى املقر االجتماعي التالي):

48،)اارع فال ولد عمير،) كدال،)

الرباط.

الرابع) الفصف  مقتضيات  تغيير 

من القانو  األسا�سي.
القانو ) ومالئمة  صياغة  إعادة 

األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاراة) املحكمة  لدى  الضعط 

تحت) ف)ف)) مارس) (3 بالرباط بتاراخ)
رقم)ف744.

مقتطف من  جف اإلاهار

املسير

السيد ععد الصمد الشامي

41 P

STE PM DEVELOPPEMENT
اركة ذات مسؤولية محدودة

ر سمالها االجتماعي قدره ففف.ف7 

درهم

املقر االجتماعي : 75 اارع األبطال 
رقم 4  كدال - الرباط

عمال ببقد خاص تم توقيبه في)

تم تأسيس اركة) ف)ف)،) يناير) ((4

تتمثف) محدودة  مسؤولية  ذات 

خصائصها فيما يلي):

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

مسؤولية محدودة.

 STE PM ( (: التسمية)

.DEVELOPPEMENT

 هداف الشركة):

في) سواء) الشركة  من  الغرض 

املغرب  و في الخارج هو):

التقليدي،) املطبم  نشاط 

الوجعات السريبة في عي  املكا   و)

لألخذ.

اقتناء)واستئجار املعاني التجاري.

وسيلة،) بأي  الشركة،) مشاركة 

في) معاار  غير  معاار  و  بشكف 

تتبلق) قد  التي  البمليات  جميع 

بموضوعها عن طراق إنشاء)اركات)

اراء) االاتراك،) جديدة،املساهمة،)

الضمانات  و الحقوق االجتماعية،)

االندماج  و غير ذلك،)إنشاء)اكتساب)

عمف  و) وإدارة  ي  بتأجير  القيام 

نقف) استغالل  و  األخذ،) مؤسسة،)

االختراع) وبراءات  البمليات  جميع 

املتبلقة بهذه األنشطة.

االستيراد والتصدير.

استشارات للشركات في اإلدارة،)

االستراتيجية واالتصاالت التسواق.

التجاراة،) البالمات  ترخيص 

امتياز.

البمليات) جميع  عام،) وبشكف 

واملالية،) والصناعية  التجاراة،)

املرتعطة) البقارات  الضمانات،)

بأحد) معاار  غير  معاار  و  بشكف 

األاياء)املذكورة  عاله  و من املحتمف)

عام،) تطوارها،وبشكف  تبزز     

جميع البمليات التجاراة  و املالية  و)

املنقولة  و البقاراة التي يمكن ربطها)

) و غير معاار كليا  و) بشكف معاار)

املذكورة) البمليات  من  ألي  جزئيا 

 عاله التي قد تسهف  و تطور  عمال)

الشركة.

االستيراد))والتصدير.

اارع) (75 ( (: االجتماعي) املقر 

األبطال رقم)4) كدال)-)الرباط.

املدة):)99)سنة من تاراخ تسجيف)

الشركة بالسجف التجاري.

املساهمة) تم  (: املساهمات)

للشركة باملعالغ النقدية التالية من)

قعف):

ففف.5  السيد قادر جوكلو بمعلغ)

درهم.

ففف.5  السيد مراد العدوي معلغ)

درهم.

في املجموع):)ففف.ف7)درهم.

الر سمال االجتماعي):)يتم تحديد)

ففف.ف7  بمعلغ) الشركة  مال  ر س 
درهم مقسمة إلى)فف7سهم متساوي)

درهم) فف7) لكف) االسمية  القيمة 

الشركاء) قعف  من  بالكامف  مشترك 

مدفوع بالكامف ومخصص للشركاء)

بما يتناسب مع مساهماتهم وهي):

السيد قادر جوكلو):)ف5)سهم.
السيد مراد العداوي):)ف5)سهم.

في املجموع):)فف7)سهم.
املسير):)قرر الشركاء)تبيي  لفترة)

غير محدودة بصفة مسيرين):
الفرن�سي) جوكلو،) قادر  السيد 
الجنسية املزداد في فاتب يوليو)7984 
السفر) لجواز  والحامف  بوردو،) في 
واملقيم) (7(CL57464 الفرن�سي رقم)
مراجنك) فف337) زنقة ايسن) ((6 في)

فرنسا.
والسيد مراد العداوي،)من مواليد)
في انكوليم فرنسا،) (7987 يوليو) ((7
الوطنية) التبراف  لعطاقة  حامف 
رقم))PU87(65)والساكن بقطاع)6 
إقامة نسيم الجنا  عمارة  )3)اقة)

74)حي الرااض الرباط.
التقييد) رقم  (: القانوني) اإليداع 
بالسجف التجاري باملحكمة التجاراة)

بالرباط)7ف7438.
من  جف التلخيص والنشر

التسيير

42 P

STE ECROK
SARL AU

حف الشركة
بتاراخ عادي  غير  قرار   بمقت�سى 
بالدار) سجف  79ف)) نوفمبر) (8
79ف)  نوفمبر) ف)) بتاراخ) العيضاء)

قرر الشراك الوحيد):
الحف الحبي للشركة.

تبيي  السيد بوابيب بوروضة)
مصفي للشركة.

بدوار) التصفية  مقر  حدد 
نواصر) عزوز  عرابة  والد  بوروضة 

الدار العيضاء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 5 بتاراخ) العيضاء) بالدار  التجاراة 

ديسمبر)79ف))تحت رقم)454))7.
إيداع) ( التاراخ) بنفس  تم  كما 
التجاري) السجف  التغيير  تصراب 

تحت رقم)ف3489.
43 P
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STE DUNAD
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
تم وضع) ف)ف)) فبراير) (78 بتاراخ)

قانو  منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة وذات املميزات التالية):

ذات) (STE DUNAD (: التسمية)

املسؤولية املحدودة.

الهدف):) اغال الصرف الصحي،)

 اغال البقار.

معلغ) في  حدد  (: الر سمال)

إلى) مقسمة  درهم  ففف.ففف.6)

درهم) فف7) فئة) حصة من  ففف.ف6)

للواحدة موزعة كاآلتي):

ففف.ف5  (: السيدة سبيدة عدنا )

حصة.

ففف.ف7  (: السيدة بهيجة عدنا )

حصة.

تجزئة) (74 فيال) (: املقر االجتماعي)

العحر املر�سى البيو .

تسير من طرف السيدة) (: اإلدارة)

سبيدة عدنا  غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو )

رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (77 بتاراخ)

.37343

44 P

STE GC SPORTS
SARL

اركة ذات املسؤولية املحدودة
ر س مالها : ففف.ف3 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة ف3، اقة 

8 زنقة موالي  حمد لوكيلي حسا  

- الرباط

تأسيس
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (7

تم) ف)ف)،) يناير) (76 بالرباط بتاراخ)

وضع القانو  األسا�سي لشركة ذات)

تحت) وذلك  املحدودة  املسؤولية 

املبطيات التالية):

 STE GC SPORTS (: التسمية)

.SARL

الهدف):)هدف الشركة هو):

وإدارة) وتنظيم  املشورة  تقديم 

جميع  نواع األحداث الرااضية.

اراء)وبيع املواد الرااضية وجميع)

املواد ذات الصلة  و التكميلية.

والخدمات) األنشطة  جميع 

املتبلقة) والتدراب  االستشاراة 

بالرااضة واألحداث.

وجميع) الراا�سي  املدرب  نشاط 

األنشطة التكميلية في مجال الرفاه)

جميع) مع  والصحة  والرااضة 

األشخاص الطعيبيي   و االعتعاراي .

البمليات) جميع  عامة  وبصفة 

التي لها ارتعاط معاار  و غير معاار)

والتي) املعينة  عاله  الغايات  بإحدى 

تنمية) على  تساعد  اأنها     من 

الشركة.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

املقر االجتماعي):)عمارة)ف3،)اقة)

8)زنقة موالي  حمد لوكيلي حسا )-)

الرباط.

ففف.ف3)درهم موزع) (: ر س املال)

حصة) كف  قيمة  حصة  فف3) على)

فف7)درهم حررت كلها ووزعت على)

الشكف اآلتي):

فف7  (: السيد عثما  ابن غزالة)

حصة.

السيد سبد  مور):)فف7)حصة.

محمد  مي ) سيدي  السيد 

اإلدري�سي):)فف7)حصة.

املجموع):)فف3)حصة.

السيد) من  كف  عي   (: التسيير)

عثما  ابن غزالة والسيد سبد  مور)

والسيد سيدي محمد  مي  اإلدري�سي)

مسيرو  للشركة ملدة غير محدودة.

فاتب) من  (: االجتماعية) السنة 

سنة) إ   ول  ديسمبر  (37 إلى) يناير 

 37 يوم) تنتهي  سوف  اجتماعية 

ديسمبر)ف)ف).

لتكوان االحتياطي) (%5 (: األرباح)

القانوني والعاقي يوزع على الشركاء.

تم اإليداع القانوني بكتابة) ( (- ((

الضعط باملحكمة التجاراة بالرباط)

بتاراخ))7)مارس)ف)ف))رقم السجف)

التجاري)743755.
بمثابة مقتطف وبيا 

املسير

45 P

STE TREES AND FRUITSأ

MOROCCO

SARL

تأسيس اركة 
بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو ) إنشاء) تم  ف)ف)) يناير) ف))

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):

 STE TREES AND (: التسمية)

.FRUITS MOROCCO SARL

ر س املال):)ففف.فف7)درهم.

املوضوع):)الفالحة وتسيير املزارع.

املدة):)99)سنة.

املقر االجتماعي):)68)اارع فال ولد)

عمير،)الشقة)6،)الرباط  كدال.

التسيير):)تم تبيي  السيد البماري)

ععد السالم كمسير للشركة.

الحصص):

 34 السالم) ععد  البماري  السيد 

حصة قيمة كف واحدة)فف7)درهم)؛

السيد البماري املامؤ )33)حصة)

قيمة كف واحدة)فف7)درهم)؛

 33 السيدة البماري لندة النبيلة)

حصة قيمة كف واحدة)فف7)درهم.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني بالسجف التجاري لدى املركز)

(- الرباط) لجهة  لالستثمار  الجهوي 

سال زمور زعير السجف التجاري رقم)

743799)بتاراخ))7)مارس)ف)ف).

47 P

STE BEN AND BEN
SARL

املقر االجتماعي : 68، اارع فال ولد 

عمير الشقة إقامة بدر،  كدال، 

الرباط
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3377)7 بالرباط

تبيي  مسير جديد
وتفوات الحصص

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تمت) ف)ف)) يناير) (( في) املؤرخ 

املصادقة على ما يلي):

7)-)بيع كامف الحصص االجتماعية)

فف5  للسيد بنطالب افيق العالغة)

حصة إلى السيدة النجار بهية.

))-)بيع كامف الحصص االجتماعية)

فف5  العالغة) علي  بنطالب  للسيد 

حصة إلى السيدة النجار بهية.

تم تبيي  السيدة النجار بهية) (- (3

 BEN AND BEN للشركة) كمسيرة 

السيد) استقالة  على  املوافقة  ببد 

علي بنطالب والسيد))بنطالب افيق.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاراخ) 7ف46ف7) التجاراة تحت رقم)

6))فبراير)ف)ف))بالرباط.

48 P

STE GOKIDOK MAROC
SARL

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

تغيير) تم  79ف)) ديسمبر) ((7 بتاراخ)

ببض قواني  الشركة وحدد ما يلي):

 IMORA HOLDING(تبيع الشركة

املمثلة) (OFFSHORE SARL AU

جميع) زملاط  اارف  السيد  بمديرها 

 GOKIDOK الشركة) في   سهمها 

MAROC SARL)والتي تقدر ب)فف95 

 37(A HOLDING درهم إلى الشركة)

املمثلة) (OFFSHORE SARL AU

بمديرها السيد اارف زملاط.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

املسير السيد اارف زملاط ملدة غير)

محددة.
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بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بالرباط) التجاراة  باملحكمة  الضعط 
تحت) ف)ف)) مارس) (73  بتاراخ)

.D7رقم)9ف48ف
49 P

STE CONTRISOLDE
SARL AU

تاسيس اركة
تم تاسيس اركة ذات املسؤولية)
بالرباط) وحيد  بشراك  املحدودة 
بالبيو ) ف)ف)،) فبراير) ف)) بتاراخ)
زاواة) كرام  احمد  قيساراة  ((5 رقم)
وزنقة عمر السالوي وععد الرحما )
والتي) الرباط.) قعيعات  الشنغيتي 
مقسمة) درهم  ففف.فف7) ر سمالها)
درهم) فف7) فئة) من  حصة  ففف7)

للحصة مقسم كما يلي):
سبيد) املصلوحية  بن  السيد 

ففف7)حصة من فئة)فف7)درهم.
املصلوحية) بن  السيد  ومسيرها 

سبيد.
:) اغال) التجاري) ونشاطها 

مختلفة و اغال العناء.
التجاري) بالسجف  تقييدها  رقم 

بالرباط هو):)743483.
50 P

STEأأM.C(PLANCHER
 SARL

تأسيس اركة
 5 بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو ) احداث  تم  ف)ف)) مارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة بالخصائص التالية):
 STE M.C PLANCHER(:(التسمية

.SARL
في) مقاول  مفاوض،) (: لهدف)
في) التجارة  العناء،) مختلفة   اغال 

مواد العناء.
دوار ايت قسو) (: املقر االجتماعي)

كبعة سيدي ععد الرزاق.
ففف.فف7  (: االجتماعي) الر سمال 
حصة من) ففف7) درهم موزعة على)

فئة)فف7)درهم للواحدة.

فف8  الوظاف  حمد) (: ( الحصص)

حصة.

املنصوري سناء)فف))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

الوظاف  حمد) (: التسيير)

واملنصوري سناء.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) بتيفلت  االبتدائية 

ف)ف)،)تحت رقم)47.

51 P

STE BG ENERGIE
SARL AU

تاسيس اركة
وضع) ف)ف)) مارس) (7( تم بتاراخ)

قانو  منظم لشركة ذات املسؤولية)

باملميزات) وحيد  بشراك  املحدودة 

التالية):

 STE BG ENERGIE ( (: التسمية)

.SARL AU

:)مقاول في االاغال عامة) الهدف)

 و العناء.

تاجر.

جنا ) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

الخير رقم)393)ابن جرار.

سنة تبتدئ من تاراخ) (99 (: املدة)

)7)مارس)ف)ف).

ففف.فف7  (: االجتماعي) الراسمال 

درهم مقسم على)ففف7)سهم من فئة)

فف7)درهم موزع كاالتي):

السيد هيشام الزارففف7)حصة.

من فاتب يناير الى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر.

السيد) طرف  من  تسير  (: االدارة)

هيشام الزار.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

مارس) (73 يوم) جرار  ابن  االبتدائية 

ف)ف)،)تحت رقم)56/ف)ف).

رقم السجف التجاري):55)).

52 P

STE OURGUI CASH
 SARL

تاسيس اركة
وضع) ف)ف)) فبراير) ((8 تم بتاراخ)
قانو  منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة باملميزات التالية):
 STE OUARGUI ( (: التسمية)

. CASH SARL
الهدف):)وسيط في تحواف االموال)

والخدمات املالية.
واركي،) مركز  (: االجتماعي) املقر 

جماعة واركي،)قلبة السراغنة.
سنة تبتدئ من تاراخ) (99 (: املدة)

8))فبراير)ف)ف).
ففف.فف7  (: االجتماعي) الراسمال 
درهم مقسم على)ففف7)سهم من فئة)

فف7)درهم موزع كاالتي):
السيد جمال اعمري)فف5)حصة.

فف5  رمزي) املجيد  ععد  السيد 
حصة.

من فاتب يناير الى) (: السنة املالية)
37)ديسمبر.

السيد) طرف  من  تسير  (: االدارة)
املجيد) ععد  السيد  و  اعمري  جمال 

رمزي.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 6 يوم) السراغنة  لقلبة  االبتدائية 

مارس)ف)ف)،)تحت رقم)75/ف)ف).
رقم السجف التجاري):)3977.

53 P

فييكو)
ش.م.م.

مقرها):)74)زنقة القصر املباراف الدارالعيضاء

STE INSPIRATIONأ
SOFTWAREأ

SARL AU
الفسخ املسعق للشركة

مؤرخ) افوي  محضر  بمقت�سى 
79ف)،)قرر الشراك) 5))نونبر) بتاراخ)
 INSPIRATION للشركة) الوحيد 
راسمالها) (، (SOFTWARE SARL AU
االجتماعي) ومقرها  درهم  ففف.فف7)

 7( RUE SABRI بالدارالعيضاء)
 BOUJAMAA 7ER ETAGE APPT

N6)ما يلي):

الفسخ املسعق للشركة.

تبيي  السيد لطفي هشام مصفي)

للشركة.

التصفية) مقر  تحديد 

البنوا ) بنفس  بالدارالعيضاء)

املذكور.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

التجاراة) باملحكمة  الضعط  كتابة 

ف)ف)،) يناير) (( بتاراخ) بالدارالعيضاء)

تحت الرقم)5853)7.
من  جف النشر والتعليغ

54 P

االستاذ عادل بوغا

موثق

STE PRECISION MAROC
SARL

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

اراك وحيد

مقرها االجتماعي  : املنطقة 

الصناعية اارع E عكااة 

الدارالعيضاء

السجف التجاري رقم : 37347

زاادة راسمال الشركة
عام) اجتماع  محضر  بمقت�سى 

 7 بتاراخ) بالدارالعيضاء) استثنائي 

في اركة) قرر الشركاء) 79ف)،) نونبر)

 LA PRECISION MAROC SARL

ABREVIATION PRECIMA،)ما يلي):

الشركة) الراسمال  في  زاادة 

الى) درهم  فففف.ففف.ف7) معلغ)

ففف.ففف.ف))درهم،)عن طراق انشاء)

حصة اجتماعية من فئة) ففف.فف7)

فف7)درهم عن طراق ادماج احتياطي)

الى الراسمال.

القانو ) من  6و7) العنود) تغيير 

االسا�سي.

ثابث) (: االجتماعي) الراسمال 

درهم) ففف.ففف.ف)) في) ومحدد 

حصة من فئة) ففف.ف)) مقسمة الى)

على) وموزعة  للحصة  درهم  فف7)

الشركاء)كما يلي):
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فف5.)9  (... برادة) محمد  السيد 

حصة.

السيد ععد البالي برادة)...فف5.)7 

حصة.

فف5.)7  (.... برادة) فؤاد  السيد 

حصة.

....ففف.ف7  برادة) ملياء) السيدة 

حصة.

املجموع)......)ففف.فف7)حصة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجاراة) باملحكمة  الضعط 

نوفمبر) ((6 بتاراخ) بالدارالعيضاء)

79ف)،)تحت رقم)ف733)7.
ملخص قصد النشر

55 P

STE(EXTREMVISION

اركة محدودة املسؤولية

 ذات الشراك الوحيد

راسمالها : ففف.فف7 درهم

مقرها االجتماعي : امف 3 موسع رقم 

64 ح ي م الرباط

البام) الجمع  لقرارات  تعبا 

EXTREMVISION(االستثنائي لشركة

ذات) املسؤولية  محدودة  اركة 

 79 بتاراخ) املنبقد  الوحيد  الشراك 

يناير)76ف))تم اقرار ما يلي):

االجتماعي) املقر  عنوا   تغيير 

للشركة من))امف)3)موسع رقم)64)ح)

ي م الرباط الى البنوا  التالي):)محف)

موالي) اارع  (7 املسيرة) حي  تجاري 

 7( ادريس االول عمارة االمانة رقم)

تمارة.

القانو ) من  (5 الفصف) تبديف 

االسا�سي للشركة.

املصادقة على الصيغة الجديدة)

للقانو  االسا�سي.

للشركة) القانوني  االيداع  تم 

باملحكمة التجاراة بالرباط بتاراخ)8) 

نونبر)77ف)،)تحت رقم)8)934.

56 P

STE ELASAN VERSأ
SARL AU

راسمالها : ففف.ف3 درهم
زاادة نشاط

البادي) غير  البام  الجمع  إ  
قرر) ف)ف)) فبراير) ((5 املنبقد بتاراخ)
 ELASAN VERS SARL(اركاء)اركة

AU)زاادة نشاط جزار بالتقسيط.
إ  االيداع القانوني قد تم بكتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 
رقم) تحت  بلقصيري  بمشرع 

)77/ف)ف).
57 P

STE MAR VERT FORأ
SARL AU

راسمالها : ففف.ف3 درهم
تشطيب عن اركة

ببد) املساهمي ،) اجتماع  يوافق 
جميع) عن  املصفي  تقرار  سماع 
قراءة) وببد  التصفية  عمليات 
الحسابات الختامية التي تم اغالقها)
ف)ف)،)على الحسابات) فبراير) ((5 في)

املذكورة.
التوقيف النهائي للنشاط.

السجف) من  النهائي  الحذف 
التجاري.

االلغاء)النهائي للضراعة املهنية.
إ  االيداع القانوني قد تم بكتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 
بسيدي قاسم،)تحت رقم))8/ف)ف).

االمضاء

57 P

STE SKAYA VERSأ
SARL AU

راسمالها : ففف.ف9 درهم
زاادة نشاط

البادي) غير  البام  الجمع  إ  
قرر) ف)ف)) فبراير) ((5 املنبقد بتاراخ)
 SKAYA VERS SARL اركة) اركاء)

AU)زاادة نشاط النقف الشخ�سي.
إ  االيداع القانوني قد تم بكتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 
رقم) تحت  بلقصيري  بمشرع 

773/ف)ف).

59 P

STE SYH
SARL AU

 PV D›ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE

DU 7 NOVEMNRE 2019
االستثنائي) البام  للجمع  تعبا 
ش.ذ.م.م.ش.و.) (STE SYH لشركة)
79ف)،) فرز) نونبر) (7 بتاراخ) بفاس 

القرارات التالية):
رقم) (: تحواف املقر االجتماعي من)

78)اقامة حاتم حي زواغة فاس.
الى)):)الطابق))السفلي رقم)8)اارع)
ابراهيم) سيدي  الصناعي  الحي  (7

فاس.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بفاس) التجاراة  باملحكمة  الضعط 
تحت رقم)ف)ف)/544)بتاراخ)9)مارس)

ف)ف).
(،57(39 رقم) التجاري  السجف 

الضراعة املهنية رقم)ف4777)73.
60 P

اتكةأالتزامأنيكوس
اركة ذات مسؤولية محدودة

بشراك وحيد
تاسيس اركة

بموجب))عقد خاص بتاراخ)6)ماي)
79ف)،)تم صياغة قواني  اركة ذات)
وحيد) بشراك  محدودة  مسؤولية 

بخصائصها التالية):
االسم):)اركة التزام نيكوس.

ذات) اركة  (: القانوني) الشكف 
مسؤولية محدودة بشراك فردي.

املواد) تجارة  (: الشركة) هدف 
املعاني) اصالح  الصحية  الكهربائية 

البستنة.
املقر االجتماعي):)749)تجزئة الخير)

حي يبقوب املنصور الرباط.
املدة):)99)سنة.

في) راسمال  حدد  (: راسمال)
ففف7  درهم مقسوم على) ففف.فف7)
للحصة) درهم  فف7) بسومة) حصة 
الواحدة كلها في اسم السيدة كرامة)

اناوي.

كرامة) السيدة  تقوم  (: التسيير)
للشركة) االداري  بالتسيير  الشناوي 
وامكنها ا  تفوض ببض صالحيات)

اذا رات ذلك ضروراا.
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
في) وتنتهي  يناير  فاتب  في  االجتماعية 

37)ديسمبر.
املحكمة) لدى  القانوني  االيداع 
التجاراة ملدينة الرباط بتاراخ)5)يوليو)

79ف)،)تحت رقم)738943.
61 P

STE MIMOUN DEأ
COMMERCE ET SERVICESأ

.S.M.C.S
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمدينة بركا  بتاراخ)4))فبراير)ف)ف) 
مسؤولية) ذات  اركة  تاسيس  تم 
املحدودة بشراكي  ذات الخصائص)

التالية):
 STE MIMOUN (: التسمية)
 DE COMMERCE ET SERVICES

.SMCS
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
املسؤولية املحدودة ذات الشراكي )؛
(: الى) الشركة  تهدف  (: الهدف)

التوزيع والخدمات.
البمليات) كف  عامة  وبصفة 
الصناعية والتجاراة واملالية التي لها)
عالقة بالهدف االجتماعي  عاله والتي)

من اانها تطوار وتنمية الشركة.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاراخ تسجيلها بالسجف التجاري.
املقر االجتماعي):)مر ب يقع بزنقة)
سيدي) الوفاق  حي  (9 رقم) االندلس 
الرسم) موضوع  بركا   سليما  

البقاري رقم))ف/3ف)57.
محدد) (: االجتماعي) الراسمال 
الى) درهم مقسم  ففف.فف7) معلغ) في 
درهم) فف7) فئة) من  حصة  ففف7)

للحصة الواحدة.
السنة املالية):)تبتدئ))في فاتب يناير)

وتنتهي في)37)ديسمبر من كف سنة.
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وملدة) الشركة  ستسير  (: التسيير)
غير محدودة من طرف):

السيدة نور االيما  بوجمباوي،)
مغربية الجنسية مزدادة يوم)3)فبراير)
مقيمة بزنقة) بوعرفة فكيك،) )فف))
سيدي) الوفاق  حي  (9 رقم) االندلس 
للعطاقة) حاملة  بركا ،) سليما  

.FA794445(الوطنية رقم
 و السيدة الحر�سي نجاة،)مغربية)
77) كتوبر) يوم) مزداد  ( الجنسية،)
بنسليما ،) الواد  بموالي   (7968
حي) (9 رقم) االندلس  بزنقة  مقيمة 
الوفاق سيدي سليما  بركا ،)حاملة)

.BH(77(54(للعطاقة الوطنية رقم
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
لبركا ) االبتدائية  للمحكمة  الضعط 
رقم) تحت  ف)ف)،) مارس) (6 بتاراخ)

ف)ف)/9)7.
مقتطف وبيا 

62 P

STE BOUKOUأ
COSMETIQUEأ

SARL
تغيير تسمية الشركة وتغيير النشاط 

ومالئمة النظام االسا�سي للشركة
البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
ف)ف)،) فبراير) ف7) االستثنائي بتاراخ)
 BOUKOU اركة) اركاء) قرر 
ذات) اركة  (COSMETIQUE
ر سمالها) املحدودة،) املسؤولية 
االجتماعي) مقرها  درهم،) ففف.فف7)
حي القدس) (774 زاواة مراكش زنقة)

بركا  ما يلي):
تغيير) الشركة،) اسم  تغيير 
من) (( (،3 العنود) تبديف  النشاط،)

القانو  االسا�سي.
االسا�سي) القانو   على  املصادقة 

ببد تبديله.
من  جف) الصالحيات  اعطاء)

القيام باالجراءات القانونية.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
ملدينة) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
تحت) ف)ف)،) مارس) (4 بتاراخ) بركا  

رقم)7)7/ف)ف).
مقتطف وبيا 

63 P

STE EL HIRCHI BETONأ
SARL AU

تغيير النشاط الشركة
البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
ف)ف)،) فبراير) ((6 االستثنائي بتاراخ)
 ELHIRCHI اركة) اركاء) قرر 
املسؤولية) ذات  اركة  (،BETON
ففف.فف7.5  ر سمالها) املحدودة،)
اارع) االجتماعي  مقرها  درهم،)
االهرام الطابق الثالث حي املسيرة)46 

بركا ):
النشاط،) تغيير  النشاط،) تغيير 
القانو ) من  ( (،3 العنود) تبديف 

االسا�سي ببد تبديله.
االسا�سي) القانو   على  املصادقة 

ببد تبديله.
من  جف) الصالحيات  اعطاء)

القيام باالجراءات القانونية.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
ملدينة) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
تحت) ف)ف)،) مارس) (6 بتاراخ) بركا  

رقم)ف73/ف)ف).
مقتطف وبيا 

64 P

STE(COMPLEXEأ
COMMERCIAL
AL HIDAYAأ

SARL
اركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس اركة
مؤرخ) عرفي  ( عقد) بمقت�سى 
بمدينة بركا  بتاراخ)4)مارس)ف)ف)،)
املسؤولية) ذات  اركة  تاسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص التالية):
 COMPLEXE (: التسمية)

.COMMERCIAL AL HIDAYA
اكف الشركة):)تهدف الشركة الى):

مخبزة،)مقهى ومثلجات.
البمليات) كف  عامة،) وبصفة 
الصناعية والتجاراة واملالية التي لها)
عالقة بالهدف االجتماعي  عاله والتي)

من اانها تطوار وتنمية الشركة.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاراخ تسجيلها بالسجف التجاري.

املقر االجتماعي):)مر ب يقع في زنقة)

ميدا رحي املسيرة رقم)76)بركا .

محدد) (: االجتماعي) الراسمال 

الى) درهم مقسم  ففف.فف7) معلغ) في 

درهم) فف7) فئة) من  حصة  ففف7)

للحصة الواحدة.

فاتب) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كف) من  ديسمبر  (37 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

وملدة) الشركة  ستسير  (: التسيير)

غير محدودة من طرف):

الشراف جواد،)مغربي الجنسية،)

مزداد يوم)7974)اقليم بركا ،)مقيم)

بلجيكا،)حامف للعطاقة الوطنية رقم)

.FA58(85

 و.

الشراف بلبيد،)مغربي الجنسية،)

مزداد يوم بركا  اقليم بركا ،)مقيم)

بلجيكا،)حامف للعطاقة الوطنية رقم)

.FA473(3

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

لبركا ) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

رقم) تحت  ف)ف)،) مارس) (77 بتاراخ)

ف)ف)/)74.
مقتطف وبيا 

65 P

STE(CAPIQ(EXPRESS
اركة ذات مسؤولية محدودة

هعة حصص اجتماعية
استقالة مسيرة وتبيي  مسير جديد

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

79ف)  فبراير) ((6 في) بالدارالعيضاء)
مبطاوي) خديجة  السيدتا   قامت 

ف775)حصة) وسبيدة مبطاوي بهعة)

السيد  حمد) لفائدة  اجتماعية 

املحدودة) الشركة  في  بهية  مبطاوي 

(، (CAPIQ( EXPRESS املسؤولية)
ومقرها) درهم  ففف.ف35) راسمالها)
زنقة) (،776 االجتماعي بالدارالعيضاء)

زوبير ابن البوام،)الصخور السوداء.

الشراك) مبطاوي  احمد  السيد 

الوحيد  صعب مالك لجميع الحصص)

االجتماعية املكونة لراسمال الشركة.

حصص) تقسيم  بأ   اقر  الذي 
الراسمال  صعب على الشكف االتي):

فف35  (.... السيد  حمد مبطاوي)
حصة اجتماعية.

وقد تمت املصادقة اثر ذلك على)
من) (7 الفصف) مقتضيات  تبديف 

النظام االسا�سي للشركة.
كما قعف استقالة السيدة سبيدة)
مبطاوي من منصبها كمسيرة للشركة)
مسيرا) مبطاوي  السيد  حمد  وعي  

للشركة.
السيد  حمد) يكو   ( با ) و قر 
مبطاوي والسيد عادل مبطاوي مبا)
مسيرين للشركة،)مع وجوب التصرف)

واالمضاء)جماعيا وليس انفراديا.
لدى) القانوني  االيداع  تم 
التجاراة) باملحكمة  الضعط  كتابة 
بالدارالعيضاء)بتاراخ)7)مارس)79ف)،)

تحت رقم)695677.
مقتطف من  جف االاهار

66 P

STE GOLDEN PALMIERS
اركة ذات مسؤولية محدودة

تفوات حصص اجتماعية
استقالة مسير وتبيي  مسيرين جدد

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
بالدارالعيضاء)في)ف7)يناير)ف)ف) :

الدرهم) حسن  السيدا   قام 
حصة) ففف7) وبيدا الدرهم بتفوات)
لفائدة الشركة املحدودة) اجتماعية 
 QUARRY PRODUCTS املسؤولية)
املسؤولية) املحدودة  الشركة  في 
راسمالها) (،GOLDEN PALMIERS
االجتماعي) ومقرها  درهم  ففف.فف7)
سمية،) زنقة  بالدارالعيضاء،)
 (( 5،)رقم) الطابق) (،3 اقامةاهرزاد)

النخيف.
املسؤولية) املحدودة  الشركة 
 QUARRY وحيد) الشراك  ذات 
PRODUCTS)،)التي  صعحت املالكة)
لجميع الحصص االجتماعية املكونة)

لراسمال الشركة،)
حصص) تقسيم  بأ    قرت 

الراسمال  صعب على الشكف االتي):
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 QUARRY PRODUCTS الشركة)

ففف7 ....)حصة اجتماعية.

وقد تمت املصادقة اثر ذلك على)

من) (7 الفصف) مقتضيات  تبديف 

النظام األسا�سي للشركة.

كما قعلت استقالة السيد حسن)

الدرهم من منصعه كمسير للشركة)

الدرهم) دحما   السيدين  وعينت 

ورايد امغار كمسيرين للشركة.

للمسيرين) بالنسعة  قررت  كما 

املذكوران وجوب التصرف واالمضاء)

جماعيا وليس انفراديا.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

التجاراة) باملحكمة  الضعط  كتابة 

فبراير) ((6 بتاراخ) بالدارالعيضاء)

ف)ف)،)تحت رقم)389)73.
مقتطف من اجف االاهار

67 P

ديوا  األستاذ يونس إدري�سي جزولي

موثق بالدار العيضاء

الهاتف):))9)99)))5ف

الفاكس):)99393)))5ف

CHARAF PIECES AUTOSأ
SARL

تقرار بوفاة اراكي  في الشركة

االجتماعية) الحصص  تقسيم 

للشراكي  في الشركة

االجتماعية) الحصص  تقسيم 

للشراكي  املتوفيي  بي  ورثتهما

تبيي  مسيرين للشركة
القانو ) من  (6 الفصف) تغيير 

األسا�سي

تحيي  القانو  األسا�سي

البام)) الجمع  محضر  بمقت�سى 

عادية) غير  بصفة  املنبقد  البادي 

املسؤولية) ذات  الشركة  لشركاء)

 CHARAF PIECES(املحدودة املسماة

AUTOS)ش م م ر سمالها االجتماعي))

ففف.ففف.)7)درهم مقرها اإلجتماعي)

اارع الله ياقوت  نجز بديوا ) (757

موثق) األستاذ يونس إدر�سي جزولي،)

فبراير) ((9 بتاراخ) العيضاء،) بالدار 

ف)ف)،)قرر وصادق الجمع البام على)

ما يلي):

مالحظة وفاة اراكي  في الشركة)
 73.333 البزازي) خديجة  السيدة 
ابراهيم) والسيد  اجتماعية  حصة 
اجتماعية) حصة  ففف.65) البزازي)
االجتماعية) الحصص  تقسيم  مع 

للشراكي  املتوفيي  بي  ورثتهما.
للراسمال) الجديد  التوزيع 
من) (6 العند) وتبديف  االجتماعي 

القانو  األسا�سي.
الرحما ) ععد  السيدين  تبيي  
كمسيرين) البزازي  وعلي  بناصر 
للشركة بصفة دائمة مع اسنادهما)

التوقيع االجتماعي.
تحيي  القانو  األسا�سي.

بموجب عقد توثيقي تلقاه األستاذ)
بالدار) موثق  جزولي  إدري�سي  يونس 
ف)ف)،) فبراير) ((9 بتاراخ) العيضاء)
البادي) البام  الجمع  ملحضر  وتعبا 
لشركاء) عادية  غير  بصفة  املنبقد 
تمت) إليه  عاله،) املشار  الشركة 
األسا�سي) القانو   وتحيي   صياغة 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضعط لدى املحكمة التجاراة للدار)
للشركة) التجاري  بالسجف  العيضاء)
ف)ف)  مارس) (9 بتاراخ) 7ف46ف7) رقم)

تحت رقم)فف7336.
بالتبديف) التصراب  إيداع  تم 
املحكمة) لدى  الضعط  بكتابة 
بتاراخ) العيضاء) للدار  التجاراة 

9)مارس)ف)ف)،)تحت رقم)7983.
مقتطف وبيا 

ذ يونس إدري�سي جزولي

68 P

JM SURVEILLANCE
SARL

راسمالها : ففف.فف7 درهم
سجف تجاري بن سليما  6749

تأسيس اركة محدودة املسؤولية
تمت) ف)ف)،) مارس) (4 بتاراخ)
 JM صياغة النظام األسا�سي لشركة)
اركة) (،SURVEILLANCE SARL
راسمالها) املسؤولية،) محدودة 
مقرها االجتماعي،) درهم،) ففف.فف7)

74)حي البساتي )II)بوزنيقة.

بلوق) سبيد  السيد  (: الشركاء)
رقم) الوطنية  للعطاقة  الحامف 

6358فA4)ب)فف5)حصة.
الحامف) اهاب  محمد  السيد 
ففA7477)ب) للعطاقة الوطنية رقم)

فف5)حصة.
الحراسة،) (: التجاري) النشاط 

املراقعة،)األمن.
بصفة) الشركة  تسيير  فوض 

مشتركة،)ملدة غير محددة،)للسادة):
الحامف) بلوق  سبيد  السيد 

.A4للعطاقة الوطنية رقم)6358ف
الحامف) اهاب  محمد  السيد 

.A7477للعطاقة الوطنية رقم)فف
بالسجف) القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحكمة االبتدائية بب )
 73 بتاراخ) (774 رقم) تحت  سليما  

مارس)ف)ف).
69 P

األستاذ نور الدين سيطرو

تسيير عقد حر
بمقت�سى عقد توثيقي لألستاذ نور)
الدين سيطرو املوثق بالدار العيضاء)

بتاراخ))))نوفمبر)79ف).
 PALM STREET SARL اركة)
محدودة،) مسؤولية  ذات  اركة 
مقرها) درهم،) ففف.)ف7) ر سمالها)
زنقة) (73 العيضاء) الدار  (: االجتماعي)
دهوم سيدي بليوط السجف التجاري)

رقم)736389،)يمثلها.
بنشقرو ) حمدة  عمر  السيد 
زنقة) (( العيضاء) بالدار  الساكن 
الطابق) (78 اقة) فال  حي  لتيتيا  

الخامس.
حر.) عقد  تسيير  الشركة  منحت 
 CARTE( EXPRESS( SARL لشركة)
AU،)الكائنة بالدار العيضاء،)79)زنقة)
الشقة) (،CARRE D’OR إقامة) روم 
(،((3675 سجف التجاري عدد) (،77
يمثلها السيد ععد الحميد بن عمر،)
بالدار) الكائن  مغربية  جنسيته 
العيضاء)زاواة فارسوفي إقامة وليلي)9 
الطابق)5)الشقة)75)والحامف لعطاقة)

.BE658377(التبراف الوطنية رقم

لتسيير) املطلق  االستغالل  واتم 

تابت) اهري  راتب  مقابف  حر  عقد 

درهم) ففف.)7) قدره) إجمالي  بمعلغ 

ملدة)))سنتي  قابلة للتجديد.
مختصر من  جف النشر

األستاذ نور الدين سيطرو

70 P

STE DU THERMALISMEأ

MAROCAINأ-أSOTHERMA
S A

 AU(CAPITAL(DE 3.7750.000

DHS

 SIEGE(SOCIAL : SIDI(HARAZEM

- FES

RC(N° : 14254 - FES

إ  مجلس اإلدارة املنبقد بتاراخ))

8))يناير)ف)ف)،)قد):

 DIDIER السيد) استقالة  سجف 

كبضو) مهامه  من  (LAMBLIN

بمجلس اإلدارة.

 NATHALIE السيدة) انتدب 

ALQUIER)عضو في مجلس اإلدارة.

عضو في مجلس اإلدارة.

سجف استقالة السيد تاج الدين)

كبضو) مهامه  من  عاصمي  كنوني 

بمجلس اإلدارة وكرئيس مدير عام.

ميال) محمد  مي   السيد  انتدب 

كبضو بمجلس اإلدارة وكرئيس مدير)

عام.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

فبراير) (77 بتاراخ) بفاس  التجاراة 

ف)ف)،)تحت رقم)ف)ف)/586.
للتخليص واإلاراة

مجلس اإلدارة

71 P

DATAFRIQUE
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الرباط بتاراخ قد تم تأسيس اركة)

بشراك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد يوم)4)مارس)ف)ف).
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.DATAFRIQUE SARL(:(التسمية
استشارات) (: االجتماعي) الهدف 
العيانات،) اإلدارة) مبالجة 
تبديف) املرافق،) إدارة  االستضافة،)

البرامج األخرى.
ر سمال الشركة):)ففف.فف7)درهم)
فئة) من  حصة  ففف7) إلى) مقسمة 

فف7)درهم للحصة الواحدة.
خالد الحجوي)ففف7)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي  ي من تاراخ وضع)

السجف التجاري.
من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)
37)ديسمبر من كف سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاراخ التسجيف.
زنقة) عمارة43) ((( اقة) (: املقر)

 كلما  سيدي علي  كدال،)الرباط.
املسير):)خالد الحجوي.

(: التجاري) بالسجف  التقييد  رقم 
.743775

72 P

ديوا  األستاذ حاتم لحلو

املوثق بالدار العيضاء
الدار العيضاء)زاواة زنقة البشير االبراهيمي)

واارع املقاومة إقامة ايماء،)عمارة)F)الطابق)

السفلي

الهاتف):))8فف54))5ف/87فف54))5ف

الفاكس):)89فف54))5ف

COMPTOIR(PRE-AGRI
اركة ذات املسؤولية املحدودة

ر سمالها االجتماعي : ففف.ففف.7 
درهم

مقرها االجتماعي : الدار العيضاء، 
زنقة البشير االبراهيمي، إقامة ارف 
ج 3 الطابق الرابع الشقة رقم )7 

الجيروند مقيمة عند ديجيدوم حاليا 
في طور االنتقال إلى البنوا  التالي: 
الدار العيضاء مقاطبة املباراف 
زاواة زنقة 9  براف وزنقة كلوني 
واارع ابراهيم الروداني سابقا 

كلود بيرول، حي النخيف عمارة ب 9 
الطابق الرابع

السجف التجاري بالدار العيضاء 
تحت رقم 87ف446

تبديالت

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بالدار) املوثق  لحلو،) حاتم  األستاذ 
ف)ف)،) فبراير) (74 بتاراخ) العيضاء)
البادي) الغير  البام  بالجمع  الخاص 
لشركاء)الشركة املسماة كونطوار بري)
 كري اركة ذات املسؤولية املحدودة)

تقرر ما يلي):
املقر) نقف  على  املصادقة 
قرره) الذي  للشركة  االجتماعي 
79ف)،) ديسمبر) ((7 مسيروها بتاراخ)
زنقة) العيضاء،) الدار  (: البنوا ) من 
ج) ارف  إقامة  اإلبراهيمي،) البشير 
(،7( الشقة رقم) الطابق الرابع،) ( (،3
الدار) (: إلى البنوا  التالي) الجيروند،)
زاواة) املباراف،) مقاطبة  العيضاء)
واارع) كلوني  وزنقة  9) براف  زنقة)
ابراهيم الروداني سابقا كلود بيرول،)
الطابق) (،9 ب) عمارة  النخيف،) حي 

الرابع.
خاصة) صالحيات  منب  تم  كما 
الحامف لعطاقة) للسيد حميد الزاز،)
(،C3566ف رقم) الوطنية  التبراف 
املدرجة) اإلداراة  اإلجراءات  لتنفيذ 
إعادة) مع  البام  الجمع  قعف  من 
للشركة) األسا�سي  النظام  صياغة 
4)من النظام) املذكورة وتبديف املادة)

األسا�سي على النحو التالي):
اليضاء،) الدار  (: االجتماعي) املقر 
مقاطبة املباراف،)زاواة زنقة)9) براف)
وزنقة كلوني واارع ابراهيم الروداني)
النخيف،) حي  بيرول،) كلود  سابقا 

عمارة ب)9،)الطابق الرابع.
يمكن نقف املقر االجتماعي للشركة)
إلى  ي مكا  آخر في نفس املدينة بقرار)
بسيط من اإلدارة وإلى  ي مكا  آخر)
بموجب قرار جماعي من) في املغرب،)

الشركاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بوالية) التجاراة  باملحكمة  الضعط 
فبراير) ((6 بتاراخ) العيضاء) الدار 
ف)ف)،)تحت رقم)344)73)والتبديف)
فبراير) ((6 بتاراخ) التجاري  بالسجف 

ف)ف))تحت رقم)6678.
ملخص قصد النشر

األستاذ حاتم لحلو

املوثق

73 P

تسييرأحتأألصفأرجيري
املوقع) البرفي  البقد  بمقت�سى 
بتمارة بتاراخ)5)مارس واملسجف بتمارة)
بتاراخ)9)مارس)ف)ف)،)تم إبرام البقد)

دو الخصائص التالية):
إسم الكاري لطيفة بلمود .

تحت) (: املسجف بالسجف التجاي)
عدد))77787.

الساكن ب حي املغرب البربي رقم)
383)تمارة.

إسم املكتري):)املهدي ملنعهي.
الوطنية) التبراف  بطاقة 

.A777337
بشارع) الكائن  (: التجاري) األصف 
الحسن الثاني تمارة واملكو  من محف)

تجاري رقم)58) جوهرة تمارة(.
قابلة) سنتي   (: الكراء) مدة 

للتجديد.
بموجب هذا البقد سيقوم املكتري)
السيد املهدي ملنعهي باستغالل املحف)
مسؤوليته،) تحت  الكراء) موضوع 
كما    الكاري السيدة لطية بلمود )
االلتزامات  و) مسؤولية  تتحمف  ال 
الديو  املترتعة عن تسيير من طرف)
الكاري لألصف التجاري الذي ال يمكن)

   يكو  موضوع ضمانة  و رهن.
73 P

AFRIHEALTH SOLUTIONS
SARL

تأسيس اركة
 ( بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو ) وضع  تم  ف)ف)،) مارس)
مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 
املبطيات) تحت  وذلك  محدودة 

التالية):
 AFRIHEALTH اركة) (: التسمية)

.SOLUTIONS SARL
غرض الشركة):

النظم املبلوماتية.
دورات تكوانية وتدراب.

متاجرة.
استيراد وتصدير.

زنقة النبيع حي الرااض) (( (: املقر)
الرباط.

املدة):)حددت مدة الشركة ب)99 

في) تسجيلها  تاراخ  من  ابتداءا  سنة 

السجف التجاري.

بمعلغ) حدد  (: الشركة) ر سمال 

ففف7  إلى) مقسمة  درهم  ففف.فف7)

للواحدة،) دراهم  فف7) ب) حصة 

مكتتعة ومحررة وموزع كالتالي):

فف5  برعيش) ايماء) السيدة 

حصة.

السيدة جهاد برعيش)فف5)حصة.

املجموع):)ففف7)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

والقاطنة) برعيش  ايماء) السيدة 

تمارة) األوداية  كيش  حي  (758 برقم)

رقم) الوطنية  للعطاقة  والحاملة 

.U787(33

 و السيدة جهاد برعيش والقاطنة)

 7377 رقم) البطي  عي   بتجزئة 

الرايدية والحامف للعطاقة الوطنية)

.U766(رقم)9ف

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الشركة  لنظام  القانوني 

ف7)88  التجاراة بالرباط تحت رقم)

ف)ف))سجف) مارس) (73 وذلك بتاراخ)

تجاري رقم)743873.

74 P

INTER RENT CAR
اركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشراك وحيد

راسمالها : ففف.فف7 درهم

املقر االجتماعي : عمارة ف4، الشقة 

رقم 4، الطابق األر�سي، زنقة جعف 

تازكة،  كدال، الرباط

السجف التجاري رقم 775573 

الرباط

تفوات حصص اجتماعية
تبيي  مسير جديد

البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 INTER RENT الغير البادي لشركة)

CAR)اركة ذات مسؤولية محدودة)

بشراك وحيد،)تقرر ما يلي):
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ففف7  تفوات) على  املصادقة 
حصة اجتماعية في ملك السيد علوي)

لفائدة) إسماعيف  نوار،) ملدغري 

الجنسية) نزهة،) النجار  السيدة 

الوطنية) للعطاقة  الحاملة  مغربية،)
.GM769(5(رقم

علوي) السيد  املسير  استقالة 

وتبيي ) إسماعيف  نوال،) ملدغري 

السيدة النجار نزهة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاراة بالرباط تحت رقم)4773ف7 

بتاراخ)ف7)مارس)ف)ف).

75 P

L M ELECTRO
اركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشراك وحيد
راسمالها : ففف.فف7 درهم

املقر االجتماعي : الزنقة 55)،
رقم 5) الطابق األر�سي  فكا، 

القنيطرة

تأسيس اركة
مسجف) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو ) وضع  تم  (، بالقنيطرة)

املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

ذات) وحيد  بشراك  املحدودة 

املواصفات التالية):

 L M ELECTRO SARL(:(التسمية

.AU

ذات) اركة  (: القانوني) الشكف 

املسؤولية املحدودة بشراك وحيد.
املقر االجتماعي):)الزنقة)55)،)رقم)

5))الطابق األر�سي،) فكا،)القنيطرة.

موضوع الشركة):

اإللكترو) الخدمات  في  املقاولة 

ميكانيكية.

االستيراد والتصدير.

بيع املواد الفالحية.
راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 

درهم) ففف.فف7) معلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  ففف7) إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  فف7) بقيمة)

بكاملها مكتتعة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

ففف7  مصطفسى) لصفر  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

:) سند إلى السيد لصفر) التسيير)

الحامف) مصطفى الجنسية مغربية،)

.G356(7((للعطاقة الوطنية رقم

من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر.

التجاري) بالسجف  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)54459.

76 P

BUSINESS INTELLIGENT

اركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : 7) اارع الجيش 

امللكي، متجر رقم 3، إقامة الفهيم 

7، القنيطرة

السجف التجاري رقم 53677

الحف املعكر للشركة

البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 BUSINESS لشركة) البادي  الغير 

ذات) اركة  (INTELLIGENT

مقرها) املحدودة،) املسؤولية 

اارع) ((7 بالقنيطرة،) االجتماعي 

إقامة) (،3 متجر رقم) الجيش امللكي،)

الفهيم)7،)تقرر ما يلي):

الحف املعكر للشركة.

البماري،) ابراهيم  السيد  تبيي  

(،PA34448 رقم) للعطاقة  الحامف 

بصفته مصفي للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

البماري) إبراهيم  املصفي  ببنوا  

بالقنيطرة)735)تجزئة براكة الطعية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاراخ)ف7)مارس)

ف)ف)،)تحت رقم)74459.

77 P

STE ABO SOUHAIB
اركة ذات مسؤولية محدودة 

بشراك وحيد
راسمالها : ففف.فف7 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة الوفاء 7 
رقم 8))، القنيطرة

السجف التجاري رقم 7فف49 
القنيطرة

الحف املعكر للشركة
الجمع) محضر  بمقت�سى 
 ABO لشركة) البادي  الغير  البام 
املسؤولية) ذات  اركة  (SOUHAIB
مقرها) وحيد،) بشري  املحدودة 
االجتماعي بالقنيطرة تجزئة الوفاء)7 

رقم)8))،)تقرر ما يلي):
الحف املعكر للشركة.

الحنافي،) إدريس  السيد  تبيي  
بصفته مصفي للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  تحديد 
بمقرها االجتماعي  عاله.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاراخ))7)مارس)

ف)ف)،)تحت رقم)74574.
78 P

STE SEGED ENVIRO
اركة ذات مسؤولية محدودة 

بشراك وحيد
مقرها االجتماعي : املنزه 785 بئر 

الرامي الشرقية، القنيطرة
السجف التجاري رقم 544ف3 

القنيطرة
الحف املعكر للشركة

البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 SEGED لشركة) البادي  الغير 
املسؤولية) ذات  اركة  (ENVIRO
مقرها) وحيد،) بشراك  املحدودة 
االجتماعي بالقنيطرة،)املنزه)785،)بئر)

الرامي الشرقية،)تقرر ما يلي):
الحف املعكر للشركة.

استقالة املسير السيد الصاديقي)
ععد الهادي وإبرائه.

ععد) الصاديقي  السيد  تبيي  
الوطنية) للعطاقة  الحامف  الهادي،)
مصفي) بصفته  (G73663ف رقم)

للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  تحديد 
بمقرها االجتماعي  عاله.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاراخ) بالقنيطرة  االبتدائية 
رقم) تحت  79ف)،) 4))ديسمبر)

.73745
79 P

STE(TRANS-GAVIOTA
اركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : الزنقة 44 رقم 77 
القنيطرة

السجف التجاري رقم 875ف4 
القنيطرة

الحف املعكر للشركة
البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير البادي بتاراخ)))ديسمبر)79ف) 
اركة) (TRANS-GAVIOTA لشركة)
مقرها) املحدودة،) املسؤولية  ذات 
رقم) (44 االجتماعي بالقنيطرة الزنقة)

77،)تقرر ما يلي):
 ( الحف املعكر للشركة ابتداء)من)

ديسمبر)79ف).
تبيي  السيد رايد فقيه،)الحامف)
 G373433 رقم) الوطنية  للعطاقة 
رقم) (56 زنقة) بالقنيطرة،) والساكن 

)7،)بصفته مصفي للشركة.
الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

بمقرها االجتماعي  عاله.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاراخ)ف7)مارس)

ف)ف)،)تحت رقم)74468.
80 P

FR MULTISERVICEأ
ESTHETIQUE

بمقت�سى البقد البرفي املحرر في)
تم) ف)ف)،) مارس) (( القنيطرة بتاراخ)
االتفاق على القانو  األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التالية):
 FR MULTISERVICE (: التسمية)

.ESTHETIQUE
ذات) اركة  (: القانوني) الشكف 
اراك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
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الغرض):)اخصائية تجميف.
بلوك) (377 رقم) (: املركز االجتاعي)

دال  والد وجيه)-)القنيطرة.

درهم) ففف.فف7) (: الر سمال)

حصة اجتماعية) ففف7) مقسمة إلى)

بقيمة)فف7)درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية):)من فاتب يناير)

إلى)37)ديسمبر من كف سنة.

االحتياطي القانوني) (5% (: األرباح)

والعاقي ببد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عي   (: التسيير)

الشركة وملدة غير محدودة.

السيدة رفيف فاطمة الزهراء.

املحكمة) في  الشركة  تسجيف  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاراخ))7)مارس)

ف)ف)،)تحت رقم)54553.

81 P

ENTREPRISE NOUVELLEأ

DES(TRAVAUXأ

D’INFRASTRUCTURESأ

HYDRAULIQUES ENTIH
بمقت�سى البقد البرفي املحرر في)

القنيطرة بتاراخ)77)فبراير)ف)ف)،)تم)

االتفاق على القانو  األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التالية):

 ENTREPRISE (: التسمية)

 NOUVELLE( DES( TRAVAUX

 D ’ I N F R A S T R U C T U R E S

.HYDRAULIQUES ENTIH

ذات) اركة  (: القانوني) الشكف 

املسؤولية املحدودة.

التسيير) في  مقاول  (: الغرض)

الزراعي.
املركز االجتماعي):)96)رمانة سانطر)
زاواة) (8 الطابق) ف4) املدخف   الشقة)
هللا،) ععد  موالي  ععدو  محمد  زنقة 

القنيطرة.

درهم) ففف.فف7) (: الر سمال)

حصة اجتماعية) ففف7) مقسمة إلى)

بقيمة)فف7)درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية):)من فاتب يناير)

إلى)37)ديسمبر من كف سنة.

االحتياطي القانوني) (%5 (: األرباح)

والعاقي ببد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عي   (: التسيير)

الشركة وملدة غير محدودة):

السيد البراا  ععد الباطي.

املحكمة) في  الشركة  تسجيف  تم 

االبتدائية القنيطرة بتاراخ)77)مارس)

ف)ف))تحت رقم)54533.
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YARRELEL
اركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشراك وحيد
ر سمالها : ففف.فف7 درهم

مقرها االجتماعي : 75، زنقة سعو، 

مركز  املبامالت »ال اوب»، مكتب 
رقم ) الطابق الخامس، القنيطرة

تأسيس اركة
مسجف) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانو  األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشراك 

التالية):

.YARRELEL SARL(:(التسمية

ذات) اركة  (: القانوني) الشكف 

املسؤولية املحدودة بشراك وحيد.
75،)زنقة سعو،) (: املقر االجتماعي)

مركز املبامالت)»الاوب»)مكتب رقم)

))الطابق الخامس،)القنيطرة.

موضوع الشركة):

منبش عقاري.

 اغال العناء.

 اغال البستنة.

عالقة) له  ما  كف  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
ر سمال الشركة):

معلغ) في  الشركة  راسمال  حدد 

ففف7  إلى) مقسم  درهم  ففف.فف7)

دراهم) فف7) حصة اجتماعية بقيمة)

مكتتعة،) بكاملها،) محررة  للواحدة،)

وموزعة على الشركاء)كالتالي):

ففف7  مصطفى) موزازي  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):) سند إلى السيد موزازي)
مصطفى،)الجنسية مغربية،)الحامف)

.AB7(4374(للعطاقة الوطنية رقم
من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر.
التجاري) بالسجف  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)7)545.)بتاراخ)77)مارس)ف)ف).
83 P

أ&أAFRICAN AUDITأأأأ
MANAGEMENT

اركة ذات املسؤولية املحدودة
ر سمالها : فف.ففف.ف) درهم

مقرها اإلجتماعي : اقة رقم 7، 
عمارة 7)، بلوك C، املغرب البربي 

القنيطرة
تأسيس اركة

مسجف) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانو  األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
  AFRICAN AUDIT(&(:(التسمية

.MANAGEMENT SARL
ذات) اركة  (: القانوني) الشكف 

املسؤولية املحدودة.
(،7 رقم) اقة  (: اإلجتماعي) املقر 
البربي) املغرب  (،C بلوك) (،(7 عمارة)

القنيطرة.
موضوع الشركة):

-)اإلستشارة في التسيير.
ر سمال) حدد  (: الشركة) ر سمال 
درهم) فف.ففف.ف)) معلغ) في  الشركة 
إجتماعية) حصة  فف)) إلى) مقسم 
محررة) دراهم للواحدة،) فف7) بقيمة)
على) وموزعة  مكتتعة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
-السيد بنفارس عمر)فف7)حصة.

فف7  إبراهيم) بنفارس  السيد  (-
حصة.

املدة):)99)سنة.
التسيير):) سند التسيير إلى السيد)
مغربية،) الجنسية  عمر،) بنفارس 
رقم) الوطنية  ( للعطاقة) الحامف 

.G67777ف

إبراهيم،) بنفارس  والسيد 

للعطاقة)) الحامف  مغربية،) الجنسية 

.B46773الوطنية رقم)ف

من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر.
التجاري) بالسجف  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)9)543،)بتاراخ)ف))فبراير)ف)ف).

84 P

SOCIETE VERTRAUEN
اركة ذات مسؤولية محدودة
ر سمالها : فف.ففف.فف7 درهم

املقر اإلجتماعي : 57، زنقة لعنا ، 

املدينة البليا، القنيطرة

السجف التجاري رقم : 47569 

القنيطرة

تحواف املقر اإلجتماعي
البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

سبتمبر) ف)) بتاراخ) البادي،) الغير 

(،VERTRAUEN SARL(79ف))لشركة

تقرر ما يلي):

املقر) تحواف  على  املصادقة 

إلى) املذكورة  للشركة  اإلجتماعي 

تجزئة) (،7 رقم) الجديد  البنوا  

 3 رقم) متجر  عنترة،) طراق  سومية،)

القنيطرة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

السجف) بالقنيطرة،) اإلبتدائية 

التجاري رقم)47569.

85 P

IMMOFFSHORE
تكوان اركة ذات مسؤولية 

محدودة بشراك وحيد
تكمن) التي  الشركة  تكوان   /تم 

مارس) ف7) بتاراخ) يلي  فيما  مميزاتها 

)ف) :

مسؤولية) ذات  اركة  (: الشكف)

محدودة بشراك وحيد.

.IMMOFFSHORE(:(التسمية

اركة) (: الوحيد) الشراك 

مساهمة) اركة  (،UNIHOLD
الكائن درهم،) ففف.ففف.)) ر سمالها)
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(،577 بالرباط) السوي�سي() مقرها  (

اارع محمد السادس،)عمارة ماتيس)

السجف) األول،) الطابق  بناية  ،)

يمثلها) (،6(.373 بالرباط) التجاري 

هشام) السيد  البام  املدير  رئيسها 

خنعوبي.

ر سمال الشركة):)ففف.ف7) ورو.

الحرة) املنطقة  (: الشركة) مقر 

للتصدير بطنجة،)جز ة)34.

99)سنة ابتداء)من قيدها) (: املدة)

بالسجف التجاري.

الغرض):)يكمن غرض الشركة في):

املعنية) جميع البقارات،) اقتناء) (-

 و غير املعنية،)وإكساب القيمة لها  و)

إعادة تأهيلها بجميع األاغال.

إعادة) املبنية،) البقارات  كراء) (-

بيبها  و استغاللها بجميع الكيفيات)

األخرى.

-)اإلستئجار لجميع البقارات.

-)تولي املشاركات في جميع املقاوالت)

املوجودة  و في طور التكوان والتي لها)

غرض مماثف  و مرتعط بغرضها.

البمليات) جميع  وعموما  كثر،) (-

املنقولة،)البقاراة)،)واملالية،)املرتعطة)

معاارة) غير  معاارة  و  بكيفية 

بالنشاطات املشار إليها  عاله  و التي)

من اأنها    تشجع تنميتها.

الشركة) تدبير  يتولى  (: املدبراة)

خنعوبي،) هشام  سيدي  السيد 

بالدارالعيضاء) املباراف() الساكن 

3ف7،)زنقة علي ععد الرزاق.

القيام) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضعط) بكتابة  القانوني  باإليداع 

لدى املحكمة التجاراة لطنجة بتاراخ)

ف7)مارس)ف)ف))تحت رقم)4)).37).

بالسجف) الشركة  قيد  تم  ب/)

التجاري لطنجة تحت رقم)3ف4.8ف7 

من السجف التحليلي.
املدبر

86 P

INDUSTRIES MAROCAINESأ

MODERNES
استمرار الشركة

I-)بموجب الجمبية البامة البادية)

وغير البادية املنبقدة في)ف))ديسمبر)

79ف)،)فإ  الشركة الحاملة لتسمية)

 INDUSTRIES MAROCAINES

مساهمة) اركة  (،MODERNES
درهم،) ف)457.437.7) ر سمالها)

حي) بالدارالعيضاء) ) مقرها  الكائن 

اارع الكورنيش،) نفا) عي  الذئاب()

السجف) الشرقي،) الجناح  بالس،)
(،(6.(89 التجاري الدارالعيضاء)رقم)

تطعيقا) الشركة  استمرار  قررت  قد 

357)من القانو  رقم)17-95  للمادة)

املتبلق بشركات املساهمة.

القانوني) باإليداع  القيام  تم  (-II

املحكمة) لدى  الضعط  بكتابة 

التجاراة للدرالعيضاء)بتاراخ)3)مارس)

ف)ف))تحت رقم)8ف9.)73.
مجلس اإلدارة

87 P

SCHERING PLOUGHأ

MAROC
نهاية مهام املدبرة  السيدة اللة مرام 

تميمي
تبيي  السيدة مرام سدراتي بصفتها 

مدبرة
تبديالت نظامية تالزمية

غير) البامة  الجمبية  I-بموجب 

 (8 في) املنبقدة  للشركاء) البادية 

اركة) اركاء) فإ   78ف)،) فبراير)

(،SCHERING PLOUGH MAROC

محدودة) مسؤولية  ذات  اركة 
الكائن) درهم،) ففف.فف7) ر سمالها)

(،168-166 بالدارالعيضاء) مقرها 
التجاري) الزرقطوني،السجف  اارع 

الدارالعيضاء)رقم)5ف39.3،)قد):

اللة) السيدة  استقالة  سجلو  (-

مرام تميمي من مهامها كمدبرة.

سدراتي) مرام  السيدة  عينوا  (-

بصفتها مدبرة جديدة.

 73 الفصف) -عدلوا نتيجة لذلك،)

من النظام األسا�سي.

القانوني) باإليداع  القيام  تم  (-II

املحكمة) لدى  الضعط  بكتابة 

 3 بتاراخ) للدرالعيضاء) التجاراة 

مارسف)ف))تحت رقم)973.)73.
املدبر

88 P

LA BUCHE DOREE
S.A.R.L

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

(،LA BUCHE DOREE لشركة)

املنبقد بتاراخ)8))فبراير)ف)ف)،)قرر)

الشركاء)باإلجماع على ما يلي):

-1)قعول إستقالة السيدة الهراس)

للشركة) كمسيرة  مهامها  من  مليكة 
مع إبراء)دمتها وتبيي  السيد كحالوي)

محمد كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محددة.

األسا�سي) القانو   تبديف  (2-

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

عدد) تحت  ( بالعيضاء) التجاراة 

)9ف496)بتاراخ)9))مارس))7ف).

89 P

INOV(EXPRESSOأ
S.A.R.L

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

لشركة)INOV(EXPRESSO،)املنبقد)

بتاراخ)9)) كتوبر)7فف)،)قرر الشركاء)

باإلجماع على ما يلي):

للشركة) ( تغيير اإلسم التجاري) (1-

 LA BUCHE دوري() ليصعب) لعيش 

DOREE)بدال عن) انوف إكسبريسو()

.INOV(EXPRESSO

األسا�سي) القانو   تبديف  (2-

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

عدد) تحت  ( بالعيضاء) التجاراة 

4975ف3)بتاراخ)ف7)ديسمبر)7فف).

90 P

OXY(PROM

S.A.R.L

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

لشركة)OXY(PROM،)املنبقد بتاراخ)

الشركاء) قرر  8فف)،) نوفمبر) ((4

باإلجماع على ما يلي):

الحصص) جميع  ببيع  اإلقرار  (1-

التي كانت في حوزة السيد انصار ععد)

الكرام  ي)فف))حصة لفائدة السيد)

مليب محمد.

من) الساببة  املادة  -2تبديف 

القانو  األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

عدد) تحت  ( بالعيضاء) التجاراة 

98)4)3)بتاراخ)77)ديسمبر)8فف).

91 P

CCM CONSEILS

ش.م.م

مكتب الحسابات واإلستشارة

رقم)736)اارع القاهرة كومطراف)7)تمارة

الهاتف):)48.)537.64.4ف

الفاكس):)537.64.47.64ف

CHIRURGIE MED

SARL

إعال  عن الزاادة في ر س مال 
الشركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

اركة) قررت  79ف)) ديسمبر) (7(

ش.م.م) (CHIRURGIE MED SARL

ما يلي):

-1)زاادة في ر س مال الشركة الذي)

فف.ففف.فف7.))درهم وتمت) يقدر ب)

إضافة)فف.ففف.فف7.))درهم ليصعب)

فف.ففف.فف).4)درهم.

األسا�سي) القانو   تحيي   (2-

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط)) التجاراة  باملحكمة  الضعط 

رقم) تحت  ف)ف)) فبراير) ((4 بتاراخ)

ف454ف7.

92 P
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FIDUTEMA

ش.م.م

مكتب الحسابات واإلستشارة

رقم)736)اارع القاهرة كومطراف)7)تمارة

الهاتف):)48.)537.64.4ف

الفاكس):)537.64.47.64ف

BEMESTAR
SARL

إعال  عن الزاادة في ر س مال 
الشركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

اركة) قررت  79ف)) ديسمبر) (37

BEMESTAR SARL)ش.م.م ما يلي):
-1)زاادة في ر س مال الشركة الذي)

وتمت) درهم  فف.ففف.فف7) ب) يقدر 

ليصعب) درهم  فف.ففف.فف9) إضافة)

فف.ففف.ففف7)درهم.

األسا�سي) القانو   تحيي   (2-

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط)) التجاراة  باملحكمة  الضعط 

رقم) تحت  ف)ف)) مارس) ف7) بتاراخ)

ف477ف7.
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CCM CONSEILS

ش.م.م

مكتب الحسابات واإلستشارة

رقم)736)اارع القاهرة كومطراف)7)تمارة

الهاتف):)48.)537.64.4ف

الفاكس):)537.64.47.64ف

FERMOSTORE
SARL

إعال  عن فتب فرع للشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

اركة) قررت  ف)ف)) فبراير) (3 في)

ما) ش.م.م  (FERMOSTORE SARL

يلي):

فتب فرع للشركة إلى البنوا ) (1-

التالي):)تجزئة رقم)68،)الحي الصناعي)

املحمدية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة التجاراة باملحمدية))

رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (77 بتاراخ)

.(5347

94 P

فيدوسعا

65)،)اارع محمد الخامس

الهاتف):))ف.4.65).)).5ف

                4.56.56).)).5ف

الدارالعيضاء

ESSE ARCHITECTURE
تقليص الهدف اإلجتماعي
تحيي  القانو  األسا�سي

الغير) البام  الجمع  قرر  (-I
بتاراخ) الوحيد  للشراك  البادي 
 ESSE لشركة) ف)ف)،) فبراير) ف7)
ذات) اركة  (،ARCHITECTURE
وحيد،) بشراك  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) درهم،) ففف.ف5) ر سمالها)
نورماندي) زنقة  (،78 اإلجتماعي)

الطابق السفلي الدارالعيضاء.
تقليص الهدف اإلجتماعي للشركة)

إلى الهندسة كهدف وحيد.
للقانو ) (3 الفصف) -تغيير 

اإلجتماعي.
-تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة) (-II
 76 بتاراخ) ( بالدارالعيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت عدد)734.455.
ملخص قصد النشر

فيدوسعا

95 P

فيدوسعا

65)،)اارع محمد الخامس

الهاتف):))ف.4.65).)).5ف

                4.56.56).)).5ف

الدارالعيضاء

ODYSSEE ART ETأ
DECORATION

غلق فرع
مارس) (( I-بقرار من املسير بتاراخ)
 ODYSSEE ART لشركة) ف)ف)،)
ذات) ET DECORATION،اركة 
ر سمالها) املحدودة،) املسؤولية 
ففف.ف5.36)درهم،)مقرها اإلجتماعي)
سيجلما�سي) محمد  دكتور  محج  (،7
سابقا محج دي فار روبوا دي سعور))

الدارالعيضاء)تم):
 ODYSSEE ART غلق فرع اركة)
بأكادير) الكائن  (ET DECORATION
ومحج) الثاني  حسن  محج  زاواة 
جنيرال كتاني عمارة  سيما محف رقم)

7)الطابق السفلي.

تم اإليداع القانوني باملحكمة) ()(

بتاراخ) ( بالدارالعيضاء)  التجاراة 

عدد) تحت  ف)ف)) مارس) (77

8فف.734.
ملخص قصد النشر

فيدوسعا
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فيدوسعا

65)،)اارع محمد الخامس

الهاتف):))ف.4.65).)).5ف

                4.56.56).)).5ف

الدارالعيضاء

LOGISOLUTIONS
- تغيير هدف الشركة
- تفوات الحصص

- تحواف اركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشراك وحيد إلى اركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 وتحيي  القانو  األسا�سي للشركة

- تمديد صالحية املسيرين
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالدارالعيضاء)بتاراخ)4))يناير)ف)ف) 

تم):

من) حصة  ففف.6) تفوات) (-

تملكها) التي  درهم،) فف7) فئة)

اركة)) في  (BAM INVEST اركة)

 DAR(إلى))اركة(LOGISOLUTIONS

.ESSALAM INVEST

II-)قرر الجمع البام الغير البادي)

للشركاء)بتاراخ)4))يناير)ف)ف) :

-)تأكيد تفوات الحصص.

بهدف) املتبلق  (3 الفصف) تغيير  (-

الشركة كما يلي):

اللوجستية،) الخدمات  جميع 

التخزان والنقف.

البمليات) جميع  في  املشاركة 

تتبلق) قد  والصناعية  التجاراة 

طراق) عن  املذكورة  عاله  باألاياء)

مساهمة) جديدة  و  اركات  إنشاء)

مالية) اراء) وراق  ااتراك  و   و 

اندماج  و) إجتماعية  و  حقوق   و 

مشروع مشترك  و غير ذلك.

البمليات) جميع  عامة  وبصفة 

املالية،) املنقولة،) وغير  املنقولة 

تتبلق) التي  والتجاراة  الصناعية 

معاارة) غير  معاارة  و  بصفة 

باألهداف املذكورة التي يمكنها تطوار)

نشاط الشركة.

املسؤولية) ذات  اركة  تحواف  (-

اركة) إلى  وحيد  بشراك  املحدودة 

ذات املسؤولية املحدودة.

وتحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

السيدا   مي ) تمديد صالحية  (-

كمسيرا ) بنكيرا   ومحمد  بنكيرا  

ملدة غير محدودة.

III-))تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 (6 بتاراخ) ( بالدارالعيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت عدد)374)73.
ملخص قصد النشر

فيدوسعا
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فيدوسعا

65)،)اارع محمد الخامس

الهاتف):))ف.4.65).)).5ف

                4.56.56).)).5ف

الدارالعيضاء)

RUBEN MAROC
- الزاادة في ر س املال

- تحيي  القانو  األسا�سي للشركة
-1)قرر الجمع البام الغير البادي)

ف)ف)،) فبراير) (73 بتاراخ) للشركاء)

اركة) (،RUBEN MAROC لشركة)

ر سمالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 

ففف.ففف.7)درهم،)مقرها اإلجتماعي)
39،)زنقة دي ليف علي اارع اميف زوال)

الدارالعيضاء.

الشركة) ر سمال  في  الزاادة  (-

من) ليرتفع  درهم  ففف.فف7.6) بمعلغ)

ففف.فف6.)  إلى) درهم  ففف.ففف.7)

من) حصة  ففف.76) بإصدار) درهم،)

تكتتب) درهم لكف واحدة،) فف7) فئة)

عند) قيمتها  مجموع  ويسدد  نقدا 

مع) املقاصة  طراق  عن  اإلكتتاب 

من) ومستحقة  جاراة  حالية  ديو  

 RUBEN بذمة اركة) طرف الشركاء)

.MAROC



عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف))الجريدة الرسمية   5 6(

من) و8) (7 (،6 الفصول) تغيير  (-

القانو  األسا�سي للشركة.
اإلجتماعي:))) ر سمال  (6 الفصف)

بمعلغ) ( الشركة) ر سمال  حدد 

إلى) مقسمة  درهم  ففف.فف6.))

درهم) فف7) فئة) حصة من  ففف.6))

لكف واحدة.

بمعلغ) :)ساهم الشركاء) (7 الفصف)

للشركة كما يلي):

-السيد فيكي العاز)فف.ففف.ف7.95 

درهم.

العاز) ربا   الي  -السيد 

فف.ففف.ف65)درهم

املجموع):)فف.ففف.فف6.))درهم.

الفصف)8):)الحصص):

فف79.5  العاز) فيكي  السيد  (-

حصة.

فف6.5  العاز) ربا   الي  -السيد 

حصة.

املجموع):)ففف.6))حصة.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني باملحكمة) (-II

 (6 بتاراخ) ( بالدارالعيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت عدد)377)73.
ملخص قصد النشر

فيدوسعا
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BIO FOOD
فسخ  كراء  صف تجاري

السجف التجاري رقم : 63563)

مارس) (5 بتاراخ) عرفي  ببقد 

 BIO اركة) فسخت  ف)ف)،)
املسجلة بالسجف التجاري) (،FOOD

(،379767 رقم) تحت  بالدارالعيضاء)

عقدة كراء)التسيير الحر ملطبم الكائن)

وزنقة) (،78 بالدارالعيضاء)حي راسي )

التابع) السفلي  الطابق  نورماندي 

املسجلة) (BISTRO VERT لشركة)
بالسجف التجاري بالدارالعيضاء)رقم)

.(63563
ملخص قصد النشر

املسير
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محفألحالقةأالنسيء
 فسخ  كراء  صف تجاري

السجف التجاري رقم):)4ف3877

فبراير) ((9 بتاراخ) عرفي  ببقد 

حواال) السيد  فسخ  ف)ف)،)

التجاري) بالسجف  املسجف  حسي ،)

4ف3877،) رقم) تحت  بالدارالعيضاء)

عقدة كراء)التسيير الحر ملحف حالقة)

النساء)الكائن ب)43،)زنقة مسبودي)

راسي  الدارالعيضاء.
ملخص قصد النشر

املسير
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STE MAHA LINE

في) مسجف  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط قد تم وضع) ف)ف)) مارس) (3

تحمف) لشركة  األسا�سي  القانو  

الخصائص التالية):

 STE MAHA LINE (: التسمية)

.SARL AU

ذات) اركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة ذو اراك وحيد.

الهدف االجتماعي):) عمال النجادة)

-)تصنيع األثاث املنزلية.

درهم) ففف.فف7) (: املال) ر س 

فئة) من  حصة  ففف7) إلى) مقسمة 

حصة) ففف7) للحصة) درهم  فف7)

للسيدة مها الغرابلي.

من تاراخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر من كف سنة األولى تبتدئ)

من تاراخ التسجيف.

عرصة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

سال طراق مهدية رقم)747)سال.

التسيير):)مها الغرابلي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 

بسال بتاراخ)ف7)مارس)ف)ف).
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STE FARISSI
SARL

تبديالت قانونية
االستثنائي) البام  الجمع  إثر  على 
ملساهمي اركة)FARISSI)اركة ذات)
املسؤولية املحدودة،)العالغ ر سمالها)
مقرها) والكائن  درهم  ففف.فف6.7)
البيو ،) االجتماعي بالحي الصناعي،)

تقرر ما يلي):
تفوات مجموع حصص.

جمال فارس):)ف777)حصة.
حعيعة فارس):)953)حصة.
كرامة فارس):)953)حصة.

تبيي  السيد لحعيب صبيو وهاجر)
فارس كمسيرين للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو ))
رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (77 بتاراخ)

774/ف)ف).
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING
TRAVAUX(DE(COMPTABILITE

 RAYHAN(10,((ANGLE(RUE(DE(FES(ET(RUE
IBNOU EL KHATIB

الهاتف):)5.35ف.8).5.35ف
COMPTABLE-ZAROILI@HOTMAIL.FR

STE ALJID
اركة محدودة املسؤولية

ر سمالها االجتماعي : ففف.فف8 
درهم

املقر االجتماعي : حي األندلس بلوك 5 
رقم 64 تازة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قررت) 79ف)) ديسمبر) (37 بتاراخ)
ALJID)اركة محدودة) مسيرة اركة)

املسؤولية ما يلي):
بكافة  سهم) التبرع  املوافقة على 
السيدة مجوط حوراة لصالح السيد)

غا�سي لحسن.
حوراة) مجوط  السيدة  استقالة 
رقم) الوطنية  للعطاقة  الحاملة 
UA39787)من منصبها كمدير لشركة)
ALJID SARL)وتبيي  السيد غا�سي عز)
الدين الحاملة للعطاقة الوطنية رقم)
Z 677387)كمدير للشركة املذكورة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضعط) كتابة  لدى  القانوني 

 5 يوم) بتازة  االبتدائية  للمحكمة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف76.
مجوط حوراة
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

TRAVAUX(DE(COMPTABILITE

 RAYHAN(10,((ANGLE(RUE(DE(FES(ET(RUE

IBNOU EL KHATIB

الهاتف):)5.35ف.8).5.35ف

COMPTABLE-ZAROILI@HOTMAIL.FR

STE NABALI

اركة محدودة املسؤولية

ذات اراك وحيد

ر سمالها االجتماعي : ففف.ف6 درهم

املقر االجتماعي : اارع موالي يوسف 

تجزئة مولودية رقم 3 - تازة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاراخ)

مسيرة) قررت  79ف)) ديسمبر) (37

محدودة) اركة  (NABALI اركة)

املسؤولية ما يلي):

زاادة في ر س املال.

اإلضافة إلى الغرض من النشاط)

التجاري):)التداول.

ععد) دراوش  السيد  استقالة 

التبراف) لعطاقة  الحامف  اإلله،)

من منصعه اإلداري) (Z37((75 رقم)

وتبيي ) (NABALI SARL AU لشركة)

الحامف) عصام،) دراوش  السيد 

في) (Z46483ف لعطاقة التبراف رقم)

منصب مدير الشركة املذكورة.

اعتماد قواني  جديدة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضعط) كتابة  لدى  القانوني 

يوم بتازة  االبتدائية   للمحكمة 

 4)مارس)ف)ف))تحت رقم)758.
مجوط حوراة
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5 63 الجريدة الرسميةعدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف)) 

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

TRAVAUX(DE(COMPTABILITE

 RAYHAN(10,((ANGLE(RUE(DE(FES(ET(RUE

IBNOU EL KHATIB

الهاتف):)5.35ف.8).5.35ف

COMPTABLE-ZAROILI@HOTMAIL.FR

STE ALJID
اركة محدودة املسؤولية

ر سمالها االجتماعي : ففف.فف8 
درهم

املقر االجتماعي :   حي األندلس
بلوك 5 رقم 64 - تازة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قررت) 79ف)) ديسمبر) (37 بتاراخ)
ALJID)اركة محدودة) مسيرة اركة)

املسؤولية ما يلي):
الرفع من قيمة ر سمال الشركة)
ففف.ففف.7  درهم إلى) ففف.فف8) من)
وذلك) درهم  ففف.فف)) بزاادة) درهم 
حصة جديدة من فئة) ففف)) بخلق)

فف7)درهم.
واملطور) املعاني  (: النشاط) حذف 
البقاري وإضافة نشاط جديد):)نقف)

العضائع نيابة عن اآلخران.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضعط) كتابة  لدى  القانوني 
ف7  يوم) بتازة  االبتدائية  للمحكمة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)797.
غا�سي عز الدين
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STE SICART
اركة ذات املسؤولية املحدودة

وذات الشراك الوحيد
تأسيس

ف)ف))تم وضع) 37) كتوبر) بتاراخ)
قانو  منظم لشركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشراك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية):
اركة) (STE SICART (: التسمية)
وذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشراك الوحيد.
الهدف):)االستثمار وتجهيز الفنادق)

واملقاهي)-)ممو  الحفالت.
الر سمال):)حدد في معلغ)ففف.فف7 
حصة من) ففف7) إلى) درهم مقسمة 
موزعة) للواحدة  درهم  فف7) فئة)

كاآلتي):

حصة)ففف7)السيدة الهرد سميرة.

االنعباث) حي  (: االجتماعي) املقر 

اخفنير بدو  رقم البيو .

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

ايف كلود سيكار ملدة غير محددةكما)

تم اعتماد اإلمضاء)املنفصف للمسير)

والسيدة الهرد سميرة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو )

رقم) تحت  ف)ف)) فبراير) ف)) بتاراخ)

947ف3.

106 P

STE ODELYAH
اركة ذات املسؤولية املحدودة

بشراك وحيد

ر سمالها : ففف.ف5 درهم

املقر االجتماعي : 73، زنقة  حمد 

املجاتي، إقامة األلب، الطابق األول، 

رقم 8، املباراف - الدار العيضاء

سجلها التجاري رقم 458389

رقم التبراف املوحد : 

7ففففف5794ف4)فف

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بتاراخ) ( (- (7

تم تأسيس اركة) ف)ف)،) فبراير) ((4

وحيد) بشراك  املسؤولية  محدودة 

مميزاتها كالتالي):

.STE ODELYAH(:(التسمية

محدودة) اركة  (: الشكف)

املسؤولية بشراك وحيد.

هو) الشركة  غرض  (: الغرض)

كالتالي:)

واستيراد) وتمثيف  وبيع  اراء)

املنتجات) جميع  وتجارة  وتصدير 

نوع) من  ي  الغذائية  غير  والسلع 

ولوازم) املكتبية  اللوازم  ذلك  في  بما 

تكنولوجيا املبلومات.

جميع عمليات التمثيف والبموالت)

والسمسرة لجميع السلع والخدمات)

املتبلقة معاارة باألنشطة املذكورة)

 عاله.

إيجار) وإدارة  واستئجار  إنشاء)
وإقامة،) والتأجير،) الشركات،) جميع 
واألصول) املنشآت  جميع  وتشغيف 
البمف) وورش  واملصانع،) التجاراة،)
من) بواحدة  و  خرى  املتبلقة 

األنشطة املحددة.
وال) البقاراة،) البمليات  جميع 
الفرعي،) التقسيم  الشراء) و  سيما 
سواء) تعادل  ي معاني،) العيع،) و   و 
كانت معنية  م ال،) و تشييد جميع)
املنشآت،) و تنفيذ جميع األعمال  و)

املنشآت من  جف الشركة.
االستغالل املعاار  و غير املعاار)
للمعاني املذكورة،)تأجير جميع املعاني.
 خذ  و اراء) و بيع  و استغالل)
جميع براءات االختراع  و التراخيص)
البمليات) التجاراة  و  البالمات   و 

املتبلقة بصناعتها  و تجارتها.
الطرق) بكف  الشركة  مشاركة 
البمليات  و) جميع  في  والوسائف 
قد) التي  الشركات  املقاوالت  و 
معاار  و غير معاار) ( ترتعط بشكف)
وال سيما عن طراق) بهدف الشركة،)
اركات جديدة  و مساهمات) إنشاء)
مالية) اراء) وراق  ااتراك  و   و 
عمليات) االجتماعية،) الحقوق   و 
الدمج،)التحالف،)مشروع مشترك  و)

غير ذلك.
البمليات) جميع  وبشكف  عم،)
التجاراة والصناعية واملالية واملنقولة)
وغير املنقولة املتبلقة بشكف معاار)
 و غير معاار بكائن الشركة وجميع)

الكائنات املماثلة  و ذات الصلة.
املقر االجتماعي):))73،)زنقة  حمد)
املجاتي،)إقامة األلب،)الطابق األول،)

رقم)8،)املباراف)-)الدار العيضاء.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاراخ التقييد بالسجف التجاري.
ر سمال) حدد  (: الشركة) ر سمال 
مقسم) درهم  ففف.ف5) في) الشركة 
درهم) فف7) حصة من فئة) فف5) إلى)
ومحررة) مكتتعة  الواحدة،) للحصة 
طرف) من  االكتتاب  عند  بالكامف 
ياسمي ) السيدة  الوحيد  الشراك 

فهيم.

فهيم) ياسمي   السيدة  تبيي   تم 

وحيدة للشركة وذلك ملدة)) ( كمسيرة)

غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

الضعط لدى املحكمة التجاراة بالدار)

ف)ف)  فبراير) ((7 بتاراخ) العيضاء)

تحت رقم)7)5)73.

3)-)تم تسجيف الشركة في السجف)

رقم) تحت  العيضاء) للدار  التجاري 

.458389
للعيا  والنشر

املسير
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STE VEM SYSTEMS
السجف التجاري رقم 473)3 - 

 كادير

 8 بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر محضر الجمبية) ف)ف)،) فبراير)

الجمع) بمثابة  املنبقدة  البامة 

املسماة)) للشركة  االستثنائي  البام 

بر سمال) ش.م.م.) (VEM SYSTEMS

مقرها) والكائن  درهم  ففف.فف).7)
رقم) (،5 الطابق) بأكادير،)عمارة مالكـ)

الحي) عياض،) القا�سي  اارع  (،((

الصناعي،)ما يلي):

الحصص) تفوات  على  املوافقة 

االجتماعية من طرف كف من السيد)

عيادي) والسيد  الحسي   وصفي 

جمال.

تحواف املقر االجتماعي للشركة إلى)

البنوا  التالي):

الطابق) ياسمي ،) عمارة   كادير،)
زنقة القا�سي) (،39 رقم) (،7 بلوك) (،6

عياض،)الحي الصناعي.

و7  (6 (،5 تغيير الفصول) وبالتالي،)

من القانو  األسا�سي للشركة.

الحسي ) وصفي  السيد  استقالة 
السيد  خنو ) كلمن  مكانه  تبيي  

محمد) سوساين  والسيد  محمد 

غير) ملدة  للشركة  اثني   مسيرين 

الشركة) تسيير  وسيتم  محدودة 
باإلمضاء)الوحيد ألحد املسيرين دو )

اآلخر.
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تبديف القانو  األسا�سي للشركة)
ليالئم التبديالت السالفة الذكر.

تفوات الحصص):)
بمقت�سى عقد عرفي فوت السيد)
الحصص) مجموع  الحسي ،) وصفي 
االجتماعية التي يمتلكها في الشركة)
حصة) ففف6) بنسعة) واملقدرة 
السيد) من  كف  لفائدة  اجتماعية 
والسيد  خنو ) محمد  سوساين 
محمد بنسعة)ففف3)حصة اجتماعية)

لكف واحد منهما.
بمقت�سى عقد عرفي فوت للسيد)
الحصص) مجموع  جمال،) عيادي 
اإلجتماعية التي يمتلكها في الشركة)
حصة) ففف6) بنسعة) واملقدرة 
السيد) من  كف  لفائدة  إجتماعية 
والسيد  خنو ) محمد  سوساين 
محمد بنسعة)ففف3)حصة إجتماعية)

لكف واحد منهما.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير) التجاراة  باملحكمة  الضعط 
رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (9 بتاراخ)

.89856
للخالصة والعيا 
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STE PALMI OFFICE FAMILY
السجف التجاري رقم : 697)4 

 كادير
ف)  بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير)ف)ف)،)تم تأسيس اركة ذات)
املواصفات) مسؤولية محدودة ذات 

التالية):
 STE PALMI OFFICE (: التسمية)

FAMILY)ش.م.م.
الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)
سواء) الخارج،) في  املغرب  و  داخف 
لحسابها  و لحساب الغير،)إلى تحقيق)

األهداف التالية):
الخدمات) األنترنيت،) تقديم 

السكرتاراة(.
ومنتجات) مواد  جميع  توزيع 

التجميف.
املقاوالت) جميع  في  املشاركة 
والشركات ذات نفس الهدف  و التي)

قد تساعد على تنمية الشركة.

البمليات) جميع  وعموما،)
الصناعية،) املالية،) التجاراة،)
بالهدف) املتبلقة  والبقاراة  املنقولة 
االجتماعي  و التابع لها والتي يمكن   )
تساهم في نشاط الشركة وفي تنميتها.
عند) :) كادير،) االجتماعي) املقر 
اركة)FIDUSOUSS،)عمارة  ومليف،)
(،37/36 رقم) الثاني،) الحسن  اارع 

الطابق الخامس.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تسجيلها في السجف التجاري ما عدا)

الحف املسعق  و التمديد.
يتكو  من) (: الر سمال االجتماعي)
فف))سهم) درهم مقسم إلى) ففف.ف))

من فئة)فف7)درهم للسهم.
السيد) تبيي   تم  (: التسيير)
مسيرا) (PALMISANO DONATO
غير) ملدة  للشركة  تأسيسيا  وحيدا 

محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجاراة) املحكمة  لدى  الضعط 
تحت) ف)ف)) مارس) (6 بتاراخ) بأكادير 

رقم)89839.
للخالصة والعيا 
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STE SOLVE MAROCأ
INDUSTRIE

اركة محدودة املسؤولية
ذات ر سمال : ففف.ففف.7 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة 87، إقامة 
سلمى، اارع بئر انزرا ، الجديدة - 

املغرب
السجف التجاري بالجديدة رقم 

74337
التبراف الضرابي : 47888)5)

تفوات حصص اجتماعية
استقالة املسير
تبديف النظام األسا�سي

بمقت�سى محضر الجمبية البامة)
غير البادية املنبقدة بتاراخ)37)يناير)
على) باإلاهاد  الشركاء) قام  ف)ف))
 ANGELO MARCO السيد) تفوات 
فف3.4)حصة اجتماعية) لـ) (BABUIN
لفائدة السيدة بشرى صقيف وعلى

 ANGELO MARCO(استقالة السيد(

 CHENE ERIC والسيد) (BABUIN

من) (DOMINIQUE MARCEL

كما) مشتركي   كمسيرين  مهامهما 

قاموا بتبيي  السيدة بشرى صقيف)

وقرروا) للشركة  وحيدة  كمسيرة 

تبديف النظام األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ضعط املحكمة االبتدائية بالجديدة)

رقم) تحت  ف)ف)) فبراير) ((8 بتاراخ)

.(4874
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فديماتيك

اركة ذات مسؤولية محدودة

STE IDE DOUZALE
SA

CAPITAL(DE 1.040.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : BOULEVARD

 TAWADA SECTEUR BALNEAIRE

AGADIR

تحديد  عضاء مجلس اإلدارة
7)-))بمقت�سى عقد عرفي بتاراخ)8) 

سبتمبر)79ف))اجتمع اركاء)الشركة)

في) (IDE DOUZALE SA املجهولة)

واتخذوا) عادية  عمومية  جمبية 

القرارات التالية):
املتوفو ) الشركاء) تحواف  سهم 

املكونة) سهم  فف4.ف7) ورثتهم) إلى 

لر س مال الشركة على النحو التالي):

فدوخير) يمثلهم  فدوخير  ورثة 

الحسي )فف4.8)حصة.

خديحة بن امعارك):)4ف4)حصة.

الحسي  فدوخير):))53))حصة.

الهم فدوخير):)466)حصة.

 سماء)فدوخير):)466)حصة.

مرام فدوخير):)466)حصة.
زهور فدوخير):)466.

حسن) يمثلهم  بلحسن  ورثة 

بلحسن)فف76)حصة.

فاضمة بنت ععد هللا):))ف))حصة.

فاضمة بلحسن):))33))حصة.

عائشة بلحسن):))33))حصة.

حسن بلحسن):))466)حصة.

عمر بلحسن):))466)حصة.

فف76  (: سو�سي) علي  بن  محمد 

حصة.

لحسن  كيدر):)فف76)حصة.

-1)ورثة  ولحاج يمتلهم باإلاتراك)

مع محمد و حمد  ولحاج)فف4)حصة:

عائشة  حروش)ف5)حصة.

فاطمة  ولحاج)58)حصة.

نجمة  ولحاج)58)حصة.

محمد  ولحاج)777)حصة.

 حمد  ولحاج)777)حصة.

محمد) يمثلهم  اعليو   ورثة 

اعليو ):)فف4)حصة.

حفيظة بن معارك):))5)حصة.

محمد اعليو ):)776)حصة.

الحسي  اعليو ):)776)حصة.

يوسف اعليو ):)776)حصة.

اإلداري) املجلس  تبيي   عضاء)

الجديد ملدة ستة سنوات):

الحسي  فدوخير الساكن بالرباط.

محمد اعليو  الساكن بأكادير.

لحسن ايكيدر الساكن بأكادير.

تبيي  السيد  حمد بواامة خعير)

الحسابات بالدار العيضاء.

ملدة) الحسابات  مدقق  مهمة  في 

ثالث سنوات.

 PALMA التجاري) االسم  اعتماد 

JN)للعيتزيراا الحديثة البهد.

املجلس) اجتماع  عضاء) خالل 

تم) 79ف)) سبتمبر) ((8 في) اإلداري 

الحسي ) فدوخير  السيد  تبيي  

 IDE لشركة) اإلدارة  ملجلس  ( رئيسا)

كف) له  ومنحت  (DOUZALE SA

الصالحيات الالزمة لتسيير الشركة.

))-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

مارس) (76 بتاراخ) بأكادير  التجاراة 

79ف))تحت رقم)89958.
مقتطف من  جف النشر
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PERFUME ME
تأسيس اركة 

بتاراخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

4)مارس)ف)ف))تم تأسيس اركة ذات)

مسؤولية محدودة باألوصاف التالية):

االسم القانوني):)بيرفيوم مي.
ر سمال الشركة):)ففف.فف7)درهم)

فف7  بقيمة) حصة  ففف7) إلى) مجز  

درهم لكف حصة.

اارع نوباليا) (4 (: املقر االجتماعي)

قسم)4)قطاع)77)بلوك ا حي الرااض.

النشاط االجتماعي):

االستيراد والتصدير)؛

رش) آالت  وتوزيع  تأجير،) بيع،)

البطور)؛
بيع بالجملة وبالتقسيط للبطور)

املستوردة) التجميف  ومستحضرات 

واملحلية)؛

واستخدام) عرض  اإلعال ،)

املساحات اإلعالنية)؛

املشاركة في الشركات االستثماراة.

االجتماعي) النشاط  مدة  (: املؤدة)

محددة في)99)سنة.

بتسيير) عهد  (: القانوني) املسير 

السيد فؤاد وكيلي ملدة) إلى  الشركة 

غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاراة بالرباط تحت رقم السجف)

التجاري)9ف7438.
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S.N.C AGHSSAN CHAJARAأ

PRIVE
تأسيس اركة

تم تأسيس الشركة بفاس بتاراخ)

الخصائص) ذات  ف)ف)) فبراير) (3

التالية):

 AGHSSAN (: التسمية) (- (7

.CHAJARA PRIVE

))-)الهدف):

روض األطفال)؛

الساعات اإلضافية)؛

األدوار املدرسية.

 58 الرقم) (: االجتماعي) املقر  (- (3
6)حي سيدي الهادي،)زواغة،) الزنقة)

فاس.
4)-)املدة):)99)سنة.

درهم) ففف.ف5) (: الر سمال) (- (5
مقسمة إلى)فف7)حصة من فئة)فف5 

درهم موزعة على الشكف التالي):
السيدة البلمي ايماء)ف6)حصة)؛

السيد البوا   يوب)ف4)حصة.
إلى) التسيير  :) سند  التسيير) (- (6

السيدة البلمي ايماء.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (7
بتاراخ) بفاس  التجاراة   املحكمة 
8))فبراير)ف)ف))تحت رقم)853)رقم)

السجف التجاري)797)6.
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MIMOS
SARL

ر سمالها : ففف.فف7 درهم
املقر االجتماعي : مرسة ترابا، دوار 

 والد حكو ، كيادات مزكيتام
 السجف التجاري جرسيف 

رقم 37)7
قررت الجمبية البامة غير البادية)
ف)ف)  يناير) ف)) بتاراخ) املنبقدة 
 MIMOS(للشركة املحدودة املسؤولية

.SARL
رفع ر سمال الشركة.

رفع ر سمال الشركة من)ففف.فف7 
بإدماج) درهم  ففف.فف3) إلى) درهم 

ديو  جاراة وسائلة على الشركة.
تبيي  مسير.

بن) محمد  نوفف  السيد  تبيي  
التبراف) لعطاقة  الحامف  سودة،)
A(66973)كمسير ملدة) الوطنية رقم)
إلى جانب املسير محمد) غير محددة 

بوراكة.
األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
 نجز اإليداع القانوني بكتابة الضعط)
بتاراخ) بالرباط  التجاراة   للمحكمة 

77)مارس)ف)ف))تحت رقم)79ف)/)77.
بمثابة مقتطف وبيا 

املسير
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ديوا  األستاذ يونس إدري�سي جزولي

موثق بالدار العيضاء

الهاتف):))9 )9 9) ))5ف

الفاكس):)93 93 9) ))5ف

CHARAF PIECES AUTOS
ش.م.م

تفوات حصص اجتماعية
تغيير الفصف 6 من القانو  األسا�سي

تحيي  القانو  األسا�سي
بموجب  رببة عقود توثيقية) (- (7

ادري�سي) يونس  األستاذ  تلقاها 

بتاراخ) موثق بالدار العيضاء) جزولي،)

السيدة) فوتت  ف)ف)) فبراير) ((9

ففف.75)حصة) فاطمة عطار مجموع)
السيدة فضيلة البزازي) اجتماعية،)

اجتماعية،) حصة  (73.334 مجموع)

مجموع) البزازي  عائشة  السيدة 

73.333)حصة اجتماعية،)السيدين)

الحسي ) الطالب  وبلبيد  مصطفى 

اجتماعية) حصة  (73.333 مجموع)
لفائدة ورثة السيد ابراهيم البزازي)

السيدة) السيدة زانة بومليك،) (: وهم)

حنا ) السيدة  لكدالي،) خديجة 

والتي) البزازي والسيد علي البزازي،)

الشركة) ر سمال  في  يملكونها  كانوا 

املسماة) املحدودة  املسؤولية  ذات 

ش.م.م) (CHARAF PIECES AUTOS
ر سمالها االجتماعي)ففف.ففف.)7)درهم،)

العيضاء) بالدار  االجتماعي  مقرها 

وذلك وفق) اارع اللة ياقوت،) (757

مقتضيات واروط البقود.

))-)بمقت�سى محضر الجمع البام)

الغير البادي لشركاء)الشركة املسماة)

ش.م.م) (CHARAF PIECES AUTOS

 نجز بديوا  األستاذ يونس ادري�سي)

بتاراخ) موثق بالدار العيضاء) جزولي،)

9))فبراير)ف)ف)،)قرر وصادق الجمع)

البام على ما يلي):

املصادقة على التفواتات األرببة)

ففف.55  ملجموع) إليها  عاله  املشار 

حصة اجتماعية في ر سمال الشركة.

التوزيع الجديد للر سمال االجتماعي)

وتبديف العند)6)من القانو  األسا�سي.

تحيي  القانو  األسا�سي.

تلقاه) توثيقي  عقد  بموجب  (- (3

األستاذ يونس ادري�سي جزولي،)موثق)

فبراير) ((9 بتاراخ) العيضاء) بالدار 

ف)ف))وتعبا ملحضر الجمع البام الغير)

إليه) املشار  الشركة  لشركاء) عادي 
 عاله،)تمت صياغة وتحيي  القانو )

األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (4

الضعط لدى املحكمة التجاراة للدار)

للشركة) التجاري  بالسجف  العيضاء)
ف)ف)  مارس) (9 بتاراخ) 7ف46ف7) رقم)

تحت رقم)7ف7336.

تم إيداع التصراب بالتبديف) (- (5

املحكمة) لدى  الضعط  بكتابة 

بتاراخ) العيضاء) للدار   التجاراة 

9)مارس)ف)ف))تحت رقم)7984.
مقتطف وبيا 

ذ يونس ادري�سي جزولي
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ديوا  األستاذ جبفر جابر

EQDOM
اركة مجهولة االسم

ر سمالها : ففف.5)ف.767 درهم

مقرها االجتماعي : الدار العيضاء 

7)7، اارع الزرقطوني

تفوات حصص اجتماعية
االجتماع) محضر  يتضمن  (- (I

اإلدارة) ملجلس  املائة  ببد  الخامس 

قرارات) 79ف)) سبتمبر) ((6 بتاراخ)

مختلفة من بينها):

تلك املتبلقة بتفواضات املديران):

 Mehdi(ELLOUCH(استقالة السيد

من منصعه كمسير.

 Mohamed بالسيد) واستعداله 

TAHRI)كمسير.

تطور لجنة الترايحات واملكافآت.

 Mehdi(ELLOUCH(استقالة السيد

لجنة) في  كبضو  منصعه  من 

الترايحات واملكافآت.

لجنة) في  جدد  تبيي   عضاء)

الترايحات واملكافآت.

للجنة) الجديد  الرئيس  تبيي  

التبيينات والتبواضات.
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تلك املتبلقة بإدارة الشركة):
مداوالت) محضر  على  املوافقة 
مجلس اإلدارة بتاراخ)ف7)يونيو)79ف).

من) اعتعارا  اإلدارة  تقرار   قراءة 
ف3)يونيو)79ف).

تقرار لجنة التدقيق واملخاطر.
تقرار لجنة الترايحات واملكافآت.
مراجبة واعتماد العيانات املالية)

كما في)ف3)يونيو)79ف).
املصادقة على االتفاقيات املنظمة.

 سئلة  خرى.
سقف) تمديد  على  املصادقة 
.(BSF (برنامج قسائم اركة التمواف

بيا  صحفي.
-)تم اإليداع القانوني باملحكمة) (II
بتاراخ) العيضاء) بالدار   التجاراة 
3)مارس)ف)ف))تحت الرقم)979)73.

للنسخة والعيا 

116 P

NSDAR PRIVATE
SARL

تأسيس اركة
بتاراخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانو ) تم إنشاء) 79ف)) 79) كتوبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):
.NSDAR PRIVATE(:(التسمية

ر س املال):)ففف.فف7)درهم.
املدة):)99)سنة.

املقر االجتماعي):)68)اارع فال ولد)
عمير،)الشقة)6،)الرباط،) كدال.

تبيي  السيدة كمسيرة) (: التسيير)
 Mme( HASBOUCK للشركة)

.MICHELLE FORCIEA
ففف7)حصة لكف من) (: الحصص)
الشركاء)قيمة كف واحدة)فف7)درهم.

 Mme(HASBOUCK(MICHELLE

AEICROF ف5))حصة)؛
 Mme( HASBROUCK( KIARA
ف5)   NOELLE PRORIETAIRE DE

حصة)؛
 Mr BENFAIDA ZOUHAIR

PRORIETAIRE DE ف5) حصة)؛
 Mr( m’HAMED( CHERKAOUI

PRORIETAIRE DE ف5))حصة.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
التجاري) السجف  بالرباط  التجاراة 
رقم)743793)بتاراخ))7)مارس)ف)ف).

117 P

DOZER MAROC
SARL AU

حي النخلة 7 رقم 7849 الطابق )، 

قلبة السراغنة

البام) الجمع  قرار  بموجب 

ف)ف)  فبراير) (77 بتاراخ) االستثنائي 

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بشراك وحيد تقرر):

املسجف) الشركة  مقر  نقف 

بالبنوا  القديم إلى البنوا  الجديد)
 7844 رقم) (7 النخلة) بحي  املتواجد 

الطابق)))قلبة السراغنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم) السراغنة  بقلبة   االبتدائية 

69/ف)ف)  ف)ف))تحت رقم) 3)مارس)

السجف التجاري رقم)3455.

118 P

STE PEEG
SARL

تأسيس اركة
وضع) ف)ف)) فبراير) ((4 تم بتاراخ)

قانو  منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة باملميزات التالية):

.STE PEEG SARL(:(التسمية

الهدف):)يستغف مكتعا للدراسات)

واألبحاث.

كفاي،) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
رقم)368،)البطاواة،)قلبة السراغنة.

املدة):)99)سنة.

ففف.فف7  (: االجتماعي) الر سمال 

درهم مقسم على)ففف7)سهم من فئة)

فف7)درهم موزع كاآلتي):

السيد حسن بوستة)فف5)حصة)؛

فف5  لطرش) الدين  نور  السيد 

حصة.

من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)
حسن بوستة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوم) السراغنة  لقلبة   االبتدائية 
ف7)مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/)8.

السجف التجاري):)3979.
119 P

STE TIJANI SOLAIRE
SARL AU

تأسيس اركة
وضع) ف)ف)) مارس) (( بتاراخ) تم 
قانو  منظم لشركة ذات املسؤولية)
باملميزات) وحيد  بشراك  املحدودة 

التالية):
 STE TIJANI SOLAIRE(:(التسمية

.SARL AU
الهدف):)

مقاول في األاغال البامة  و العناء)؛
الطاقة) إصالح  في  مقاول 

الشمسية)؛
مقاول في حفر اآلبار.

املقر االجتماعي):)دوار  والد يخلف)
الشبراء،)البطاواة،)قلبة السراغنة.
سنة تبتدئ من تاراخ) (99 (:  املدة)

5)مارس)ف)ف).
ففف.فف7  (: االجتماعي) الر سمال 
درهم مقسم على)ففف7)سهم من فئة)

فف7)درهم موزع كاآلتي):
ففف7  التجاني  دراوش) السيد 

حصة.
من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

التجاني  دراوش.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوم) السراغنة  لقلبة   االبتدائية 

6)مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/76.
120 P

STE EL MOULOUDIأ
SERVICES

SARL AU
تأسيس اركة

وضع) ف)ف)) مارس) (( بتاراخ) تم 
قانو  منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة باملميزات التالية):

 STE EL MOULOUDI(:(التسمية

.SERVICES SARL AU

مستغف محطة لخدمة) (: الهدف)

السيارات.

فم) طراق  (: االجتماعي) املقر 

الجمبة،)جماعة تنانت،) زاالل.

املدة):)99)سنة.

ففف.فف7  (: االجتماعي) الر سمال 

درهم مقسم على)ففف7)سهم من فئة)

فف7)درهم موزع كاآلتي):

عفيفي) الرحما   ععد  السيد 

ففف7)حصة.

من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر.

تسير من طرف السيدة) (: اإلدارة)

نادية مشكوري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بأزاالل يوم))7)مارس)ف)ف) 

تحت رقم)99.

السجف التجاري):)73ف4.

121 P

مكتب األستاذ نبيف بوعياد

موثق بفاس

45)اارع الحسن الثاني،)عمارة الوطنية،)
الطابق الثاني،)رقم))ف)،)فاس

الهاتف):)68 37 94 535ف

الفاكس):))7 37 94 535ف

STE FES BEVERAGE
SARL

اركة محدودة املسؤولية

تفوات حصص اجتماعية
7)-)بمقت�سى عقد رسمي حرر لدى)

بفاس) موثق  بوعياد،) نبيف  األستاذ 

السيد) فإ   79ف)) ديسمبر) ف)) في)

حصصه) جميع  باع  األمف،) محمد 

محمد) السيد  لفائدة  االجتماعية 

جواد برادة بنسعة)فف7)درهم للحصة)

حصة) فف5)) عددها) االجتماعية 

 FES اجتماعية التي يملكها في اركة)

محدودة) اركة  (BEVERAGE SARL
ففف.ففف.7  ر سمالها) املسؤولية،)

يوجد) االجتماعي  ومقرها  درهم 

)7)اارع  حمد اوقي) بمكتب بفاس)

بالتصفية.
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محمد) السيد  استقالة  تم  (- ((

االمف.

3)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

ف)ف)  فبراير) (3 في) بفاس  التجاراة 

تحت رقم)ف48/ف)ف).
للخالصة والعيا 

األستاذ نبيف بوعياد

122 P

PG GROUP MAROC
SARL

اركة محدودة املسؤولية

ر سمالها : ففف.فف3 درهم

مقرها االجتماعي : 77)، اارع 

املقاومة الحسنية 7، زنقة 77

البالية - املحمدية

السجف التجاري : 365)7

املحمدية

تحت قرار محضر الجمع البام غير)

تم) ف)ف)) فبراير) (78 بتاراخ) البادي 

اتخاذ القرارات التالية):

املصفى عند) تقرار  املوافقة على 

عملية التصفية.

مدقق) تقارار  على  املوافقة 

الحسابات.

املصفي) ذمة  إبراء) قرار  اتخاذ 

للشركة.

املصادقة على إغالق التصفية.

للقيام) الصالحيات  تفواض 

باإلجراءات القانونية الالزمة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجاراة  باملحكمة  الضعط 

ف)ف))تحت) 9)مارس) العيضاء)بتاراخ)

رقم)435.
قصد النشر واإلعال 

123 P

OMNIS STRUCTURESأ

INTERNATIONAL
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

9))يناير)ف)ف))فقد تم إنشاء)اركة)

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمف)

الخصائص التالية):

 OMNIS (: التسمية)
STRUCTURES INTERNATIONAL
دراسات) (: االجتماعي) الهدف 

هندسية مدنية.
ففف.فف7  (: الشركة) ر سمال 

درهم.
ببقيف،) (،7( (: االجتماعي) املقر 

اقة رقم)73،) كدال،)الرباط.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاراخ التأسيس.
السيد) تبيي   تم  (: التسيير)
 BENACCHIO( Xavier( Robert

كمسير للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجاراة) املحكمة  لدى  القانوني 
بالرباط بتاراخ)73)مارس)ف)ف))تحت)

رقم)5ف7438.
مقتطف وبيا 

124 P

NT CONSULTING
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاراخ)
الشراك) قرر  79ف)،) ديسمبر) (75

الوحيد في الشركة ما يلي):
حف مسعق للشركة.

السيد) للشركة  مصف  تسمية 
وستتم) املنبم  ععد  الشبيهي  التاقي 

التصفية بمقر الشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضعط  بكتابة  القانوني 
بتاراخ بالرباط  التجاراة   املحكمة 
)7)مارس)ف)ف))تحت رقم)3ف48ف7.

مقتطف وبيا 

125 P

اتكةأIMPORTATIONأ
ORIENTAL MINIER

ش.م.م ش.و
ر سمالها : ففف.فف7 درهم

املقر االجتماعي : اارع بني مران
عمارة البلج الطابق الثاني

الشقة رقم 78، وجدة
البام) الجمع  محضر  بموجب 
6)) كتوبر) االستثنائي املنبقد بتاراخ)
ذات) اركة  تأسيس  تقرر  78ف))
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد بالخصائص التالية):

 IMPORTATION(التسمية):)اركة
ORIENTAL MINIER)ش.م.م ش.و.

ذات) اركة  (: القانوني) الشكف 
الشراك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.)
:)اارع بني مران،) املقر االجتماعي)
الشقة) الطابق الثاني،) عمارة البلج،)

رقم)78،)وجدة.
تصدير) (: االجتماعي) الهدف 

واستيراد السلع املبدنية.
في) محدد  (: االجتماعي) الر سمال 
فف7  بقيمة) درهم  ففف.فف7) معلغ)

درهم للحصة.
السيد) تبيي   تم  (: التسيير)
لعطاقة) الحامف  محمد  حمداوي 
 FD7933ف رقم) الوطنية  التبراف 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
تم تسجيف الشركة لدى املحكمة)
نوفمبر) (9 بتاراخ) بوجدة  التجاراة 

78ف))تحت رقم)947)3.
املسير

126 P

ASBAI-NEGOاتكةأ
ش.م.م ش.و

ر سمالها : ففف.ف) درهم
املقر االجتماعي : حي البيطا رقم 5

جرادة
بتاراخ عرفي  عقد   بموجب 
75)يناير)ف)ف)،)تقرر تأسيس اركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشراك)

الوحيد بالخصائص التالية):
 ASBAI-NEGO اركة) (: التسمية)

ش.م.م ش.و.
ذات) اركة  (: القانوني) الشكف 
الشراك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.)
البيطا حي  (: االجتماعي)  املقر 

رقم)5)جرادة.
الهدف االجتماعي):)بيع قطع الغيار)
بالتقسيط) الجديدة) للسيارات 

واملستبملة(،)املتاجرة.
في) محدد  (: االجتماعي) الر سمال 
معلغ)ففف.ف))درهم بقيمة)فف7)درهم)

للحصة.

تم تبيي  السيد  يمن) (: التسيير)

التبراف) لعطاقة  الحامف  السعاعي 

كمسير) (FH5987( رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

تم تسجيف الشركة لدى املحكمة)

 34877 رقم) تحت  بوجدة  التجاراة 

بتاراخ)4)مارس)ف)ف).
املسير

127 P

GESTION AMENAGEMENTأ

IMMOBILIERE ET FINANCE

GAMF
تبديف

املقر االجتماعي :  نس 7، زنقة جبفر 

 صادق  جدال، الرباط

سجف تجاري الرباط رقم)83)58

البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يوليو) ف7) بتاراخ) املتبلق  االستثنائي 

ذات) اركة  (GAMF للشركاء) 78ف))

مسؤولية محدودة،)تقرر ما يلي):

تحواف املقر االجتماعي إلى البنوا )

حسا ) (7 زنقة وجدة اقة رقم) ف3)

الرباط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري) السجف  ملصلحة  الضعط 

بتاراخ بالرباط  التجاراة   باملحكمة 

)7)يوليو)78ف))تحت رقم)83)79.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا 

128 P

VEDIA FACILITYأ

MANAGEMENT
املقر االجتماعي : ف3، زنقة وجدة

اقة 7، حسا ، الرباط

سجف تجاري الرباط رقم 97877

تبديف
البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنبقد بتاراخ)7) غسطس)

 VEDIA FACILITY لشركة) 79ف))

ذات) اركة  (MANAGEMENT

مسؤولية محدودة للشراك الوحيد،)

تقرر ما يلي):
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الرفع من ر سمال الشركة من معلغ)

ففف.ففف.4  إلى) درهم  ففف.ففف.7)

إحداث) طراق  عن  وذلك  درهم 

فف7  ففف.ف3)حصة جديدة من فئة)

مستخلصة) الواحدة  للحصة  درهم 

من الحساب الجاري للشراك الوحيد)

السيد احمد مخلوفي.
وتعبا لذلك فقد تم تغيير الفصول)

6)و7)من القواني  التنظيمية للشركة.

املصادقة على القواني  التنظيمية)

املستحدثة للشركة والتي تضم آخر)

التبديالت املذكورة  عاله.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجاراة  باملحكمة  الضعط 

بتاراخ)9)) غسطس)79ف))تحت رقم)

)787ف7.
وهذا مقتطف وبيا 

129 P

جيرليسيو
اركة ذ.م.م

GERVASIO SARL

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي سجف بالدار))

العيضاء،)بتاراخ)74)فبراير)ف)ف)،)تم)

وضع القواني  األساسية لشركة ذات)

مسؤولية محدودة.

اركة) »جيرفاسيو») (: التسمية)

ذ.م.م.

من بي   هداف الشركة) (: الهدف)

ما يلي):

منبش عقاري.

التجارة.

مجزئ األرا�سي.

البمليات) جميع  عامة  وبصفة 

الصناعية،)التجاراة،)املالية املنقولة)

االرتعاط) يمكنها  التي  املنقولة   و غير 

معاارة  و بصفة غير معاارة بأهداف)

ازدهار) على  تساعد  والتي  الشركة 

وتنمية الشركة.

6)،)اارع مرس) (: املقر االجتماعي)
الطابق األول) (3 السلطا  اقة رقم)

الدار العيضاء.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تأسيسها.

في) حدد  (: االجتماعي) الر سمال 
معلغ)ففف.فف7)درهم.

للسيد) التسيير  :) سند  التسيير)
محمد فاتب  و السيد الزاتوني فاتب.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتب يناير إلى غاية)37)ديسمبر من كف)

سنة.
ما) األرباح  من  يخصم  (: األرباح)
يقدر ب)5%)من  جف تكوان االحتياط)
يعلغ عشر) إلى     للشركة  القانوني 

الر سمال االجتماعي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة التجاراة بالسجف)
بتاراخ العيضاء) بالدار   التجاري 

 733((7 تحت رقم) ف)ف)) مارس) (5
بالسجف) الشركة  تسجيف  وتم 
بالدار) التجاري لدى نفس املحكمة 

العيضاء)تحت رقم)459757.
من  جف الخالصة والعيا 

)ائتمانية)»كونت كلير»
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مسحيسأحتومو
اركة ذ.م.م

MESHAS PROMO SARL
تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي سجف بالدار))
العيضاء،)بتاراخ)77)فبراير)ف)ف)،)تم)
وضع القواني  األساسية لشركة ذات)

مسؤولية محدودة.
برومو») »مسحاس  (: التسمية)

اركة ذ.م.م.
من بي   هداف الشركة) (: الهدف)

ما يلي):
منبش عقاري.

التجارة.
مجزئ األرا�سي.

البمليات) جميع  عامة  وبصفة 
الصناعية،)التجاراة،)املالية املنقولة)
االرتعاط) يمكنها  التي  املنقولة   و غير 
معاارة  و بصفة غير معاارة بأهداف)
ازدهار) على  تساعد  والتي  الشركة 

وتنمية الشركة.

6)،)اارع مرس) (: املقر االجتماعي)
الطابق األول) (3 السلطا  اقة رقم)

الدار العيضاء.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها.
في) حدد  (: االجتماعي) الر سمال 

معلغ)ففف.فف7)درهم.
للسيد) التسيير  :) سند  التسيير)

احمد هسكر.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتب يناير إلى غاية)37)ديسمبر من كف)

سنة.
ما) األرباح  من  يخصم  (: األرباح)
يقدر ب)5%)من  جف تكوان االحتياط)
يعلغ عشر) إلى     للشركة  القانوني 

الر سمال االجتماعي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة التجاراة بالسجف)
بتاراخ العيضاء) بالدار   التجاري 

 733((6 تحت رقم) ف)ف)) مارس) (5
بالسجف) الشركة  تسجيف  وتم 
بالدار) التجاري لدى نفس املحكمة 

العيضاء)تحت رقم)459755.
من  جف الخالصة والعيا 

)ائتمانية)»كونت كلير»
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اتكةأAUXESIAأ
INTERNATIONALأ

ADVISORY
ش.ذ.م.م / ش.و

تأسيس
على إثر عقد خاص مؤرخ بتاراخ)
تم تأسيس اركة) ف)ف)،) فبراير) ف7)
بشراك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بالصعغات التالية):
 AUXESIA (: الشركة) إسم 

INTERNATIONAL ADVISORY
:)هدف الشركة باملغرب) املوضوع)

 و بالخارج):
إنجاز الخبرات والتدقيق في ملفات)
املشاريع الجديدة وما يتبلق بها من)

خدمات و اغال موازاة.
(،78 اقة) (،(( (: املقر االجتماعي)
واد) وزنقة  فاس  وادي  زنقة  ملتقى 

درعة،) كدال،)الرباط.

درهم) ففف.فف7) (: املال) ر س 
فئة) من  حصة  ففف7) إلى) مقسمة 
حررت كلها) درهم لكف واحدة،) فف7)

باسم اآلنسة كوثر فنيش.
99)سنة من تاراخ إنشائها) (: املدة)
ما عدا في حالة تمديدها  و فسخها)

مسعقا.
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

اآلنسة كوثر فنيش.
اإليداع) :) نجز  القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجاراة بالرباط،)
في)5)مارس)ف)ف)،)تحت رقم السجف)

التجاري)743645.
من  جف املستخرج واإلنجاز
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STRAPEXPRO(COMPANY
تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتاراخ الشركاء) قرار   بموجب 
تقرر تأسيس اركة) ف)ف)) يناير) ((4
ذات مسؤولية محدودة.)وتعبا لذلك)
فإنها تتكو  من السيد صارمي ياسي )

والسيدة صعاح طهاري.
نشاط الشركة):

مقاول  عمال متنوعة  و إنشائية.
مكتب التموان.

البستنة.
مقر الشركة):)الشقة رقم)6)عمارة)
والد) تجزئة  (3 سيكونص) (74 رقم)

مطاع تمارة.
 STRAPEXPRO(:(تسمية الشركة

.COMPANY
من تاراخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفبلي.
ففف.فف7  في) حدد  (: املال) ر س 
حصة) ففف7) على) مقسم  درهما 
للواحدة مقسمة) درهم  فف7) بقيمة)

مناصفة بي  الشراكي .
السيد صارمي) (: التوقيع) التسيير 

ياسي .
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
مارس) (77 بتاراخ) بتمارة  االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)9743)7.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا 
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5 69 الجريدة الرسميةعدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف)) 

SOCIETE TEENTIME
SARL

ر سمالها : ففف.ف7 درهم
سجف تجاري 743687 الرباط

تمت) ف)ف)) مارس) ف7) بتاراخ)
لشركة) األسا�سي  النظام  صياغة 
اركة محدودة) (،TEENTIME SARL
املسؤولية،)ر سمالها)ففف.ف7)درهما،)
مقرها االجتماعي)78،)اارع عمر ابن)

الخطاب اقة))،) كدال،)الرباط.
املوضوع):)التنشيط الثقافي،)الفني)

والراا�سي.
الشركاء):

مغربي) ادريس  ؤقرزاز  السيد 
77) براف) بتاراخ) مزداد  الجنسية 
رقم) اإلقامة  لعطاقة  حامف  (7969

CB77947)ب)ف5)حصة.
مغربي) ازراولي  كمال  السيد 
6)) كتوبر) بتاراخ) مزداد  الجنسية 
رقم) اإلقامة  لعطاقة  حامف  ف798)

D4349(3)ب)5))حصة.
مغربي) الغازي  بن  محمد  السيد 
نوفمبر) (78 بتاراخ) مزداد  الجنسية 
رقم) اإلقامة  لعطاقة  حامف  ف799)

UA9(874)ب)5))حصة.
للسيد) الشركة  تسيير  فوض 
ؤقرزاز ادريس مغربي الجنسية مزداد)
بتاراخ)77) براف)7969)حامف لعطاقة)

.CB77947(اإلقامة رقم
بالسجف) القانوني  اإليداع  تم 
التجاراة) املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط.
134 P

STE AKENARINI BIO
SARL

اركة اكنري بيوا ش.م.م.
إنشـــاء اركـــــة

بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
اركة) تأسيس  تم  ف)ف)/)ف/ف7)
املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):
 STE AKENARINI BIO(:(التسمية

 SARL
املقر االجتماعي):)46)اارع سيدي)

محمد بن ععد هللا سيدي افني.

درهم) ففف.فف7) (: الر سمال)

فئة) من  حصة  ففف7) على) مقسمة 

فف7)درهم.

الهدف):)العناء.

مغربي،) بشير،) ازلف  (: الشركاء)

مزداد بتاراخ)3/7987ف/77)ب مستي)

 .JD39سيدي افني ب.ت.و،رقم)9فف

نور الدين الغيث،)مغربي،)مزدادة)

اكادير) ب  (77/77/7963 بتاراخ)

 .J(5488((ادوتنا  ب.ت.و،رقم

مزدادة) مغربي،) افضن،) عمر 

مستي) ب  7/7976ف/7ف) بتاراخ)

.JD(6944سيدي افني ب.ت.و،)رقم

مزداد) مغربي،) ععد هللا منصور،)

مستي) ب  )796/)7/7ف) بتاراخ)

.J734354تيزنيت))ب.ت.و،رقم

فاتب) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كف) (37 يناير و تنتهي في)

سنة.

حاليا) الشركة  تسير  (: التسيير)

من طرف املسير بشير ازلف ملدة غير)

محددة.

باملحكمة) تم  (: التجاري) السجف 

بتاراخ) بتيزنيت  االبتدائية 

ف)ف)/)ف/5))تحت رقم)75)4.
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حسابات ادميم ش.م.م

336)اارع املقاومة ايت ملول

الهاتف):)4ففف4)8)5ف

الفاكس):)76)49)8)5ف

AIR TRUCK SERVICE(اركة

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة وذات الشراك الوحيد 

بموجب عقد عرفي محرر بتاراخ)
القانو ) وضع  ثم  ف)ف)) فبراير) ((6

محدودة) اركة  لتأسيس  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية):

 AIR TRUCK اركة) (: التسمية)

 SERVICE

املسؤولية) ذات  اركة  (: الشكف)

املحدودة وذات الشراك الوحيد.

ر سمال) حدد  (: الشركة) ر سمال 
درهم مقسمة) ففف.فف7) الشركة في)
بقيمة) اجتماعية  حصة  ففف7) إلى)
في) كلها  هي  و  للواحدة  دراهم  فف7)
ععد) الحسن  ايت  السيد  ملكية 

البزاز.)
حي) 5ف) كراج رقم) (: مقر الشركة)

الحرفيي  رقم)76)ايت املول.
نشاط الشركة):)ااغال امليكانيك)
للسيارات)) الغيار  قطع  بيع  البامة،)

,االستيراد و التصدير.
التسيير):)عي  السيد ايت الحسن)
ععد البزاز كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.
:)الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع)
ايت الحسن) للمسير السيد  الوحيد 

ععد البزاز.
إلى يناير  7ف) من) (: املالية)  السنة 

37)ديسمبر.
املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 
الضعط باملحكمة االبتدائية النزكا )
 457 رقم) تحت  ف)ف)/3ف/73) يوم)

ورقم السجف التجاري)99فف).
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AHL ELBIDA
SARL AU

إنشـــــــاء اــركـــــــة
بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
اركة) تأسيس  تم  79ف)/3ف/5))
بالشراك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد باملميزات التالية):
 AHL ELBIDA SARL (: التسمية)

AU
امشتيف) حي  (: االجتماعي) املقر 

توازكي اسا.
درهم) ففف.فف7) (: الر سمال)
فئة) من  حصة  ففف7) على) مقسمة 

فف7)دراهم.
الهدف):) عمال مختلفة والعناء.

السيد معارك العيض،) (: الشركاء)
  JZ((86 رقم) الوطنية  بطاقته 

ففف7حصة.

فاتب) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كف) من  ديسمبر  (37 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف السيد:)معارك العيض ملدة غير)

محددة.

باملحكمة) تم  (: التجاري) السجف 

بتاراخ) بكلميم  االبتدائية 

ف)ف)/)ف/)7)تحت رقم)879).
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AGUA MAN EQUIPEMENTأ

MAROC
S.A.R.L

 كــــوا مــــــا  اكيعمو  مـــــاروك ش.م.م

انشاء اركة محدودة املسؤولية
بأكـادير) عرفـــي  عــقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  79ف)) ماي) ((8 بتاراخ)

اركة محدودة املسؤولية)
اكيعمو ) مــــــا   :) كـــــوا  االسم)

مـــــــاروك ش.م.م.)

تركيب) و  لوازم  (: الشركة) هدف 

صنابير املياه و االاغال الحرة.

تمسية)) اخوربا   (: الشركة) مقر 
-) يت) ف65)) رقم) (- ( درب القصعة) (-

ملول.))

املدة):)محدودة في)99)سنة).

معلغ) في  محدد  (: الر سمال)

ففف7  الى) مقسمة  درهم  ففف.فف7)

درهم) فف.فف7) فئة) من  حصة 

للواحدة مقسمة كالتالي):

مينة  سوا )ففف7)حصة).

مينة  سوا ) السيدة  (: التسيير)

املسيرة الوحيدة للشركة و ملدة غير)

محدودة.

الصافية) االرباح  توزع  (: االرباح)

على) القانونية  االقتطاعات  ببد 

الشركاء.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 

بانزكا  بتاراخ)9ف)مارس)ف)ف))تحت)
رقم)474.
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عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف))الجريدة الرسمية ف7 5  

اتكةأاكسيسأحوانت
تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة
فبراير) (79 طعقا للبقد املؤرخ في)
ذات) اركة  تأسيس  تم  ف)ف))
بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):
اإلسم):)اكسيس بوانت.

األجهزة) وإصالح  بيع  (: الهدف)
املبلوماتية.

فف.فففف3  (: املجموعة) ر سمال 
درهم.

املسير):)مماد مصطفى.
مستضافة لدى) املقر اإلجتماعي:)
املنصور) اارع  في  الترالزار  اركة 

الذهبي باب الزركا  تارودانت.
املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجف التجاري باملحكمة اإلبتدائية)
بتارودانت تحت رقم)766)س.ت رقم)

6649)بتاراخ))7)مارس)ف)ف).
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2N.A.أINOXPOL
ش.م.م.

التأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
إنجاز) تم  بالداخلة،) ف)ف)/7ف/75)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانو  
بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):
.»2N.A.(InoxPol«(-(:(اإلسم

الهدف):)األاغال املختلفة والعناء)
بصفة عامة.

نجارة) (: األنواع) بجميع  النجارة 
واألملنيوم) واملباد   الخشب 

واالنوكس.
 اغال الجعص واللحام والسعاكة)
والسيراميك) والرخام  والكهرباء)
من) والتجديد  الهوائية  واملكيفات 

الداخف و الخارج.
الطالء)والترميم وتغطية الجدرا )

ومبالجة األرضيات والتآكف.
والتصدير) والعيع  الشراء)

واالستيراد والتوزيع واملتاجرة.

وراات السفن و  اغال الصيانة)
واإلصالح.

الخدمات) مختلف  تقديم 
والوساطة التجاراة والسمسرة.

للصفقات) األاغال  كف  انجاز 
وحساب) ودراسة  والخاصة  البامة 

مساحة العنايات.
الر سمال):)ففف.فف7)درهم مقسم)
حصة قيمة الواحدة منها) ففف7) إلى)

فف7)درهم كما يلي):
السيد ابغال الحسي )334)حصة)))

اي)فف33.4)درهم.
حصة))) (334 احمد) املحي  السيد 

اي)فف33.4)درهم.
حصة))) (33( السيدة والش حنا )

اي))33.200,00)درهم
حصة)))))) ففف.7) (: املجموع)

100.000,00)درهم.
الحسي ) ابغال  السيد  (: التسيير)
يتشاركا ) احمد  املحي  والسيد 
بالتساوي في تسيير الشركة ملدة غير)
محددة اما التوقيع فهو مشترك):)من)
طرف السيد  بغال الحسي  والسيد)

املحي احمد مبا.
 7 النهضة) حي  (: االجتماعي) املقر 

الرقم)-1421)الداخلة.
املدة):)99)سنة ما عدا الحف قعف)

األوا .
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية)) املحكمة  لدى  القانوني 
بوادي الذهب الداخلة يوم)7))يناير)

ف)ف))تحت رقم)57)75.
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اتكةأكونفدونسأكيركو
ش.م.م

حي وادي املخاز  بنبنفر القليبة 
ايت ملول انزكا 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاراخ))
تمت صياغة القانو ) ف)ف)/)ف/4))
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):)
الغرض االجتماعي):)نقف العضائع)
الغير) االمتبة  نقف  الغير،) لحساب 

املرفوقة.)

التسمية):)اركة كونفدونس كاركو)

ش.م.م.
املقر االجتماعي):)حي وادي املخاز )

بنبنفر القليبة ايت ملول انزكا .

املدة):)حددت في)99)سنة.

الر سمال والحصص االجتماعية):)

درهم) ففف.فف7) في) الر سمال  حدد 

اجتماعية) حصة  ففف7) إلى) مقسم 

موزعة) درهم للواحدة،) فف7) بقيمة)

كاألتي):)

اترقيس طارق)فف5)حصة)

 خرفي سمير)فف5)حصة.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيد اترقيس طارق ملدة غير)

فهو) العنكي  التوقيع  اما  محدودة.)

اترقيس) من  لكف  مخول  و  منفصف 

غير)) ملدة  سمير  و  خرفي  طارق 

محدودة.

 37 توزع حسب الفصف) (: األرباح)

من القانو  األسا�سي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  ثم 

بتاراخ)) بانزكا   االبتدائية  املحكمة 

رقم) عدد  تحت  ف)ف)/3ف/)7)

ف)ف)/444.
مقتطف قصد اإلاهار)
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FIDUCIAIRE TEMSIA

 APPT(N°(03(AVENUE(MOUKHTAR

SOUSSI TEMSIA AIT MELLOUL

TEL :ف7943)673ف

STE BOUANASSE TRANS
تأسيس اركة دات املسؤولية 

املحدودة 
بموجب عقد عرفي مؤرخ سيدي)

تم وضع النظام) ف)ف)/3ف/6ف) بيبي)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

مميزاتها تكمن  والتي   املحدودة 

فيما يلي):

 STE BOUANASSE (: التسمية)

 TRANS S.A.R.L

الشركة) غرض  يمكن  (: الغرض)

لحساب) الخاص  و  لحسابها  سواء)
وفي  ي دولة  خرى) املغرب  في  الغير 

فيما يلي):

للعضائع) والدولي  الوطني  النقف 
لحساب الغير.)

يوجد مقر الشركة) (: مقر الشركة)
بدوار تدارت سيدى بيبي ااتوكة ايت)

بها.
في) الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)
تكوانها) تاراخ  من  ابتداء) سنة  (99

النهائي.
ر سمال) يعلغ  (: الشركة) ر سمال 
ففف.فف7  درهم) مائة  لف  الشركة 
مائة) دات  حصة  ففف7) إلى) مقسم 
درهم كقيمة لحصة الواحدة،) فف7)
كليا) القيمة  ومدفوعة  مكتتعة 

ومخصصة للشراك اآلتي):
ففف7  السيد ععد هللا اخصا�سي)

حصة.
السنة املالية):)تبتدئ في فاتب يناير)

وتنتهي في)37)ديمسبر.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
ععد هللا اخصا�سي ملدة غير محدودة.)
كتابة) لدي  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة اإلبتدائية بانزكا ))
بتاراخ)ف)ف)/3ف/73)تحت رقم)454 
تحت) التجاري  بالسجف  واملسجلة 

رقم)5ف7ف).
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appart(7

 Avenu(Agadir(GUELMIM

Tél(:(05(28(77(18(63 

اتكةأحتبيك
ش م م

إنشاء اركة ذات مسؤولية محدودة  
بتبيك اركة  (: التجاري)  اسم 

ش م م.
))عمارة) 366)امال) البنوا ):)رقم)
77)اقامة النحاج)7ف)بنسركاو اكادير.)
املهام):)مكتب الدراسات التقنية.

ر سمال الشركة):)ففف.فف7)درهم)
مقسم على الشكف التالي):

فف5  هللا) ععد  العاوش  السيد 
حصة)فف7)درهم للحصة.

فف7  حصة) فف5) يوسف) بوهيا 
درهم للحصة.
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:)السيد العاوش ععد هللا) التسيير)

وبوهيا يوسف.

تم اإليداع القانو  األسا�سي لدى)

التجاراة) باملحكمة  الضعط  كتابة 

تحت) ف)ف)) مارس) ف7) اكادير بتاراخ)
رقم)89878))والسجف التجاري تحت)

رقم)739)4.
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(C.FIS(مكتب الحسابات

 RUE B(( CITE SALAM AGADIR

PRES DE HAMAM AL OSRA

Tél/Fax(:(0528.230.116

GSM(:(0672.385.271(-(0661.289.061

اــتكةأ طوأليليبس
ش.م.م

SOCIETE AUTO FILIPS

sarl - a.u
ر سمالها : ففف.فف7 درهم

املقر االجتماعي : محف تجاري )ف 
رقم )9 سيدي لحاج بوتابة

تارودانت

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة بالشراك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاراخ)
77)فبراير)ف)ف)،)تم إحداث القانو )

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بالشراك الوحيد من طرف)

املوقع للبقد،)خصائصها كالتالي):

التسمية):) طو فيليبس كار ش.م.م)

 STE AUTO FILIPS
تجاري) محف  (: االجتماعي) املقر 
بوتابت)) لحاج  سيدي  (9( رقم) )ف)

تارودانت.

الهدف االجتماعي):

سائق.) بدو   السيارات  كراء)

 LOCATION DE VEHICULES

 AUTOMOBILES SANS

CHAUFFEUR
في) حدد  (: الشركة) ر سمال 

ففف7  إلى) مقسم  درهم  ففف.فف7)

للحصة) درهم  فف7) فئة) من  حصة 

السيد كاملة  يملكها   الواحدة 

ععد الصمد وراني.)

علي) عمي  السيد  عي   (: التسيير)

التبراف) لعطاقة  الحامف  املهدي؛)
وحيدا) مسيرا  JC493757؛) رقم)

للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة اإلبتدائية بتارودانت بتاراخ)

ف)ف)/)ف/ف))تحت رقم):)ف)ف)/98 

السجف التجاري):)6587.
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AMIRIM
اركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي : رقم 3ف 

تجزئة رودانة املحايطة - ففف83 

تارودانت
رقم التقييد في السجف التجاري : 

6655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

.AMIRIM

غرض الشركة بإيجاز):)اراء)وبيع)

املنتجات الغذائية.
3ف  رقم) (: عنوا  املقر االجتماعي)

ففف83  (- املحايطة) رودانة  تجزئة 

تارودانت.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

ففف.فف5  الشركة) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):

ففف7  (: بوعي�سي) سبيد  السيد 

حصة بقيمة)فف5)درهم للحصة.

والبائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)) بوعي�سي  سبيد  السيد 
((- املحايطة) رودانة  تجزئة  3ف) رقم)

ففف83)تارودانت.

والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):

عنوانه)) بوعي�سي  سبيد  السيد 
((- املحايطة) رودانة  تجزئة  3ف) رقم)

ففف83)تارودانت.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاراخ بتارودانت   االبتدائية 

77)مارس)ف)ف))تحت رقم)769.
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حسابات ادميم ش.م.م
336)اارع املقاومة ايت ملول

الهاتف)4ففف4).8).5ف

الفاكس)76)49).8).5ف

LARANTE TRANSاتكةأ
تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بموجب عقد عرفي محرر بتاراخ))
القانو ) وضع  ثم  ف)ف)) فبراير) ((6

محدودة) اركة  لتأسيس  األسا�سي 

املسؤولية باملميزات التالية):

 LARANTE اركة) (: التسمية)

TRANS

املسؤولية) ذات  اركة  (: الشكف)

املحدودة)
ر سمال) حدد  (: الشركة) ر سمال 

درهم مقسمة) ففف.فف7) الشركة في)

بقيمة) اجتماعية  ففف7حصة  إلى)

مقسمة) و  للواحدة  دراهم  فف7)

كما يلي):

السيد نايت الرايس السبيد)فف5 

اودمي ) ععدالطيف  والسيد  حصة 

فف5)حصة.

مقر الشركة):)الطابق السفلي رقم)

بلوك س حي بئر انزرا  تيكوان) (77

اكادير.

الوطني) النقف  (: الشركة) نشاط 

والدولي للعضائع لحساب الغير.

التسيير):)عي  السيد نايت الرايس)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  السبيد 

محدودة.

ملزمة) الشركة  (: التوقيع)

نايت) للسيد  املنفصلة  بالتوقيبات 

اودمي ) السيد  او  السبيد  الرايس 

ععداللطيف.

السنة املالية):)من)7ف)يناير إلى)37 

ديسمبر.)

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 

باكادير) التجاراة  باملحكمة  الضعط 

يوم)ف)ف)/3ف/73)تحت رقم)89943 

ورقم السجف التجاري)7ف8)4.
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JASSINE PROJET
SARL AU

إنشـــــــاء اــركـــــــة
بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

اركة) تأسيس  تم  ف)ف)/)ف/4))

بالشراك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد باملميزات التالية):

 JASSINE PROJET (: التسمية)

SARL AU

الحسن) اارع  (: االجتماعي) املقر 

االول رقم)9ف3)كلميم.

درهم) ففف.فف7) (: الر سمال)

فئة) من  حصة  ففف7) على) مقسمة 

فف7)دراهم.

الهدف):) عمال مختلفة والعناء.

الشركاء):)السيد الحسي  بوكزاج،)

 V(94775رقم الوطنية  بطاقته 

ففف7)حصة.

فاتب) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كف) من  ديسمبر  (37 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

ملدة)) بوكزاج  الحسي   السيد  طرف 

غير محددة.

باملحكمة) تم  (: التجاري) السجف 

بتاراخ) بكلميم  االبتدائية 

ف)ف)/3ف/ف7)تحت رقم)855).
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مؤسسةأحورزرزاتأالخيصة
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

اراك وحيد اركة
تأسيس اركة

بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
اركة) تأسيس  تم  ف)ف)/3ف/)ف،)
ذات املسؤولية املحدودة ذات اراك)

وحيد خصائصها كالتالي):
بوتزرزات) مؤسسة  (: التسمية)

الخاصة.
مؤسسة) (: االجتماعي) الهدف 

التبليم الخصو�سي.
تجزئة الحسنية) (: املقر االجتماعي)

بلوك   رقم)58)) نزا  كادير.
املدة):)99)سنة.)

درهم) ففف.فف7) (: الر سمال)
حصة إجتماعية) ففف7) مقسمة إلى)
من فئة)فف7)درهم للحصة الواحدة،))
السيد) الوحيد  للشراك  منتسعة 

سبيد بوتزرزات.
الشركة) بتسيير  يبهد  (: التسيير)
إلى السيد سبيد بوتزرزات ملدة غير)
له) فينسب  التوقيع  محددة،) ما 

كذلك.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجاراة) املحكمة  لدى  الضعط 
تحت)) ف)ف)/3ف/)7) بتاراخ) بأكادير 

رقم)89976.
للخالصة والعيا 

عن املسير
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IMPRIMERIE OASISأ
GENERATION

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة

في) املؤرخ  للبقد  طعقا 
اركة) تأسيس  تم  ف)ف)/)ف/8))
بالخصائص) محدودة  املسؤولية 

التالية):))
 IMPRIMERIE اركة) (: االسم)

OASIS GENERATION
الهدف):)الطعاعة.)

ففف.ف7  (: ( املجموعة) ر سمال 
درهم.)

املسير):)الحسي  اجديك وبوذكيك)
ابراهيم.

عالل) اارع  (: االجتماعي) املقر 
الفا�سي حي التبايش طاطا.

املدة):)99)سنة.
للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة) التجاري  بالسجف 
 577 رقم) تحت  طاطا  االبتدائية 

بتاراخ)ف)ف)/3ف/ف).
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STE IMOUNANE CARSأ
اركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيــس اركة.
بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
اركة) تأسيس  تم  8)/7ف/ف)ف))
ذات املسؤولية املحدودة خصائصها)

كالتالــي):
 STE IMOUNANE (: التسمية)

.CARS
بدو ) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.)
مهدي اارع  (: االجتماعي)  املقر 
تاكاركورت) حي  (7( رقم) بركة  بن 

الدايرة الجهادية.
املدة):)99)سنة.)

درهم) ففف.فف7) (: الر سمال)
)حصة اجتماعية) ففف7) مقسمة إلى)
من فئة)فف7)درهم للحصة الواحدة،))

منتسعة للشركاء):
334)حصة) السيد موناني سبيد)

اجتماعية.
حصة) (333 السيد موناني رايد)

اجتماعية.
حصة) (333 السيد موناني جمال)

اجتماعية.)
التسيير):)يبهد بتسيير الشركة إلى)
السيد  يوب املرابب ملدة غير محددة،))

 ما التوقيع فينسب إلى);
السيد موناني سبيد.
والسيد موناني رايد.
والسيد موناني جمال.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية) املحكمـة  لدى  الضعط 
تحت) ف)ف)/3ف/ف7) بتاراخ) بانزكا  

رقم)433.
للخالصة و العيا 

عن املسير،
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IMMI HOMEاتكةأ
SARL A.U ش.م.م

ر سمالها : ففف.فف7 درهم
مقرها االجتماعي : رقم )ف حي 
تسلوان تمراغت جماعة اورار 

ااكادير
تأسيس اركة

بموجب عقد عرفي محرر بتاراخ)
اركة) تأسيس  تم  )ف/3ف/ف)ف))
املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):
 IMMI HOME اركة) التسمية:)

ش.م.م.)
مع) صغير  فندق  نزل  (: الهدف)
مطبم يوجد في األرااف عادة يضيف)

ويستضيف.
حي) )ف) رقم) (: االجتماعي) املقر 
اورار) جماعة  تمراغت  تسلوان 

اكادير.
ففف.فف7  (: ر س املال االجتماعي)
درهم مجز  إلى)ففف.7)حصة من فئة)

فف7)درهم للحصة.
تبيي  السيد ععد هللا) (: التسيير)
احيس مسيرا للشركة ملدة سنة قابلة)

للتجديد.)
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتب يناير وتنتهي في)

آخر دجنبر من كف سنة.
لهذا) القانوني  اإليداع  وتم 
هيئة) لدى  الضعط  بكتابة  البقد 
  899(4 املحكمة التجاراة تحت رقم)
بتاراخ) والسجف التجاري رقم797)4)

ف)ف)/3ف/)7.
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FARCAR
SARL

اركة فـــــــــار كـــــار ش.م.م
انشاء اركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي باكادير بتاراخ)
اركة) تأسيس  تم  ف)ف)) يناير) ((3

محدودة املسؤولية.)
االسم):)فـــــــــار كــــــار ش.م.م.)

هدف الشركة):)كراء)السيارات.
مقر الشركة):)بلوك)8)-)رقم)ف73)-)

حي سيدي محمد)-) كادير.

املدة):)محدودة في)99)سنة.

معلغ) في  محدد  (: الر سمال)

ففف7  الى) مقسمة  درهم  ففف.فف7)

للواحدة) درهم  فف7) حصة من فئة)

مقسمة كالتالي):

صولي راا )فف5)حصة.

فنانة فاروق)فف5)حصة.

راا ) صولي  السيدة  (: التسيير)

املسيرة الوحيدة للشركة و ملدة غير)

محدودة.

الصافية) االرباح  توزع  (: االرباح)

على) القانونية  االقتطاعات  ببد 

الشركاء.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجاراة) املحكمة  لدى  الضعط 

ف)ف))تحت) 76)مارس) باكادير بتاراخ)
رقم)89946.

الخالصة و التذكير
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Société ENERGIE CLUB
Sarl(à(A.U

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات مسير وحيد

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) ف)ف)) فبراير) ((8 يوم) بالدايرة 

لشركة) األسا�سي  القانو   وضع 

ذات مسؤولية محدودة ذات املسير)

الوحيد بالخصائص التالية):

 ENERGIE (« اركة) (: التسمية)

CLUB)اركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات املسير الوحيد.

املوضوع):

تهيئة وادارة القاعات الرااضية.

جميع) ممارسة  عامة،) وبصفة 

التجاراة،) املالية،) البمليات 

املنقولة،) غير  املنقولة  و  الصناعية 

املرتعطة بصفة معاارة  و غير معاارة)

املواضيع) باملوضوع  عاله،) و جميع 

املشابهة و التي من اأنها املساهمة في)

تطوار الشركة.)

املقر االجتماعي):)الطابق األول رقم)

انزرا ) بئر  اارع  الفتب  قساراة  (44

الدايرة الجهادية.
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املدة):)تسبة وتسبو )»99»)سنة)

من تاراخ تسجيف الشركة في) ابتداء)

السجف التجاري.

ففف.فف7  في) حدد  (: الر سمال)

من) سهم  ففف7) على) موزعة  درهم 

كلها) فف7)درهم للسهم الواحد،) فئة)

مكتتعة عينيا))ومحررة عند االكتتاب.

من) (5% يحتفظ بنسعة) (: األرباح)

االدخار) لتكوان  الصافية  األرباح 

الفائض،) من  القانوني  االحتياطي 

البام) الجمع  إاارة  رهن  والعاقي 

للشركة.

ادالحاج) السيد  عي   (: التسيير)

محماد مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

النزكا ) االبتدائية  املحكمة  ضعط 

يوم))7)مارس)ف)ف))تحت رقم)447.
مقتطف للنشر و العيا 
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STE EL HAJIJ
SARL-AU

تأسيس الشركة 
بتاراخ) البرفي  للبقد  تعبا 

قواني ) وضع  تم  ف)ف)/3ف/ف7)

الشركة ذات املميزات التالية):

   STE EL HAJIJ (: التسمية)

 SARLAU

ذات) اركة  (: القانوني) الشكف 

الشراك) ذات  و  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

املوضوع):)االاغال الكبرى للعناء.

الراحة) تجزئة  (: الرئي�سي) املقر 

الرقم)ف49)البيو .)

الر سمال):)ففف.فف7)درهم.

اإلدارة):)تسيير من الطرف السيد)

لحسن لبريكات.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

مارس) (7( االبتدائية بالبيو  بتاراخ)

السجف) ف)/686) رقم) تحت  ف)ف))

التجاري رقم)37385.
للنشر والعيا 
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STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

8.68).3).8).5ف
EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE(NITA(BODY-FACEأ
PREFECTION CENTER

بمقت�سى القانو  األسا�سي بتاراخ)
اركة) تأسيس  تم  ف)ف)/)ف/4)،)
باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

التالية):
STE( NITA( BODY- (: التسمية)

    .FACE PREFECTION CENTER
( الهدف):))مركز للتجميف.)

عمارة) ف7) رقم) (: االجتماعي) املقر 
اارع) الثالث  الطابق  الصفوى 

الحسن االول حي املسيرة  كادير.
99)سنة ابتداءا من تاراخ) ( (: املدة)

التأسيس.
ر سمالها)ففف.فف7)درهم.

التسيير):))للسيد طارق كرام.
للسيد طارق كرام  و) (: اإلمضاء)

السيدة نهال مجى.
باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
التجاراة  كادير بتاراخ)ف)ف)/3ف/6ف 

تحت رقم)89834.  
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Sté NAWASA
 S.A.R.L 

اركة محدودة املسؤولية 
  ر سمالها  : ففف.ففف.ف7 درهم

إعال  عن تأسيس
بتاراخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
77)سبتمبر)79ف))بأكادير))تم إحداث)
محدودة لشركة  األسا�سي   القانو  

)املسؤولية باملواصفات التالية)):
    . Sté((NAWASA(Sarl((:((االسم

املحف التجاري) ( (: املقر االجتماعي)
رقم)5)5)))الحي املحمدي)) كادير.

جميع األعمال املختلفة) (: الهدف)
:) عمال) للمعاني) البامة  واألاغال 
و عمال) والحفر  والرصف  العناء)

الكهرباء)والترصيص.

تقديم الخدمات.

تجارة عامة،)

وعامة جميع البمليات واملبامالت)

معاارة) غير  معاارة  و  املتبلقة 

في) تساعد  والتي  االجتماعي  بالهدف 

تنمية الشركة.

الشركة)) ر سمال  ( (: الر سمال) (

محدود))في))ففف.فف7))درهم))موزعة)

على)))ففف 7)حصة بمعلغ))فف7))درهم))

للحصة في))حوزة كف من):

(: محمد) موالي  بوغالب  السيد 

ف49))حصة.

السيدة ابورك ناجية):)ف57حصة.))

تبتدئ من فاتب) ( (: السنة املالية)

كف)) ( ديسمبر من) ( (37 ( يناير إلى غاية)

سنة.

التسيير):))تسير الشركة لفترة غير)

ابورك) السيدة  طرف  من  محدودة 

ناجية.

عمر الشركة):)محدود في))99))سنة.

ثم)) ( لقد) ( (: القانوني) ( اإليداع)

اإليداع))القانوني))لدى))كتابة))الضعط)))

ف7  يوم) بأكادير  التجاراة  باملحكمة 

7ف7)  رقم) ( ( تحت) ( ( 79ف))  كتوبر)

والسجف التجاري))رقم)47367.
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STE(Mأ&أA(SMILEأ
SARL AU 

 إعال  عن تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاراخ)

القواني ) وضع  تم  ف)ف)/)ف/8))

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

بشراك وحيد))ذات املميزات التالية):

                                                                                            .STE(M(&(A(SMILE(((:(التسمية(

الشكف القانوني):))اركة محدودة)

املسؤولية ذات اراك الوحيد.

الهدف):

والتصدير) تاجر  و) االستيراد 

وسيط(.
زنقة) ((5 رقم) االجتماعي:) املقر 

الدراركة حي تالبرجت  كادير.

في) حدد  (: االجتماعي) الر سمال 

ففف7  إلى) مقسم  درهم  ففف.فف7)

املمثلة) ( درهم) ( فف7) حصة من فئة)

السيدة) ملكية  في  الواحدة  للحصة 

محسي   سماء.)))

السيدة محسي ) عينت  التسيير:)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة   سماء)

محددة.

عينت السيدة محسي ) (: التوقيع)

لجميع) الوحيدة  املوقبة   سماء)

الوثائق اإلداراة والعنكية.

املدة):))99)سنة

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجاراة) باملحكمة  الضعط  كتابة 

تحت) ف)ف)/3ف/)7) بتاراخ) باكادير 

رقم)7ف899.

157 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appart(7

 Avenu(Agadir(GUELMIM

Tél(:(05(28(77(18(63

اتكةأسنجترا
ش.م.م.

اركة ذات مسؤولية محدودة  

إنشاء
سنجترا)) ( اركة) ( (: إسم التجاري)

ش م م))ذات اراك وحيد).
البنوا ):)رقم))536)زنقة رقم)5ف 

اارع الشعاب تمسية ايت ملول.

املهام):)مقاولة في األاغال املختلفة)

-))كراء)اآلالت)-)نقف العضائع.

ففف.ففف7  (: الشركة) ر سمال 

درهم مقسم على الشكف التالي):

فففف7  (: يوسف) اخميم  السيد 

حصة))فف7)درهم للحصة.

التسيير):)السيد اخميم يوسف.

تم اإليداع القانو  األسا�سي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضعط  كتابة 

تحت) ف)ف)) مارس) (73 انزكا  بتاراخ)
والسجف التجاري) ( 456/ف)ف)) رقم)

تحت رقم)9ف7ف) .
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STE SKIF TOURS
 SARL 

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
 تأسيس اركة

بتاراخ) املؤرخ  البقد  على  بناء)
اركة) تأسيس  تم  (2020-02-07
 SKIF TOURS SARL TRANSPORT
ET LOGISTIQUE))ذات مسير وحيد.

املستخدمي ) نقف  (: الهدف)
واملسافرو .)))))))))

مقرها االجتماعي):)رقم)774)بلوك)
–)ب)-)حي الصحراء)))طانطا ).)))

درهم) ففف.فف7) (: الر سمال)
مقسم الى)ففف7)حصة.

((: بوجمبة) سكيف  ايت  السيد 
ففف7)حصة.

سكيف) ايت  السيد  (: التسيير)
بوجمبة))و ملدة غير محدودة.

املدة):)99)سنة.
االبتدائية) باملحكمة  االيداع  تم 
بتاراخ (77 رقم) تحت   بطانطا  

.13-03-2020
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أSTE SIMAGRUMESأ
 sarl(a.u

ر س مالها : ففف.ففف.5 درهم
املقر االجتماعي :  )H/(5 الحي 

الصناعي  يت ملول
اركة ذات املسؤولية املحدودة 

بالشراك الوحيد
إعال  عن تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (7
إحداث) تم  ف)ف)،) يناير) ((8 بتاراخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانو  
وحيد) بشراك  املحدودة  املسؤولية 
خصائصها) من طرف املوقع للبقد،)

كالتالي):
.STE SIMAGRUMES((:(التسمية

الحي) (H/(5( ( (: ( املقر اإلجتماعي)
الصناعي  يت ملول.

الهدف اإلجتماعي):)
بشتى) الفالحية  األنشطة  مزاولة 

 نواعها.

الفالحية،) االرا�سي  كراء)

واألجهزة) اآلالت  جميع  استيراد 

النشاط))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ملزاولة  الالزمة  الفالحية 

الفالحي.

تصدير و تسواق جميع) استيراد،)

املنتوجات الفالحية والغذائية.

وتخزان) تكييف  تلفيف،)

الفواكه) الغذائية،) املواد  جميع 

والخضروات.

في) حدد  الشركة  مال  ر س 

ففف.ففف.5)درهم مقسم إلى خمسي )

درهم) فف7) فئة) من  حصة   لف 

للحصة الواحدة يملكها كاملة السيد)

سبد السليماني الحوتي الحسني).

سبد) السيد  عي   (: التسيير)

مسيرا) الحسني  الحوتي  السليماني 

وحيدا للشركة ملدة غير محدودة.

السنة املالية:)من فاتب مارس إلى)

8))فبراير.

املدة):)99)سنة.

-)لقد تم اإليداع القانوني لدى) ((

بتاراخ) بانزكا   االبتدائية  املحكمة 

(- (4(7 رقم) تحت  ف)ف)/3ف/ف7)

السجف التجاري))69فف).
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STE SFATRAV BATIMENT
SARL AU 

تأسيس اركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاراخ)

تم وضع القانو ) ف)ف)،) فبراير) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات) واحد  بشراك  محدودة 

الخصائص التالية):

 STE SFATRAV (: التسمية)

     .BATIMENT

الشكف القانوني):)ش.م.م بشراك)

واحد).

انزرا ) بئر  حي  (: االجتماعي) املقر 
تيكوان) ف7) رقم) (5 زنقة) (74 بلوك)

 كادير.)

الهدف):)مختلف األاغال والعناء.

فف7) لف) في) حدد  (: الر سمال)
حصة) ففف7) من) مقسمة  درهم 
فف7)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)
لفائدة) بالكامف  ومكتتعة  محررة 

السيد مصطفى البيدي.)
املدة):)99)سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
غير) ملدة  البيدي  مصطفى  السيد 

محدودة.
اإليداع القانوني):)ثم اإليداع لدى)
التجاراة) باملحكمة  الضعط  مكتعة 
تحت) ف)ف)) مارس) (73 يوم) ألكادير 
ورقم السجف التجاري) (899(8 رقم)

هو)797)4. 
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STE(SAMAZAR(TRAVAUX
البام)) ( الجمع) ( بمقت�سى محضر)
والذي) ف)ف)/)ف/7)) في) ( املنبقد)
ذات) اركة  تأسيس  بموجعه  تم 
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):))))))))))))))))
 STE SAMAZAR(:(االسم التجاري

.TRAVAUX
مسؤولية) ذات  اركة  (: الصفة)

محدودة.
الر سمال):)ففف.فف7)درهم).

حيث يتوفر):
السيد))صالحي حكيم))على):)334 

حصة.
 333 (: على) ( املزغي سبيد) ( السيد)

حصة.
 333 (: زروق حميد على) ( السيد)

حصة
الهدف):

مقاول في االاغال املختلفة))للعناء)
-)التجارة.

البنوا ):)تجزئة رقم)7)7،)النهضة)
الكبرى،)اوالد تايمة.

فاتب) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير إلى)37)ديسمبر من كف سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
املزغي سبيد) السادة صالحي حكيم،)

و زروق حميد ملدة غير محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ف)ف)/3ف/)7   في) بأكادير  التجاراة 

تحت))الرقم الترتيبي))76.  
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SOCIETEأأSAHARA(LE(NS
 Société(à(Responsabilité(Limitée

Associé(Unique
Au(Capital(de 100.000 Dhs

 SIEGE(SOCIALES : AVENUE(AL
MASSIRA(N°90 GUELMIM
ICE : 002407176000031

IF    :   42783303
تـــأسيــس  اركة

بتاراخ) ( بمقت�سى عقد عرفي) (- (7
اركة) تأسيس  تم  ف)ف)/)ف/5ف،)
بشراكي ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيدين))باملميزات التالية):
التسمية):))رايد بوجراب و احمد)
الجرفي).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

املسيرة) اارع  ( (: االجتماعي) املقر 
رقم)ف9)كلميم.

درهم) ففف.فف7) (: الر سمـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  ففف7) على) مقسمة 

فف7)درهم.
الهدف)):))بائع النظارات العصراة.

الشــــــــــــــركاء):)
رايد بوجراب):)فف5)))حصة).
 حمد الجرفي):)فف5)))حصة.)

املسير القانوني))):)رايد بوجراب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائي كلميم بتاراخ)ف)ف)/3ف/ف7 

تحت رقم)69 . 
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STE ROCHD’S FOODأ
 SARL AU 

ICE : 002464352000034
اركة محدودة املسؤولية

إعال  عن تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاراخ)))
اركة) تأسيس  تم  ف)ف)/3ف/5ف)
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)
 STE ROCHD’S (: التسمية)

.FOOD  SARL AU
رادي) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

مركز سيدي بيبي اتوكة ايت باها.
الهدف):)مقهى ومطبم.
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ففف.فف7  (: االجتماعي) الر سمال 

درهم.

التسيير):)محمد رادي).

املدة):)99)سنة.

السنة املالية)):))فاتب يناير حتى37 

ديسمبر).

بالسجف) الشركة  تسجيف  تم 

ف46   رقم) تحت  بانزكا   التجاري 
رقم السجف) ف)ف)) 76مارس) بتاراخ)

التجاري)777ف).
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SOCIETEأأQ.E.S
 SARL AU 

إعال  عن تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاراخ)

القواني ) وضع  تم  ف)ف)/)ف/8))

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

بشراك وحيد))ذات املميزات التالية):

                                                                                             .SOCIETE Q.E.S(:((التسمية

الشكف القانوني):))اركة محدودة)

املسؤولية ذات اراك الوحيد.

والتصدير) االستيراد  (: الهدف)

 تاجر  و وسيط(.
زنقة) 7ف) رقم) (: االجتماعي) املقر 

عماد حي تدارت  نزا  كادير.

في) حدد  (: االجتماعي) الر سمال 

ففف7  إلى) مقسم  درهم  ففف.فف7)

املمثلة) ( درهم) ( فف7) حصة من فئة)

السيدة) ملكية  في  الواحدة  للحصة 

مسامب إيما .)))

عينت السيدة مسامب) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  إيما  

محددة.

عينت السيدة مسامب) (: التوقيع)

لجميع) الوحيدة  املوقبة  إيما  

الوثائق اإلداراة والعنكية.

املدة):))99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجاراة) باملحكمة  الضعط  كتابة 

تحت) ف)ف)/3ف/)7) بتاراخ) باكادير 
رقم)6ف899.
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SOCIETE OUED NOOU GC

SARL

إعال  عن إنشاء اركة
بتاراخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 2020-03-10)تم تأسيس اركة ذات)

املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية):

 SOCIETE OUED (: التسمية)

.NOOU GC SARL

اارع) )ف) رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

إفرا  تيموالي إزدار كلميم.

درهم) ففف.فف7) (: الر سمال)

فئة) من  حصة  ففف7) على) مقسمة 

فف7)درهم.)

واألاغال) العناء) اركة  (: الهدف)

املختلفة.

الشركاء):

مغربي) بهوش،) محمد  السيد 

الجنسية،)مزداد بتاراخ)19-04-1981 

الحامف) افني،) سيدي  باالخصاص 

رقم) الوطنية  التبراف  لعطاقة 

: SH76784ف

 فف5)حصة.

علي،) بن  سبيد  السيد 

بتاراخ) مزداد  الجنسية،) مغربي 

الحامف) بعوازكار ،) 7/7987ف/75)

رقم) الوطنية  التبراف  لعطاقة 

: JA94485

فف5)حصة.

فاتب) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كف) من  ديسمبر  (37 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف السيدين محمد بهوش وسبيد)

بن علي ملدة غير محددة.)

باملحكمة) تم  (: التجاري) السجف 

بتاراخ) بكلميم  االبتدائية 

ف)ف)/3ف/)7)تحت رقم)867).

166 P

STE TANTAN PLOMBERIEأ

SOLAIREأ
 SARL A.U 

إعـــــــال  عن إنشـــاء اركـــــة
بتاراخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

اركة) تأسيس  تم  ( ف)ف)/)ف/79)

وحيد) بشراك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية):

 STES TANTAN (: التسمية)

 PLOMBERIE SOLAIRE  SARL

.A.U

اارع) (،47 (: املقر االجتماعي)

الشاطئ طا  طا .

درهم) ففف.فف7) (: الر سمال)

فئة) من  حصة  ففف7) على) مقسمة 

فف7)درهم.

الهدف):

الكهرباء) العناء،) جميع  اغال 

والترصيص والطاقة الشمسية.))

الصناعية) الكهرباء) تثبيت 

والترصيص الصناعي.

تثبيت سخانات املياه و سخانات)

املياه الشمسية املكيفات.

بشعكة) الربط  التطهير،)  اغال 

املاء)الصالح للشرب.

الطاقة) الكهرباء،) مبدات  بيع 

الشمسية و الترصيص،)و غيره.

الشركاء):

مزداد) مغربي،) البسولي،) رايد 

ت) و.) ب.) 7973/ف74/7،) بتاراخ)

.JF7536ف

فاتب) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كف) من  ديسمبر  (37 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف):

رايد البسولي ملدة غير محددة.

باملحكمة) تم  (: السجف التجاري)

بتاراخ)) بطانطا   االبتدائية 

ف)ف)/3ف/ف7))تحت رقم))))5359 .

167 P

STE SUD VOLAILLEأ
SARL  AU

إعـــال  قانــوني
بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاراخ))

تأسيس) تم  ( بانزكا ) ف)ف)/)ف/)7)

اركة ذات املسؤولية))املحدودة)))ذات)

الخصائص) تحمف  الوحيد  املساهم 

التالية):

  STE SUD VOLAILLE (: التسمية)

       .SARL AU

)تجزئة املرس) ( ( (: املقر االجتماعي) (

رقم)767)الدايرة الجيهادية))انزكا .

ر س املال)))):)ففف.فف7)درهم.

املدة):)99)))سنة.

)املسير))):))السيد البسري محمد.)

)النشاط)):)تحضير وتحواف اللحوم)

-)بيع واراء)اللحوم.)

-)تصدير واستيراد).

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة))

ف)ف)/3ف/)7   بأنزكا ) االبتدائية 

تحت رقم)443 .

168 P

STE TRAITEUR ELHAOUDEJأ
 SNC 

إعـــــــال  عن إنشـــاء اركـــــة
بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

اركة) تأسيس  تم  ف)ف)/)ف/79)

التضامن ذات املميزات التالية):

 STE TRAITEUR (: التسمية)

.ELHAOUDEJ  SNC

حي تيرت البليا) (: املقر االجتماعي)

ف77  اارع عمر بن ععد البزاز رقم)

كلميم.

الر سمال):)ففف.ف7)درهم مقسمة)

على)فف7)حصة من فئة)فف7)درهم.

الهدف)):)ممو  حفالت ومطبم.

الشركاء):

املزداد) الريش  السالك  السيد 

بكلميم،) (77/77/7989 بتاراخ)

الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 

:  JA748((رقم)ف
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ف5)حصة.

السيد مولود عوفر املزداد بتاراخ)

الحامف) بكلميم،) ف799/ف7/)ف)

رقم)) الوطنية  التبراف  لعطاقة 

:  JA747944

ف5)حصة.

تبتدئ من فاتب) السنة املالية)):)

كف) من  ديسمبر  (37 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف السيد السالك الريش ملدة غير)

محددة.

: السجف التجاري)

بكلميم) االبتدائية  باملحكمة  تم 

رقم) تحت  ( ف)ف)/3ف/4ف) بتاراخ)

.(857

169 P

&أSTE(TMC(TRAVELأ

SERVICEأأأأأأ
 اركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
في) املؤرخ  للبقد  طعقا 

اركة) تأسيس  تم  ( ف)ف)/3ف/6ف)

بالخصائص) املسؤولية  محدودة 

التالية):))

 STE( TMC( TRAVEL( & (: االسم) (

                                                          . SERVICE AU

:)وكالة تنظيم التظاهرات) الهدف)

والحفالت.

ففف.فف7  (: املجموعة) ر سمال 

درهم

التسيير:))السيد))بوجمبة))ابنهمو.

املقر االجتماعي):)املساكنة ببنوا )

ملتقى) عائشة  عمارة  (77 رقم) محف 

اارع الحسن)))وزنقة وجدة)-) كادير.

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجف التجاري باملحكمة التجاراة)

بتاراخ ( (89956 ( (  بأكادير تحت رقم)

3/76ف/ف)ف).

170 P

اتكةأوئيمأنزيهةأحنيء
ش.م.م

اركة ذات مسؤولية محدودة
الر سمال االجتماعي : ففف.فف7 

درهم
املقر االجتماعي : دوار اراق الزاواة 

النحلية ايشاوة
التأسيس

بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو ) وضع  تم  ف)ف)/7ف/ف3)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) الوحيد  للشراك  املحدودة 

املميزات التالية):
اركة وئام نزيهة بناء)) (: التسمية)

ش.م.م.
الهدف):) اغال العناء.
اراء)و بيع مواد العناء.
 اغال مرتعطة بالعناء.

) اغال مختلفة.
املقر االجتماعي):)دوار اراق الزاواة)

النحلية ايشاوة.
في) حدد  (: االجتماعي) الر سمال 
إلى) مقسم  درهم  ففف.فف7) معلغ)
درهم) فف7) فئة) من  حصة  ففف7)

للحصة على الشكف التالي):
ففف7  (: السيد الحسي   منصور)

حصة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
غير) ملدة  الحسي   منصور  السيد 

محدودة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 
تحت) ف)ف)/3ف/)ف) في) بايمنتانوت 

رقم)ف)ف)/35.
171 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

 APPT(N°(03(AVENUE(MOUKHTAR

SOUSSI TEMSIA AIT MELLOUL

TEL :ف7943)673ف

STE TRANS BL9A9AT
اركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
تم) ف)ف)/)ف/6)) بها) ايت  ااتوكة 
دات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي):

 STE TRANS (: التسمية)

.BL9A9AT  S.A.R.L

الشركة) غرض  يمكن  (: الغرض)

لحساب) الخاص  و  لحسابها  سواء)
وفي  ي دولة  خرى) املغرب  في  الغير 

فيما يلي):

للعضائع) والدولي  الوطني  النقف 

لحساب الغير.

يوجد مقر الشركة) (: مقر الشركة)

بدوار ايت ياسن ايت ميلك ااتوكة)

ايت بها).

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداءا من تاراخ تكوانها النهائي.

ر سمال) يعلغ  (: الشركة) ر سمال 

ففف.فف7  درهم) مائة  لف  الشركة 

مقسم إلى  لف حصة ذات مائة)فف7 

درهم كقيمة لحصة الواحدة،مكتتعة)

ومخصصة) كليا  القيمة  ومدفوعة 

للشراك اآلتي):

السيد بوكار هشام)):)ففف7)حصة.))))))))))))

السنة املالية):)تبتدئ في فاتب يناير)

وتنتهي في)37)ديسمبر).

السيد) الشركة  يسير  التسيير:)

بوكار هشام))ملدة غير محدودة.

كتابة) لدي  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة اإلبتدائية بانزكا ))

 45( ف)ف)/3ف/73تحت رقم) بتاراخ)

تحت) التجاري  بالسجف  واملسجلة 

رقم)7ف7ف).
للخالصة والعيا 

املسير

172 P

اتكةأميكيأنيتوورك
تـأسـيـس اــركة

بتأراخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
القانو ) وضع  تم  ف)ف)/3ف/8ف،)

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

الخصائص) تحمف  الوحيد  الشراك 

التالية):

الـتـسـميـــــــــــــــة):)اركة ميكا نيتوورك.

اركة دات املسؤولية) ( (: الشكف)

املحدودة الشراك الوحيد.

الـمـوضـــــوع)):)))))))))))))
الكهربائية) املبدات  في  االتجار 

واملبلوماتية.
البمليات) جميع  عامة  وبصفة 
غير) معاارة  و  بصفة  ترتعط  التي 

معاارة بهدف الشركة.
الـمـقر االجـتـماعــي):)بلوك ا)–)رقم)

374)حي القدس)-) كادير.)
99))سنة ابتداء) (: ( مــــــدة الشركــــــة)

من يوم تأسيسها.)
ففف.فف7  ( (: ( ( الشركـــة) ر سمـــال 
حصة من) ففف7) درهم مقسم على)
فئة)فف7)درهم جلها للشراك الوحيد)

السيد مصطفى ادير) ج)68)463).
األربــــــــــــــــــاح)):)يتم اقتطاع نسعة)%)5 
من األرباح))لالحتياط القانوني والعاقي)

حسب تقرار الشراك الوحيد)).
من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)

طرف السيد))مصطفى ادير.
موكلة للسيد) صالحيات االمضاء)

مصطفى ادير.
السنـــة االجتمـاعيـة):)من فاتب يناير)

إلى)37)ديسمبر.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم)) ( بأكادير) التجاراة  ( املحكمة)

ف)ف)/3ف/76)تحت رقم)))879)4. 
173 P

اليمأحتوأكونسيبت
تـأسـيـس اــركة

بتاراخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
القانو ) وضع  تم  ف)ف).) مارس) ((
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)
الخصائص) تحمف  الوحيد  الشراك 

التالية:
الـتـسـميـــــــــــــــة):)اليم برو كونسيبت.

)اركة دات املسؤولية) (: ( الشكف)
املحدودة الشراك الوحيد.

الـمـوضـــــوع):)))))))))))))
النجارة باالليمينيوم.

البمليات) جميع  عامة  وبصفة 
غير) معاارة  و  بصفة  ترتعط  التي 

معاارة بهدف الشركة.
4))زنقة) :)رقم) ( الـمـقر االجـتـماعــي)

الفلكة درب اووك بواركا )-)اكادير.
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مــــــدة الشركــــــة))):)99))سنة ابتداء)
من يوم تأسيسها.)

ر سمـــال الشركـــة):))ففف.فف7درهم)
مقسم على)ففف7)حصة من فئة)فف7 
(: درهم جلها للشراك الوحيد السيد)

ععد الرحيم امنزو) ج)5458)4).
األربــــــــــــــــــاح):)يتم اقتطاع نسعة)%)5 
من األرباح))لالحتياط القانوني والعاقي)

حسب تقرار الشراك الوحيد)).
من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)

طرف السيد):)ععد الرحيم امنزو
صالحيات االمضاء)موكلة للسيد:)

ععد الرحيم امنزو.
السنـــة االجتمـاعيـة):)من فاتب يناير)

إلى)37)دجنعـــــر.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم)) ( باكادير) التجاراة  (  املحكمة)

)7)مارس)ف)ف))تحت رقم)))9ف899.
174 P

STE TIKMIT
SARL

تأسيس اركة دات املسؤولية 
املحدودة 

مؤرخ) عرفي  عقد  ـعموجب 
تم وضع) ف)ف)) مارس) (3 ( بالتمسية)
ذات) لشركة  األسا�سي  النظام 
تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي):
.STE TIKMIT S.A.R.L(:(التسمية

الشركة) غرض  يمكن  الغرض:)
لحساب) الخاص  و  لحسابها  سواء)
وفي  ي دولة  خرى) املغرب  في  الغير 

فيما يلي):
 اغال العناء).

مقر الشركة):)يوجد بشارع النهضة))
رقم)67))دوار بن الشيخ التمسية  يت)

ملول.
 99 املدة:)حددت مدة الشركة في)

سنة ابتداء)من تاراخ تكوانها النهائي.
ر سمال) يعلغ  الشركة:) ر سمال 
درهم) عشرة  الف  الشركة 
ففففف7)مقسم إلى مئة حصة ذات)
للحصة) كقيمة  درهم  فف7) مائة)
القيمة) ومدفوعة  الواحدة،مكتتعة 

كليا ومخصصة للشركاء)اآلتية):

السيد الزات سبيد))ففف7)حصة.

السنة املالية:تبتدئ في فاتب يناير)

وتنتهي في)37)دجنبر).

السيد) الشركة  يسير  التسيير:)

الزات سبيد ملدة غير محدودة.

كتابة) لدي  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة االبتدائية بإنزكا ))

بتاراخ)73)مارس)ف)ف))تحت رقم)453.
للخالصة والعيا 

املسير

175 P

STE.أGROWIT
sa.r.l

اركة ذات مسؤولية محدودة

ر سمالها : 100.000,00 درهم

مقرها : مكتب رقم 44 مركب األمف 

عمارة ) اارع الحسن الثاني اكادير

س.ت : 757)4

تم تأسيس اركة ذات مسؤولية)

محدودة مع الخصائص التالية:

STE. GROWIT(:(إسم الشركة

.sa.r.l

ر س املال):)فف.ففف.فف7)درهم.

السيدة  بو) (: الوحيدة) الشراكة 

الحقوق فاطمة الزهراء.

 44 مكتب رقم) (: الرئي�سي) مقرها 

اارع الحسن) (( مركب األمف عمارة)

الثاني  كادير.

الهدف):

التجاري  و) اإلستغالل  تدبير  (

الصناعي  و الفالحي.

سنة منذ تسجيلها في) (99 (: املدة)

سجف التجارة والشركات.

الحقوق) السيدة  بو  (: املسيرة)

فاطمة الزهراء.

السجف) في  الشركة  تسجيف  تم 

التجاري باملحكمة التجاراة باكادير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) بأكادير  التجاراة 

ف)ف))تحت الرقم)89897.

176 P

ARIJ TRADEاتكةأ
SARL A.U

زنقة 975 رقم 53تراست انزكا 
 تأسيس اركة

 74 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
فبراير)ف)ف))تم تأسيس ش.م.م.

 ARIJ TRADE SARL (: التسمية)
.A.U

محدودة) اركة  (: الشكف)
املسؤولية.

53تراست) رقم) (975 زنقة) (: املقر)
انزكا .

الغرض)
)التغدية البامة.

معلغ) في  حدد  (: الر سمال)
ففف7)حصة) درهم  ي) فف.ففففف7)
ب)فف.فف7)درهم للحصة موزعة على)

الشكف التالي):
فف.ففففف7  السيد جواد بنبلود)
فف.فف7  ب) حصة  ففف7) درهم  ي)

درهم للحصة.
املسير):)السيد جواد بنبلود.

اإلمضاء):)السيد جواد بنبلود.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
مارس) (77 بتاراخ) بإنزكا   اإلبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)439.
177 P

STE.أPRASUD(BENJAA
s.a.r.l

اركة ذات مسؤولية محدودة
ر سمالها : فف.ففف.فف5 درهم

مقرها : 783 تجزئة A الحي الصناعي 
ايت ملول 

س.ت : 89فف)
تم تأسيس اركة ذات مسؤولية)

محدودة مع الخصائص التالية:
 STE. PRASUD (: الشركة) إسم 

.BENJAA(sa.r.l
ر س املال):)500.000,00)درهم.

الشركاء):
)السيد محمد بن جاعة.

السيد ععد الرحيم بن جاعة.
السيد جمال بن جاعة.

 A تجزئة   783 (: الرئي�سي) مقرها 
الحي الصناعي ايت ملول.

الهدف):
املنتوجات)) وتصدير  استيراد  (

الفالحية.
سنة منذ تسجيلها في) (99 (: املدة)

سجف التجارة والشركات.
املسير):)السيد بن جاعة محمد.

السجف) في  الشركة  تسجيف  تم 
التجاري باملحكمة اإلبتدائية إنزكا .

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) إنزكا   اإلبتدائية 

ف)ف))تحت الرقم)ف44.
178 P

اتكةأنوردأالتاكيأسيستيم
 SOCIETE NORTH AFRICA

SYSTEME
SARL

ذات مسؤولية محدودة
ر سمالها : فف.ففف.فف7 درهم

مقرها اإلجتماعي : زنقة اكفول، رقم 
8، حي خط الرملة 7، البيو 

التأسيس
بموجب عقد عرفي بتاراخ)3)مارس)
ف)ف)،)وضع النظام األسا�سي لشركة)
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):
مسؤولية) ذات  اركة  (: الشكف)

محدودة.
افراكا سيستيم) نورد  (: التسمية)

اركة محدودة املسؤولية.
الهدف اإلجتماعي):

الشعكات) تركيب  اإلتصاالت،)
املبلوماتية.

املقر اإلجتماعي):)زنقة اكفول،)رقم)
8،)حي خط الرملة)7،)البيو .

تعد  السنة املالية) (: السنة املالية)
37)ديسمبر) بتاراخ فاتب يناير وتنتهي)

من كف سنة.
املدة):)99)سنة.

الر سمال):)100.000,00)درهم.
:)يسير الشركة وملدة غير) التسيير)

محدودة السيد محمد اصواب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 يوم) بالبيو   اإلبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/)ف7.
للخالصة والعيا 

اركة نورد افراكا سيستيم

179 P
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4S-DISTRIBUTION
اركة ذات مسؤولية محدودة 

بشراك وحيد
بر سمال : ففف.فف7 درهم

مقرالشركة : ملك بوعنا ، حي 
الجرف إنزكا 

سجف تجاري رقم 53فف) إنزكا 
تأسيس اركة

 7( بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو ) وضع  تم  ف)ف)،) فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
محدودة بشراك وحيد وذات املميزات)

التالية):
.4S-DISTRIBUTION(:(التسمية

الغرض):)غرض الشركة األسا�سي)
بيع) الخدمات،) محطات  تسيير  هو 
التشحيم،) مواد  الوقود،) وتوزيع 
الغاز،)وجميع املواد األخرى ملحطات)
الزات،) تغيير  خدمات  الخدمات،)
التشحيم،)الغسف،)وجميع الخدمات)

األخرى.
حي) ملك بوعنا ،) (: مقر الشركة)

الجرف إنزكا .
الر سمال):)حدد ر سمال الشركة)
إلى) درهم مقسم  ففف.فف7) معلغ) في 
درهم) فف7) فئة) من  حصة  ففف.7)

للواحدة موزعة كالتالي):
السيد محمد سبيد كرم):)ففف.7 

حصة.
املجموع):)ففف.7)حصة.

مدة الشركة):)حددت مدة الشركة)
في)99)سنة).

تبود إدارة الشركة ملدة) (: اإلدارة)
سبيد) محمد  للسيد  محدودة  غير 
(،46 رقم) الساكن بفيال غيثة،) كرم،)
القطاع) السو�سي،) املختار  اارع 
للعطاقة) والحامف  السكني،) كادير 

.J(4(966(الوطنية رقم
من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر من كف سنة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
مارس) (6 بتاراخ) بإنزكا   اإلبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)477. 
عن املستخلص والعيانات

املسير

180  P

ALLIANCE ENERGIE
5)47 محف حي املحمدي اكادير

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ اكادير)

تم تأسيس) ف)ف)،) فبراير) ((5 بتاراخ)

صفاتها))) ( املسؤولية) محدودة  اركة 

كما يلي):)

                      ALLIANCE ENERGIE(:(التسمية

الهــدف:)تهدف الشركة  ساسا إلى:

بيع لوازم املكتب.

وعموما جميع البمليات التجاراة)

الصناعية املالية و البقاراة املتبلقة)

األنشطة) وكف  املذكورة  باالنشطة 

اأنه) من  طابع  ذات  املشابهة  و 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.

5)47)محف حي) (: املقر االجتماعي)

املحمدي اكادير.

من تاراخ) 99)سنة ابتداء) ( (: املدة)

التسجيف بالسجف التجاري باستثناء)

حالة التمديد  و الفسخ املسعق.

الر سمال):))حدد ر سمال الشركة))

في)ففف.فف7)درهم))مقسم))إلى)ففف7 

حصة):

السيد محمد حميم)ففف7)حصة.

حميم) محمد  السيد  (: التسيير)

مسير للشركة وذلك ملدة غير محدودة.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ف)ف)  77)مارس) التجاراة اكادير يوم)

تحت رقم)89885.

181 P

FIDUCIAIRE AMIZA

TIKA DRIVER CARSأ
 SARL 

ر سمال الشركة  :  ففف.فف7درهم

- ICE : 002466671000083

RC : 42809

تأسيس اركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (7

ف)ف)،) مارس) (5 بتاراخ) ( باكادير)

املسؤولية) ذات  اركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملواصفات التالية):

. TIKA DRIVER CARS(:(التسمية
بدو ) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.)

 5 الفرح) حي  (: االجتماعي)  املقر 
رقم ام))7)))اكادير.

املدة):)99)سنة.

يناير) 7ف) :)من) السنة االجتماعية)

إلى)37)دجنبر.
ر سمال الشركة):)ففف.فف7)))درهم))

حصة اجتماعية) ( ففف7) إلى) مقسم 

بمقدار)فف7)درهم لكف))واحدة.

بوحسي )) السيد  عي   (: التسيير)

غير) ( ملدة) ( للشركة) ( كمسير) محمد،)

محدود ة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

باكادير) التجاراة  باملحكمة  الضعط 

ف)ف)))تحت الـــرقم) 76)مارس) بتاراخ)
ومسجلة بالسجف التجاري) ( (89944

في نفس اليوم تحت الرقم)9ف8)4.

182 P

FIDUCIAIRE AMIZA

CONFIDENT CARSأ
 SARL

ر سمال الشركة  :  ففف.فف7درهم

 ICE : 002439717000050

RC : 42811  

تأسيس اركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (7

ف)ف)،) مارس) (5 بتاراخ) ( باكادير)

املسؤولية) ذات  اركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملواصفات التالية):

.CONFIDENT CARS(:(التسمية
السيارات بدو ) :)كراء) ( ( ( ( الهدف)

سائق.)
عمارة)) )ف) رقم) ( (: املقر االجتماعي)

)ف  املركز التجاري الجامعي رقم) (A7

حي الدخلة اكادير.

املدة):)99)سنة.

يناير) 7ف) :)من) السنة االجتماعية)

إلى)37)دجنبر.
ر سمال الشركة)):ففف.فف7)))درهم))

حصة اجتماعية) ( ففف7) إلى) مقسم 

بمقدار)فف7)درهم لكف))واحدة.

التسيير:)تبي  السيد ا  ايت الحيا )

ععد هللا و ايت امغار محمد،)كمسيرا ))

للشركة))ملدة))غير محدودة.))

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
باكادير) التجاراة  باملحكمة  الضعط 
ف)ف)))تحت الـــرقم) 76)مارس) بتاراخ)
التجاري) بالسجف  ومسجلة  (89945

في نفس اليوم تحت الرقم)ف87)4.
183 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

8.68).3).8).5ف

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE FOUILIL CARS
بمقت�سى القانو  األسا�سي بتاراخ)
تم تأسيس اركة) ف)ف)،) فبراير) ((6
باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

((:(
ُ
التالية

كارس) فواليف  اركة  (: التسمية)
.STE FOUILIL CARS

بدو ) السيارات  كراء) (: الهدف)
( سائق.)

الكائن) املحف  (: االجتماعي)  املقر 
اارع صالح اللدين االيوبي) (8( رقم)

حي القدس كلميم.
املدة):))99)سنة ا ابتدءا من تاراخ)

التأسيس
ر سمالها):))ففف.فف7)درهم.

:))للسيدة نوار) ( التسيير واإلمضاء)
بن املالك.)))

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
مارس) ف7) بتاراخ) لكلميم  االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/67.  
184 P

MAOUASSIM VOYAGES
عمارة 3X رقم 4الشارع الرئي�سي 

موالي ععد هللا اكادير
البادي) غير  البام  الجمع  خالل 
تم) ف)ف)) مارس) (77 يوم) املنبقد 
اتخاذ القرار بشا  التغييرات التالية):))))))))))))

7)-)تغير املهام):
وجميض) ايت  السيد  املهام  تغير 

عيماد من مسير مشارك الى مسير.
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وبهدا التغير سيتم ادارة الشركة)
وجميض) ايت  السيد  طرف  من 
عيماد و السيد ايت وجميض الحسن)

بإمضائي  مختلفي .
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجاراة بأكادير يوم))73)مارس)ف)ف) 

تحت رقم)89935.
185 P

 FIDINFOR

OULED TEIMA

SUD ISKANE
SARL

س .ت 33ف7 /تارودانت 
الحف املعكر للشركة

بموجب محضر الجمع البام) (- (I
االستثنائي املؤرخ في)ف7)فبراير)ف)ف).
باإلجماع) املصادقة  قررالشركاء)
وتبيي ) للشركة  املعكر  الحف  على 
السيد قيوح محمد))كمصفي للشركة)
قيوح) عمارة  التصفية  مقر  وتبيي  
) والد) معاركة) حي  (3 رقم) (( الطابق)

تايمة.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 
ف)ف)  مارس) ف7) بتاراخ) بتارودانت 

تحت))رقم)755.
186 P

 FIDINFOR

OULED TEIMA

AGADIR MULTI TACHES
SARL 

س .ت 473) /تارودانت 
الحف املعكر للشركة

بموجب محضر الجمع البام) (- (I
االستثنائي املؤرخ في)ف7)فبراير)ف)ف).
باإلجماع) املصادقة  قررالشركاء)
وتبيي ) للشركة  املعكر  الحف  على 
كمصفي) ابراهيم  قيوح  السيد 
للشركة و تبيي  مقر التصفية عي )
سيدي) تارودانت  طراق  صداق 

بومو�سى  والد تايمة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 
ف)ف)  مارس) ف7) بتاراخ) بتارودانت 

تحت))رقم)754. 
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 FIDINFOR

OULED TEIMA

ALLIANCES PIECES
SARL

س .ت 4377 /تارودانت 

الحف املعكر للشركة 
بموجب محضر الجمع البام) (- (I

االستثنائي املؤرخ في)ف7)فبراير)ف)ف).

باإلجماع) املصادقة  الشركاء) قرر 

وتبيي ) للشركة  املعكر  الحف  على 

كمصفي) ابراهيم  قيوح  السيد 

حي) التصفية  مقر  تبيي   و  للشركة 

معاركة عمارة ااتوك  والد تايمة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 

ف)ف)  مارس) ف7) بتاراخ) بتارودانت 
تحت))رقم)753.

188 P

أSTE VITRERIE GENERAL DUأ

SUDأ
اركة ذات املسؤولية املحدودة

املوافقة على إغالق امللحقة 
واستقالة املسير 

بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

ف)ف))قرر اركاء)الشركة)) 76)فبراير)

     VITRERIE GENERAL DU SUD

املحدودة)) املسؤولية  ذات  اركة 

حي السالم) (7 مقرها االجتماعي  مف)

اكادير.

املسير) استقالة  على  املوافقة 

السيد)) مو�سى معارك.

  I-8-19 إغالق امللحقة الكائنة ب)

الوفاق بنسركاو اكادير.

بوضاض الحافظ))) ( تبيي  السيد)

مسير للشركة ملدة غير محددة،) ما)

التوقيع فينسب له.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

باكادير) التجاراة  باملحكمة  الضعط 

رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (7( بتاراخ)

ف)899.
من  جف اإليداع و النشر

املسير،

189 P

WEIRCOأ
اركة ذات مسؤولية محدودة 

س.ت: 85ف6 تارودانت

البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير البادي بتاراخ)ف3)نوفمبر)79ف)،)

تقرر ما يلي):)

فف5  مباذ) لخضر  السيد  فوت 

حصة من فئة)فف7)درهم،)التي يمتلكاها)

في الشركة،)للسيد البزاب عماد.

مباذ) لخضر  السيدا   تبيي  

والبزاب عماد،)مسيرين للشركة ملدة)

غير محدودة.

ذات) اركة  إلى  الشركة  تحواف 

مسؤولية محدودة بشركاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 

ف)ف)  مارس) (7( بتاراخ) بتارودانت 

تحت رقم)764.

190 P

TERROIRS IMI N SOUSأأأأ
اركة التضامن

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي السالم 

العور اولوز  تارودانت املغرب

رقم التقييد في السجف التجاري 

3687

تفوات حصص
استقالة املسير

تبيي  مسير جديد للشركة
 تحيي  ا لنظام األسا�سي

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تمت) ف)ف)) مارس) من  (( في) املؤرخ 

املصادقة على):

فف)  تفوات السيد جمال امراي)

فف)  من  صف) اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيدة فاطمة حاجي))

بتاراخ)3)من مارس)ف)ف).

فف)  تفوات السيد محمد امراي)

فف)  من  صف) اجتماعية  حصة 

جرار)) مرام  السيدة  لفائدة  حصة 

بتاراخ)3)من مارس)ف)ف).

تفوات السيد ععد الرحيم))امراي)

فف))حصة اجتماعية من  صف)فف) 

حصة لفائدة السيدة فاطمة حاجي))

بتاراخ)3)من مارس)ف)ف).

جمال) السيد  املسير  استقالة 

امراي.

حاجي)) فاطمة  ( السيدة) تبيي  

كمسيرة جديدة للشركة تعبا لقعول)

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاراخ)73)مارس)

ف)ف))تحت رقم767 .

191 P

THREE CARD
SARL

  اركة تــــــــري كــــــارد ش.م.م

البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاراخ) ش.م.م  كــــــارد  تــــــــري   لشركة 

3)مارس)ف)ف))و ببد االستماع وقراءة)

املحضر،)تقرر ما يلي):

 )-))تفوات)فف7)حصة التي يملكها)

ف45  تفوات) و  السيد محمد  كرود 

حصة التي يملكها السيد ربيع خطابي)

يملكها) التي  حصة  ف45) وتفوات)

الى) كوراوما   كرام  يت  السيد 

ليصعب بذلك) السيد حسن بوكاش,)

الشراك الوحيد للشركة.

حسن بوكاش)ففف7)حصة.

ب)-)استقالة السيد محمد  كرود)

و تبيي ) من منصعه كمسير للشركة,)

وحيدا) مسيرا  بوكاش  حسن  السيد 

للشركة.

تفواض جميع الصالحيات) ( (- ج)

بالشركة) املتبلقة  واالمضاءات 

للسيد حسن بوكاش.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجاراة) املحكمة  لدى  الضعط 

ف)ف))تحت) 76)مارس) باكادير بتاراخ)

رقم)89947 .
الخالصة و التذكير

192 P
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حســـابات ادمـــيم ش.م.م
336)اارع املقاومة ايت ملول

الهاتف)4ففف 4) 8)5ف

الفاكس)76 )9 4) 8)5ف

JADIDA TRANS
ICE: 000162353000093   

بيع حـــصص اجــتماعية 
البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

JADIDA TRANS(((االستثنائي لشركة

ملنبقد يوم))5)مارس)ف)ف))تقرر ما يلي):

لسيد) اجتماعية  حصص  بيع 

السادة) لفائدة  الوهاب  اوجبة ععد 

وحسن) عزاز  وتواب  رايد  الجيد 

الدومي،)والتوزيع الجديد لر س املال)

السيد) (: االجتماعي على النحو التالي)

السيد) حصة،) (334 رايد) الجيد 

تواب عزاز)333)حصة والسيد حسن)

الدومي)333)حصة.

تبيي  السيد الجيد رايد والسيد)

تواب عزاز كمسيرين للشركة.

الشركة ملزمة بالتوقبات املشتركة)

تواب) والسيد  رايد  الجيد  للسيد 

عزاز.

تحديث القانو  األسا�سي للشركة)

وفق التبديف:)بيع حصص اجتماعية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 

الضعط باملحكمة االبتدائية النزكا )

يوم))7)مارس)ف)ف))تحت رقم))44.    

193 P

CASA MAHAL
SARL

 زاادة في ر س مال الشركة
الجمع) قرر  ف)ف)) مارس) (5 في)

البام الغير البادي للشركة املذكورة)

الشركة) مال  ر س  في  الزاادة   عاله 

على الشكف التالي):
زاادة في ر س مال الشركة بعقبة)

 رضية عاراة بقيمة)ففف.ففف.))درهم.
زاادة في ر س مال الشركة بمعلغ))

ففف.ففف.))درهم نقدا.))
من القانو ) و7) (6 تحيي  املادتي )

اسا�سي) قانو   اعتماد  و  االسا�سي 

جديد.))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  89967 ( التجاراة بأكادير تحت رقم)

بتاراخ))77)مارس)ف)ف).
194 P

RIADS DE CHICHAOUA
اركة ذات مسؤولية محدودة

ر سمالها : 10.000.000,00 درهم
مقرها : مدار  وروبا 73) اارع 

املقاومة مركز يسرا، مكتب رقم 3 
الدارالعيضاء

س. ت : 744437
البام) الجمع  ملشاورات  طعقا 
اإلستثنائي املنبقدة بتاراخ)8))فبراير)

ف)ف)،)تقرر ما يلي):
بمقدار) املال  ر س  رفع  (1-
إلى) ليصف  درهم  (10.100.000,00
طراق) عن  درهم  فف.ففف.فف7.ف))
جديدة) إجتماعية  حصص  إنشاء)

بقيمة)فف7)درهم لكف منها.
 AGRODEP اركة) تنازل  (2-
عن) الدرهم  حسن  والسيد  (S.A
اإلجتماعية) الحصص  اكتتاب  حق 

واملوافقة على اراك جديد.
-4)إستقالة السيد حسن الدرهم)

من إدراة الشركة.
تبيي  السيد محمد بدرالدين) (3-
مسيرا للشركة والسيد بيدا الدرهم)

مسير مساعد ملدة غير محدودة.
بالتوقيع) الشركة  تلتزم  (5-

الحصري للسيد محمد بدر الدين.
و36  و35) و7) (6 تبديف املواد) (6-

من النظام األسا�سي للشركة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاراخ بالدارالعيضاء)  التجاراة 
 6)مارس)ف)ف))تحت الرقم)733487.
195  P

STE.أECOWATT
 SOCIETE  A(RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU(CAPITAL(DE  :700.000.00

DHS
بتاراخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

)7)فبراير)ف)ف)،)تقرر ما يلي:

من) الشركة  ر سمال  رفع  (1-
درهم،) ففففف7) درهم إلى) ففففف7)
ف5ف5)حصة إجتماعية) وذلك بخلق)
للحساب) الدائن  الرصيد  بإدماج 
درهم،) ففف5ف5) بمعلغ) الجاري 
ف95)حصة إجتماعية عن) وبإصدار)
طراق إدماج األرباح املحققة سابقا)

بمعلغ)ففف95)درهم.
األسا�سي) القانو   تحيي   (1-

للشركة.
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 
مارس) (73 بتاراخ) إلنزكا   اإلبتدائية 
وبالسجف) (459 رقم) تحت  ف)ف))

التجاري رقم)59ف77.
196 P

M.ALLIANCEأ
PHARMACEUTIQUE

S.A
اإلاهار القانوني

املحرر) البرفي  البقد  على  بناء)
بتاراخ)))7)ديسمبر)79ف))))واملسجف)
ف)ف)  يناير) (78 بتاراخ) باكادير 
الشركة) ( في) املساهمو   قرر 
 M.ALLIANCE االسم) املجهولة 
PHARMACEUTIQUE S.A)ر سمالها))
ففف.ففف7)درهم مقرها االجتماعي)):)
 77 اارع) ( (D7 مكرر بلوك) (64 رقم)

يناير حي الداخلة اكادير ما يلي):))
البنوا ) الى  الشركة  مقر  تغيير 
اارع) ملتقى  (264-265 الجديد:)
الفرابي) واارع  الخامس  محمد 
الدايرة) تسيال  ( الصناعية) املنطقة 

الجهادية انزكا .
اإليداع):)تم))اإليداع القانوني لدى)
االبتدائية) باملحكمة  الضعط  مكتب 
بانزكا  بتاراخ)77)مارس)ف)ف))وسجف)

بالسجف التجاري تحت رقم)87فف).
197 P

BESUD ENGINEERING
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاراخ)))
78)فبراير)ف)ف))قرر ما يلي):

4ف  تحواف مقر الشركة من رقم)
مكرر) 6ف) رقم) ((76 حي املرس زنقة)

 (3  الدايرة الى الطابق الثالث رقم)

عمارة مبروكة رقم)5)7)اارع الحسن)

الثاني ايت ملول.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

بالسجف) الشركة  تسجيف  تم 

 436 رقم) تحت  بانزكا   التجاري 

بتاراخ)77)مارس)ف)ف).

198 P

STE.أLINA(GREEN
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE 3.000.000.00

DHS

بتاراخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 9))يناير)ف)ف)،)تقرر ما يلي:

للشركة) اإلجتماعي  املقر  تحواف 

)،)اارع) بلوك) (،4 الطابق) (،374 من)

محمد الخامس ايت ملول إلى الفرع)

التابع للشركة الكائن بالبنوا  مكتب)
 E بلوك) الطابق الثاني،) (،E(3ف رقم)

فونتي) تجزئة  7) كادير،) تقني) قطب 
مدينة) مقاطبة بنسركاو،) (،I78 رقم)

اكادير،)ليصعب مقرها الرئي�سي.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

مارس) (73 بتاراخ) بأكادير  التجاراة 

ف)ف))تحت رقم))8994.

199 P

STE.أO(MAITRE(GOURMET
S.A.R.L

اركة ذات مسؤولية محدودة
ر سمالها : ففف.ف9 درهم

املقر اإلجتماعي : مستودع رقم ) 

الطابق السفلي عمارة املوحيب 

بلوك E73 رقم 75 حي الداخلة 

 كادير
رقم السجف التجاري : 5ف7)4.

البام) الجمع  ملشاورات  طعقا 

بتاراخ املنبقد  للشركاء)  البادي 

 7))فبراير)ف)ف)،)تقرر ما يلي):
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7.)تبيي  املسيرين وهم كالتالي):

-)السيد ععد الرحيم املنصوري.

-)السيد خالد  وعسو.

-)السيد الحسي  املوحيب.

املسيرين) السادة  إعطاء) (2-

الشركة) لتسيير  الكاملة  الصالحيات 

وحق التصرف باسمها.

بالتوقيع) الشركة  ستلتزم  (3-

املشترك الثني  من املسيرين كما يلي):

املنصوري) الرحيم  السيد ععد  (-

والسيد خالد  وعسو.

-) و السيد ععد الرحيم املنصوري)

والسيد الحسي  املوحيب.

-) و السيد خالد  وعسو والسيد)

الحسي  املوحيب.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

مارس) (9 بتاراخ) ألكادير  التجاراة 

79ف))تحت رقم)89849.

200 P

STE LINA GREEN
 SOCIETE  A(RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE 3.000.000,00

DHS

بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

79فبراير)ف)ف)،)تقرر ما يلي:

للشركة) التابع  الفرع  إغالق  (-

(،E(3ف بالبنوا  مكتب رقم) الكائن 

تقني) قطب  (E بلوك) الثاني،) الطابق 

I78،)مقاطبة) 7) كادير،)تجزئة فوني)

بنسركاو،)مدينة  كادير.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

مارس) (73 بتاراخ) بأكادير  التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف8994.

201 P

SOCIETE DU COMMERCEأ

SERVICES(TRAVAUX(ETأ

DISTRIBUTION DU SOUSSأ
S.A.R.L A.U

اركة التجارة الخدمات األاغال 

والتوزيع لسوس

اركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشراك وحيد

 رقم السجف التجاري : 457ف4

بمقت�سى عقد عرفي موقع))بتاراخ)
اتخذ الجمع البام) ف)ف)) فبراير) (78
اإلستثنائي للشركة القرارات التالية):

اركة) من  الشركة  اسم  تغيير 
التجارة الخدمات األاغال))والتوزيع)
املسؤولية) ذات  اركة  لسوس 
اركة) إلى  وحيد  بشراك  املحدودة 
املسؤولية) ذات  اركة  كوستراد 
 COSTRAD املحدودة بشراك وحيد)

.s.a.r.l(a.u
للشركة) اإلجتماعي  املقر  تغيير 
طراق) نبعادو  تكاديرت  دوار  من 
إلى) الدراركة  كادير  تماعيت جماعة 
دوار تكاديرت نبعادو طراق تماعيت)

الدراركة اكادير.
وبالتالي تغيير رقم الضراعة املهنية)

من)379)4876)إلى)748)4876.
اعتماد القانو  األسا�سي الجديد)

للشركة.
التجاري) بالسجف  التقييد  رقم 
89957)وضع بمصلحة كتابة الضعط)
 76 باملحكمة التجاراة بأكادير بتاراخ)

مارس)ف)ف).
202 P 

عقدأالتسييرأالحت
مسجف) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ف)ف)،) مارس) (73 بتاراخ) باكادير 
الهاام) امواال  السيد  بي   واملبرم 
بصفته املؤسس لالصف التجاري على)
اارع الفوار)) (( املحف الكائن ب رقم)
التجاري) بالسجف  واملسجف  اكادير 
باملحكمة التجاراة باكادير تحت عدد)

58ف69.
)بموجعه) والسيدة خديجة التيت)
املسيرة)،)في اطار التسيير الحر لجميع)
عن) ععارة  والدي  التجاري  االصف 
اارع) (( رقم) ب  واملتواجد  مطبم 
سنة) ملدة  ودلك  اكادير،) املبرض 
وتنتهي) ف)ف)) فبراير) (75 في) تبتدئ 

بحلول)75)فبراير)7)ف) .
203 P

BENZOLA CAR
SARL AU

محف رقم ) عمارة SCE 6 زنقة جدة، 
الرباط

تأسيس الشركة
مسجف) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) ف)ف)،) مارس) (5 بتاراخ) بالرباط 
ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
املسؤولية املحدودة الشراك الوحيد.)
 BENZOLA CAR (: التسمية)

.SARL AU
 ( رقم) محف  (: اإلجتماعي) املقر 

عمارة SCE 6 زنقة جدة، الرباط.
الهدف اإلجتماعي :

تأجير السيارات.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي  ي من تاراخ وضع 

السجف التجاري.
بفاتب  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير إلى  37 ديسمبر من كف سنة ما 
تاراخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيف.
الشركة  ر سمال  إ    : املال  ر س 
درهم  ففف.فف7  معلغ  في  حدد  قد 
فئة  من  حصة  ففف7  إلى  مقسمة 

فف7 درهم للحصة الواحدة :
ففف7 حصة للسيد بوازال طارق.

املسير : السيد املزااني عثما .
التجاري  بالسجف  التقييد  رقم 

7ف7438.
204 P

VITADEC
اركة ذات مسؤولية محدودة 

بشراك وحيد
ر سمالها : فف.ففف.فف7 درهم

املقر الرئي�سي : املنطقة الصناعية 
لكزناية تجزئة رقم )5) املنطقة 
الصناعية كزناية فففف9 طنجة 

 بوخالف(
سجف تجاري رقم 555 طنجة

حف مسعق ألوانه
إ  الجمع البام الغير البادي لحف)
فبراير) ف7) بتاراخ) املنبقدة  الشركة 

ف)ف))قد):

قرر الحف املسعق ألوانه للشركة)
بشراك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
فاتب) من  ابتداء) (VITADEC وحيد)

يناير)ف)ف).
السيد) للشركة  كمصفي  عي  
كف) له  ومنحت  بوعياد  املغيث  ععد 
القرارات) جميع  التخاذ  الصالحيات 
البمليات) كف  إلجراء) بالنسعة 
الضروراة لتصفية حسابات الشركة.
بطنجة) للتصفية  املقر  حدد 
املنطقة) فففف9) بوخالف()
 (5( تجزئة رقم) الصناعية لكزناية،)

املنطقة الصناعية كزناية.
للخالصة والنشر

املصفي

205 P

AMADI
اركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشراك وحيد راسمالها ففف ف7 

درهم
بمقر) ف)ف)) مارس) (4 بتاراخ)
الشركة قرر الشراك الوحيد للشركة)

السيد غزازي مصطفى):
تبديف نشاط االعمال املختلفة) (

بنشاط العناء)ومنبش عقاري.
ونشاط صناعة االخشاب بنشاط)
او) املباد   االملنيوم  نجارة  مقاول 

.PVC
رقم) التجاري  السجف  إيداع  تم 
الضعط) بكتابة  للشركة  (779(3
 لدى املحكمة االبتدائية بسال بتاراخ

 9)مارس)ف)ف))تحت رقم)34376.
206 P

STE ABA CONST
ش ذ م م لشراك الوحيد 

طنجة ، )9 اارع محمد السادس
ر سمالها ففف.ف7 درهم 

السجف التجاري رقم 77395
تفوات الحصص االجتماعية

استقالة املسير
بمقت�سى سند عرفي مؤرخ بتاراخ)
بتاراخ ومسجف  ف)ف)) مارس) (3 
 5)مارس)ف)ف)،)فوت السيد بكروي
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حصصه) مجموع  ( الحميد) ععد  (
إجتماعية) حصة  فف7) اإلجتماعية)
ادريس،) الخيالي  السيد  لصالح 
الحصص االجتماعية التي كا  يتوفر)
مسؤولية) ذات  اركة  داخف  عليها 
املسماة) الوحيد  لشراك  محدودة 
لشراك) م  م  ذ  (STE ABA CONST
فففف7  قدره) ر سمال  ذات  وحيد 
بطنجة،) االجتماعي  ( ومقرها) درهم 
)9)اارع محمد السادس املساهمو )
 3 قرروا ا  الشركة اعتعار من اليوم)

مارس)ف)ف).
-))املوافقة على نقف ملكية  سهم.

الشركة) من  انسحاب  يبلن  (-
السيد بكروي ععد الحميد.

بكروي) السيد  استقالة  قعول  (-
ععد الحميد من مهامه كمسير وحيد)
للشركة مع اخالئه ذمته وتبيي  مسير)

جديد السيد الخيالي ادريس.
الجاري)) اليوم  حتى  مستوفى  (-

القانو  األسا�سي للشركة.
من) و75) (7-6 املواد) تبديف  (-

القانو  األسا�سي للشركة.
انجازه) تم  القانوني  اإليداع  إ  
باملحكمة) الضعط  كتابة  لدى 
التجاراة بطنجة يوم)77)مارس)ف)ف) 

وتحت رقم اإليداع)67)37).
مستخلص مطابق لألصف

207 P

ECOLE LE MESSAGE PRIVÉ
اركة ذات مسؤولية محدودة 

 5w املقر االجتماعي بطنجة، 8، زنقة
تجزئة جيراري 5 قطبة رقم ف5

السجف التجاري رقم)887ف7
إضافة التسمية االجتماعية

االجتماعية التسمية   إضافة 
)إ  الشراك))الوحيد للشركة املسماة)

ECOLE LE MESSAGE PRIVÉ
ش ذ م م،)اركة ذات مسؤولية)
ذات) الوحيد،) لشراك  محدودة 
درهم)) فف7) ففف  ( قدره) ر سمالها 
زنقة) (،8 ومقرها االجتماعي بطنجة،)
5w)تجزئة جيراري)5)قطبة رقم)ف5،)

قرر بتاراخ))7)فبراير)ف)ف)،)ما يلي):
االجتماعية) التسمية  إضافة 

التالية):)
ECOLE LE ECHELON PRIVÉE

انجازه) تم  القانوني  اإليداع  إ  
باملحكمة) الضعط  كتابة  لدى 
ف)ف)  6)مارس) التجاراة بطنجة يوم)

تحت رقم اإليداع)37733).
مستخلص مطابق لألصف)

التسيير
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ABEMAR
تحواف املقر االجتماعي 

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
ف)ف)   فبراير) ((4 يوم) بالعيضاء)
مسير) قرر  املدينة  بنفس  ومسجف 
محدودة) اركة  (ABEMAR اركة)

املهام ذات املقر الرئي�سي):
 73 BOULEVARD AL
 MASSIRA( AL( KHADRA,( ANGE
 RUE( DES( LANDES( LANDES( -

.CASABLANCA
زاواة) اارع املسيرة الخضراء) (73

زنقة ديالند الدار العيضاء))ما يلي):
 73 من) ( االجتماعي) املقر  تحواف 
زنقة) زاواة  الخضراء) املسيرة  اارع 

ديالند الدار العيضاء)إلى):
97 BOULEV ARD MOHAMED 

V(-(CASABLANCA
الدار) الخامس  محمد  اارع  (97

العيضاء.
القانو ) من  (4 املادة) تبديف 

االسا�سي للشركة
اإليداع):)ثم اإليداع القانوني لدى)
التجاراة) باملحكمة  الضعط  كتابة 
ف)ف))وتحت) مارس) (9 يوم) بالعيضاء)

رقم)733697. 
للنشر والعيا 
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PHARMACIE MAYSSINEأ
SARL AU

1 COMPLEXE(HASSANI 
3 TRANCHE 4 KARAM 1 

COMMUNE BOUKHALEF
MADCHAR(GZENAYA - 

TANGER
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشراك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي سجف بطنجة)
بتاراخ)4)فبراير)ف)ف))تم وضع القانو )
  PHARMACIE لشركة) األسا�سي 
ذات) (MAYSSINE SARL AU

املميزات التالية :
الشراك

مغربي) بوخالف  ( عمر) السيد 
سبتمبر) ((9 بتاراخ) مزداد  الجنسية 
بتجزئة) والساكن  بمكناس  (7997
الوليد ابن  خالد  اارع  (3 رقم) عمر 

)موالي عمر مكناس والحامف لعطاقة)
التبراف رقم)فD79765)صالحة إلى)

غاية)6))ديسمبر)8)ف)
 PHARMACIE (: التسمية)

MAYSSINE
PHARMACIE(الغرض):)صيدلية
الر سمال):)حدد ر سمال الشركة)
ففففف7)درهم) مائة  لف درهم() في)
فئة) من  حصة  ففف7) إلى) مقسمة 
فف7)درهم للحصة الواحدة واكتتبت))

وسددت كما يلي):
ففف7  خالفة) بو  عمر  السيد 

حصة.)
 COMPLEXE  7 (: املقر اإلجتماعي)
 HASSANI 3 TRANCHE 4 KARAM

7 COMMUNE BOUKHALEF
  MADCHAR GZENAYA

TANGER
املدة):)99)سنة

السيد عمر) تبيي   تم  (: التسيير)
بوخالفة مسيرا للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) بطنجة  التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)754).
بمثابة مقتطف وبيا )
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EXPLORA(TECHأأ
SARL AU

BRANES(LOTISSEMENT(EL 

GHORFA(RUE 12 N° 10 - 

TANGER

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشراك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي سجف بطنجة)
بتاراخ)5)مارس)ف)ف))تم وضع القانو )

 EXPLORA(TECH(األسا�سي لشركة

SARL AU)ذات املميزات التالية :
الشراك.

مغربي) بنزاكور  يوسف  السيد 

يناير) ((3 بتاراخ) مزداد  الجنسية 

بالحي الحسني الدار العيضاء) (7989

املستقعف) بتجزئة  ب  والساكن 
مبروف) سيدي  (7 اقة) (76 رقم)

لعطاقة) والحامف  الدارالعيضاء)

صالحة) (BE877338 رقم) التبراف 

4)ف). ديسمبر) (78 غاية) إلى 

EXPLORA(TECH(:(التسمية

  LIBRAIRIE CENTRE (: الغرض)

 DE FORMATION MATERIEL

INFORMATIQUE

الر سمال):)حدد ر سمال الشركة)

ففففف7)درهم) مائة  لف درهم() في)

فئة) من  حصة  ففف7) إلى) مقسمة 

فف7)درهم للحصة الواحدة واكتتبت))

وسددت كما يلي):

ففف7  بنزاكور) يوسف  السيد 

حصة.)

   BRANES (: اإلجتماعي) املقر 

 LOTISSEMENT EL GHORFA RUE

12(N°(10(-(TANGER

املدة):)99)سنة.

يوسف) السيد  تبيي   (: التسيير)

بنزاكور مسيرا للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) بطنجة  التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)98ف).
بمثابة مقتطف وبيا )
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SOCIÉTÉ HEERLENأ

CONSTRUCTION

SARL

اركة ذات املسؤولية املحدودة

البرفي) البقد  بمقت�سى 

بأكادير) ف)ف)) يناير) (78 في) مؤرخ 

ف)ف)  مارس) (( بتاراخ) واملسجف 

هيرلي ) (: اركة) تأسيس  ثم  بأكادير 

كونستغكسيو  ش م م اركة ذات)

املسؤولية املحدودة

 SOCIÉTÉ HEERLEN

CONSTRUCTION

مقاول في جميع األعمال) (: هدفها)

املختلفة والعناء)والتجارة.

تأجير املبدات و اآلالت)

اراء)وبيع مواد العناء
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املقر االجتماعي):)حي املكييف دوار)
تيمكي))نعوبكر الدراركة اكادير.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

الر سمال):)ففففف7)درهم مقسم)))
درهم) فف7) ففف7)حصة من فئة) إلى)

موزعة كالتالي):)
السيد جاف حميد)فف5)حصة

فف5  اسماعيف) جاف  السيد 
حصة.

التسيير عي  السيد جاف حميد)
محدودة) غير  ملدة  للشركة  كمسير 
البقود) جميع  في  توقيبه  واعتماد 

والوثائق اإلداراة والعنكية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير) التجاراة  باملحكمة  الضعط 
رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (73 بتاراخ)

.899(6
للخالصة والعيا 
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الشتكةأاسفواأ وبتيك
ش.م.م ذات اراك وحيد

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات اراك وحيد

ذات) الشركة  تأسيس  تم 
اراك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
وحيد بمقت�سى البقد البرفي املؤرخ)
بأكادير واملسجف) ف)ف)) 8))فبراير) في)
تم) بأكادير  ف)ف)) فبراير) ((9 بتاراخ)
وضع القانو  األسا�سي للشركة ذات)
اراك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد حسب املواصفات اآلتية):
:)الشركة اسفوا  وبتيك) التسمية)

ش.م.م ذات اراك وحيد.
املوضوع االجتماعي للشركة):

النظاراتي)؛
قياس مدى العصر وتسواق املواد)

العصراة)؛
العصراات والبدسات الالصقة)؛

استيراد وتوزيع املواد العصراة.
 79 7ف7)رقم) :)بلوك) مقر الشركة)

الحي الحسني،) كادير.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

درهم) ففف.فف7) (: الر سمال)
فئة) من  حصة  ففف7) إلى) مقسمة 
فف7)درهم كلها اكتتبت نقدا ودفبت)

في مجموعها عند االكتتاب كالتالي):
ففف7  فاطمة) بوغورس  السيدة 

حصة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتب يناير حتى)37)ديسمبر.
التسيير):)عينت السيدة بوغورس)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  خديجة 

محدودة.
في) التوقيع  (: االجتماعي) التوقيع 
العنكية) واألوراق  والوثائق  البقود 
بوغورس) السيدة  طرف  من  يكو  

فاطمة.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
التجاراة) باملحكمة  الضعط  بكتابة 
ف)ف))تحت) 73)مارس) بأكادير بتاراخ)

رقم)7)899.
املسير
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LOCATION TOP MAROC
SARL AU

انبقد) 79ف)) ديسمبر) (7( بتاراخ)
لشركة) البادي  الغير  البام  الجمع 
اركة) (LOCATION TOP MAROC
ذات مسؤولية محدودة ذات الشراك)
درهما،) ففف.ف7) ر سمالها) الوحيد،)
الصناعي) املركب  االجتماعي  مقرها 
الزهراء)77) ،)الولجة،)سال حيث تمت)

املصادقة على):
بي ) الحصص  بيع  على  املوافقة 
ومحمد) الدواغري  حفيظ  من  كف 
الغيساني من جهة ومنير البكيد من)

جهة  خرى.
من) الدواغري  حفيظ  استقالة 
البكيد) منير  وتبيي   كمسير  مهمته 

كمسير للشركة.
إلى) للشركة  الرئي�سي  املقر  تغيير 
املركب الصناعي الزهراء)اا   الولجة،)

سال.
تغيير الصفة القانونية للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجاراة بسال.
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STE COMPTOIRأ
COMMERCIAL AZRAR

SARL
زنقة الحسيمة رقم 88، فاس 

األطلس، فاس
على الجمع البام االستثنائي) بناء)
البمف) بها  الجاري  للقواني   وطعقا 
واملنبقد بتاراخ)77)مارس)ف)ف))فإ )
 STE COMPTOIR اركة) اركاء)
 COMMERCIAL AZRAR SARL

ر سمال الشركة)ففف.فف3)درهم.
 88 رقم) فاس  (: االجتماعي) املقر 
زنقة الحسيمة،)فاس االطلس،)قرروا)

ما يلي):
7)-)تفوات الحصص):

باع السيد حفيظ محمد والسيد)
يحي اليكود حصتهما إلى السيدة  مينة)
ب) تصعب حصتهما  وذلك  عليكوض 

ففف.فف))درهم.
تبيي  مسير جديد هو السيد) (- ((

ازواو عثما .
تغيير تسمية الشركة بشركة) (- (3

.TRESART
من) الشركة  نشاط  توسيع  (- (4
الغذائية) في جميع املواد  بيع واراء)
الفنو ) املواد  اللوازم  في  والتجارة 
والتغليف) التلفيف  مع  التشكيلية 

وكذلك استيراد والتصدير.
5)-)استقالة السيد يحي عليكوض)

عن الشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجاراة  باملحكمة  الضعط 

تحت رقم)ف)ف)/ف7ف7.
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HUILERIE MODERNEأ
OUENNANA

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشراك وحيد

بتاراخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو ) وضع  تم  ف)ف)) يناير) ف))
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
التي) وحيد  بشراك  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

 HUILERIE اركة) (: التسمية)

MODERNE OUENNANA)ش.م.م)

بشراك وحيد.

زات) مبصرة  استغالل  (: الهدف)

الزاتو  بالوسائف الحديثة.

املقر االجتماعي):)دوار لعطم،)قيادة)

ملجاعرة،)جماعة ونانة،)وزا .

من تاراخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
ففف.فف7)درهم مجز ) ر س املال):)

فف7)درهم) ففف7)حصة من فئة) إلى)

الشكف) على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي):

السيد  ارف الفينز)ففف7)حصة.

من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر من كف سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد  ارف الفينز ملدة غير محدودة)

مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

األرباح) تحديد  ببد  (: األرباح)

لتكوان) (%5 تقتطع) الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بوزا ) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

رقم) تحت  ف)ف)) فبراير) ((4 بتاراخ)

547))السجف التجاري رقم)7553.
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RT MAROC

رأسيسأاتكة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إيداع القانو ) (، فيف)ف)/7ف/7))

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))و ذات املميزات التالية:

RT MAROC(:(التسمية

وبيع  جهزة) اراء) (: الهدف)

االستهالكية) واملواد  الكمعيوتر 

واملبدات املكتبية واألثاث واللوازم.

اارع) (46 (: االجتماعي) املقر 

الزرقطوني الطابق)))الشقة)6)الدار)

العيضاء.

من تاراخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
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الر سمال) (: االجتماعي) الر سمال 

االجتماعي محدد))في)ففف.فف7).درهم)

اجتماعية) حصة  ففف7) إلى) مقسم 

من فئة)فف7)درهم للواحدة،)مكتتعة)

لفائدة) موزعة  و  بالكامف  محررة  و 

:للسيدة عادل حنا 

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتب يناير وتنتهي في)

37)دجنبر.

التسيير):)تم تبيي  السيدة عادل)

حنا  مسيرة للشركة

بالسجف) القانوني  اإليداع  تم 

التجاراة) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار العيضاء)تحت رقم459537.
ملخص قصد النشر
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أHOTEL TARGAأ
 اركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات اراك وحيد

للشركة) موثق  عقد  بمقت�سى 

سوكاني) جالل  األستاذ  تلقاه  مودع 

يناير) ف7) بتاراخ) بسطات،) موثق 

يناير) (75 ف)ف)،)مسجف بسطات في)

عالمات) تحت  السنة،) نفس  من 

اإليداع:) سجف  اآلتية:) التسجيف 

باالستخالص:) -755/2020) مر 

-723/2020)وصف:)ف)ف)/9ف7.

و التي تحمف الخصائص التالية):

الهدف االجتماعي:)ادارة الفنادق

(ACTIVITES 

مرتعطة) عملية  وعموما،) ي 

في) معاار  غير  معاارا  و  ارتعاطا 

األنشطة املذكورة  عاله.
ر سمال الشركـة):)مائة  لف))درهم)

 )ففف.فف7))درهم(.

(CAPITAL  SOCIAL 

الشكف) على  الشركاء) بي   موزعة 

التالي):

ففف7  ( اتدرارت) ملبيد  السيدة 

حصة.)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي  ي من تاراخ وضع)

السجف التجاري.

من فاتب يناير إلى) (: السنة املالية)

37)ديسمبر من كف سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاراخ التسجيف.

لطفي،) تجزئة  (: اإلجتماعي) املقر 

(،7 الشقة) (،7 عمارة) اقامة امس،)

سطات.

(ADRESSE SOCIALE 

املسير):)السيدة ملبيد اتدرارت)).

 (GERANT 

(: التجاري) بالسجف  التقييد  رقم 

.5887

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة اإلبتدائية بسطات)

عدد) تحت  ف)ف)) مارس) (76 بتاراخ)

ف)/ف75.
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ENERGIES BETON
رقم السجف التجاري : 747)44

اركة ذات مسؤولية محدودة بر س 

مال ففف.فف7 درهم

املقر الرئي�سي : 46 اارع الزرقطوني 

طابق التالة رقم 6 - ف49ف) الدار 

العيضاء املغرب

بتاراخ) البام  الجمع  قرار  ببد 

اركة) اركاء) قرر  ف)ف)/)ف/5ف،)

البنوا ) إلى  الرئي�سي  املقر  نقف 

الجديد:)تجزئة املستقعف زنقة)))رقم)

77)الدارالعيضاء)سيدي مبروف.

فف7)درهم) ف5))سهم بقيمة) نقف)

لكف منها يملك السيد ياتيك محمود)

والسيد) جدير  علي  السيد  لصالح 

حمزة جدير املساهمي  في الشركة.

تبيي  السيد ععد الرحيم جدير)

النظام) وتحديث  الشركة  مسير 

األسا�سي.

بمحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاراخ) العيضاء) التجاراةبدار 

ف)ف)/3ف/77)تحت رقم))فف734.
املسير

219 P

ETS BOUNOUH FRERESأ
ش.م.م ذات اراك وحيد  ر سمالها 

ففف.فف5 درهم 
رقم ف7-ف) اارع جورج ساند الدار 

العيضاء
تفوات حصص اجتماعية وتحواف 

الشركة إلى اركة محدودة 
املسؤولية

بتاراخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
السيد  حمد) فوت  (10-02-2020
فف7  فئة) من  حصة  فف5)) بونوح)
السيد) للسيد  يمتلكها  التي  درهم 

رايد بونوح الذي يقعلها.
بما    الشركة  صعحت ممتلكة)
من اراكي  فقد تم تحواف الشركة)
إلى اركة محدودة املسؤولية بدو )
جديدة.) مبنواة  شخصية  خلق 
القانو ) على  الشراكي   وافق  وقد 

األسا�سي الجديد للشركة.)
)تغيير التسيير):

تقرر مواصلة السيد  حمد بونوح)
قرر) كما  للشركة.) كمسير  ملهامه 
بونوح) رايد  السيد  تبيي   الشركاء)
تصعب) وبذلك  للشركة.) ثاني  كمسير 
الشركة ملزمة بالتوقيع املنفرد ألحد)
بونوح  و) السيد  حمد  املسيرين 

السيد رايد بونوح.
اإليداع القانوني):

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضعط لدى املحكمة التجاراة بالدار)
تحت) (04-03-2020 بتاراخ) العيضاء)

رقم)733745.
)من  جف التخليص و اإلاهار

220 P

ENFATRAV(S.A.R.L(A-U
اركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشراك وحيد براسمال ففف.فف7 
درهم

املقر االجتماعي اارع بركو  زنقة 
جبفر ابن الحعيب إقامة املشرق ) 

الطابق 7 رقم 3 الدار العيضاء
RC(N° 344725  IFN° 18750124

 إعال  تبديلي
البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي بتاراخ)ف)ف)/)ف/77)قرر)

مايلي):

-)املوافقة على تحواف األسهم بي :

واقعف) الوحيد  الشراك  يقر 

وثائق) سهم) راجع  بتحواف  لف 

التحواف(:

فنيدي) الرحيم  ععد  السيد.) (*

يفوت للسيد.) حمد ياسي  بن مو�سى)

 ( له) مملوكة  سهم   لف) ففف7()

فف7  بقيمة) سهم  ففف7)  لف() في)

واقع مقره) (، منها) لكف  درهم   مائة()

الرئي�سي في:)اارع بركو  زنقة جبفر)

))الطابق) ابن الحعيب إقامة املشرق)

7)رقم)3)الدار العيضاء

-)استقالة املدير):

استقالة) تقعف  البام  الجمع 

من) فنيدي  الرحيم  ععد  السيد.)

تصراًفا) وتمنحه  كمسيرة  مهامه 

إلدارته داخف الشركة املذكورة.

داخف) كمسير  وظائفه  وبالتالي 

الشركة)*)ENFATRAV)*)اركة ذات)

وحيد) بشراك  املحدودة  املسؤولية 

انتهت.

-)تبيي  مدير جديد):

اآل  يبي  الشراك الوحيد السيد)

احمد ياسي  بن مو�سى مسيرا جديدا)

لفترة غير محدودة مع  وسع السلطات)

ملزمة للشركة.

-)السلطات والتوقيبات

عالوة على ذلك)،)تجدر اإلاارة إلى)

   جميع األفبال دو  حصر مراجبها)

بالتالي) ستبمف  بالشركة  املتبلقة 

التوقيع) خالل  من  صحيب  بشكف 

بن) ياسي   احمد  للسيد.) الفراد 

-)على وجه الخصوص جميع) مو�سى.)

والقيمة،) األموال  سحب  عمليات 

املصرفيي ) على  التفواضات  وجميع 

واملودعي )،)وكذلك جميع االاتراكات)

املساندة،) و قعول  و استالم األوراق)

التجاراة.

الوحيد) املساهم  يبلن  لذلك 

من النظام) (74 و) (73 تبديف املادتي )

األسا�سي

-)تحديث النضام االسا�سي.



5 85 الجريدة الرسميةعدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف)) 

سجف) في  القانوني  اإليداع  تم 

العيضاء) بالدار  التجاراة  املحكمة 

رقم) تحت  ف)ف)/7/7)) (: بتاراخ)

.73(478

221 P

BRINS D’ORIENT SARL
إابار عقد تسيير حر

خاصة) اتفاقية  اروط  بموجب 

مؤرخة في))))يونيو)76ف))في مراكش،)

من الجنسية) السيد دحال  محمد،)

)7)اارع) ،)املقيم في فرنسا:) املغربية)

دي  بيسك)ففف64)باو،)في املغرب:))،)
زاواة ععاسية دير  جموع في مراكش،)

بصفته مالك األصف التجاري،)تقدم)

 brins( d’orient« الشركة) إلدارة 

إلى) 76ف)/7ف/7ف) من) لفترة  ( («sarl

التي) للتجديد،) قابلة  77ف)/6ف/ف3)

في) املسجلة  التجاري  األصف  تقعف 

السجف التجاري تحت الرقم)6ف547 
مردور) إقامة  في  االجتماعي  املقر  في 
سا ) إيف  زنقة  ف77،) مجوراف)

لورا ،)مراكش.

222 P

BOUYGUESأ

CONSTRUCTION ITأ

MAROC
س. ت. الدار العيضاء رقم 57).47)

استقالة مسير للشركة
يناير) ف)) للمحضراملؤرخ) وفقا 

ف)ف)،)قرر الشراك الوحيد للشركة)

 BOUYGUES CONSTRUCTION«

IT MAROC»،)اركة ذات املسؤولية)

املحدودة من اراك وحيد ر سمالها)

مقرها) الكائن  و  درهم،) ففف.ف7)

(،73 االجتماعي بالدار العيضاء))اور)

حي) القدس،) كازانير اور،) (( الطابق)

سيدي مبروف،)ما يلي):)

فيليب) السيد  استقالة  مباينة 

Philippe( DALLE- (نوجار دال 

كمسير) مهامه  من  ()NOGARE

للشركة.

من طرف) الشركة مسيرة  ومنه  (

 Franck (ميريو فرانك  السيد 

MERIAU(،)وحده؛

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

بالدار) التجاراة  باملحكمة  الضعط 

،)تحت) ف)ف)) مارس) في)7) العيضاء،)

رقم49)734. 
املسير

223 P

MASSIRAأ

INVESTISSEMENT
تحواف املقر االجتماعي

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

ينايرف)ف)   ((( ( يوم) بالعيضاء)

قرر) املدينة  بنفس  ومسجف 

 MASSIRA« لشركة) البام  الجمع 

اركة) («INVESTISSEMENT

مجهولة ذات املقر الرئي�سي حي البنق)

ما) الدارالعيضاء,) كورنيش  ال  طراق 

يلي):)

إلى)) االجتماعي  املقر  تحواف  (-

املباراف زاواة اارع املسيرة الخضراء)

وزنقة نورماندي الدار العيضاء.)
القانو ) من  (4 املادة) تبديف  (-

األسا�سي للشركة.

اإليداع):)ثم اإليداع القانوني لدى)

التجاراة) باملحكمة  الضعط  كتابة 

وتحت) ف)ف)/3ف/77) يوم) بالعيضاء)

رقم)77ف734.
للنشر و العيا .

224 P

NAKHAI
تحواف املقر االجتماعي

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

79ف) دجنبر) (76 يوم)  بالعيضاء)

و مسجف بنفس املدينة قرر الجمع) (

اركة) («NAKHAI« لشركة) البام 

مجهولة ذات املقر الرئي�سي حي البنق)

العيضاء,) الدار  كورنيش  ال   طراق 

ما يلي):)

)-)تحواف املقر االجتماعي إلى):)

املباراف)76)زنقة إبراهيم النخاي))
الدار) ( (5 هدى) املسمى  امللك  ذي 

العيضاء.)
القانو ) من  (4 املادة) تبديف  (-

األسا�سي للشركة
اإليداع):)ثم اإليداع القانوني لدى)
التجاراة) باملحكمة  الضعط  كتابة 
وتحت) ف)ف)/3ف/)ف) يوم) بالعيضاء)

رقم)747)73.
للنشر و العيا .

225 P

DIMAGESTأ
ش.م.م  ر سمالها ففف.77  درهم 
73 زنقة ستيفا  ماالرمي الدار 

العيضاء
بتاراخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
الشركاء) قرر  وقد  (27-01-2020
من) للشركة  االجتماعي  املقر  تحواف 
زنقة جبفر ابن حعيب إقامة املشرق)
بوركو  إلى)73)زنقة ستيفا  ماالرمي)
الشركاء) صادق  كما  العيضاء) الدار 
املبدل) األسا�سي  القانو   على 

للشركة.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضعط لدى املحكمة التجاراة بالدار)
2020-03-04تحت) ( بتاراخ) العيضاء)

رقم)733747. 
من  جف التخليص و اإلاهار)

226 P

FASEG SARLأ
نقف املقر االجتماعي

فسيج  ش م م
ر سمالها درهم  ففف.ففف.6

زنقة احمد توقي عمارة اوروق اقة 
9 العيضاء .

السجف التجاري العيضاء  عدد 
454.949

البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاراخ) املنبقد  للشركاء) االستثنائي 

79ف)/4ف/77،)تقرر ما يلي):)
للشركة) االجتماعي  املقر  نقف  (-
إلى) ( وجدة) الفطواكي  اارع  (47 من)
زنقة احمد) (: اآلتي) ( البنوا  الجديد)

توقي عمارة اوروق اقة)9)العيضاء.

-)تحيي  النظام األسا�سي للشركة)

واملصادقة عليه.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (-

تحت) بالعيضاء) التجاراة  الـمحكمة 

رقم)45)3)بتاراخ)ف)ف)/7ف/ف3.
مقتطف و بيا 

227 P

BRINELL SARLأ
نقف املقر االجتماعي

برانال ش م م

ر سمالها درهم ففف.ف7ف.4

السجف التجاري العيضاء  عدد 

454.947

زنقة احمد توقي عمارة اوروق اقة 

9 العيضاء .

البام) الجمع  محضر  ( بمقت�سى)

بتاراخ) املنبقد  للشركاء) االستثنائي 

79ف)/4ف/77،)تقرر ما يلي:)

للشركة) االجتماعي  املقر  نقف  (-

إلي) ( وجدة) الفطواكي  اارع  (47 من)

زنقة احمد) (: اآلتي) ( البنوا  الجديد)

توقي عمارة اوروق اقة)9)العيضاء).

-)تحيي  النظام األسا�سي للشركة)

واملصادقة عليه.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (-

تحت) بالعيضاء) التجاراة  الـمحكمة 

رقم)44)3))بتاراخ)ف)ف)/7ف/ف3.
مقتطف و بيا 

228 P

BATIMENT ROUGE BTP
SARL AU

عنوا  مقرها االجتماعي : تجزئة 

املسار بلمجاد، رقم 95 الطابق 

األول، مكتب 3 طراق  سفي، كلم 5، 

مراكش

رقم التقييد في السجف التجاري : 

9(573

تفوات حصص
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تمت) ف)ف)) مارس) (5 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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تفوات السيد ععد الواحد  ندف)
من  صف) اجتماعية  حصة  فففف7)
حصة لفائدة السيد محمد) فففف7)
منصف  ندف بتاراخ)3)مارس)ف)ف).
تم اإليداع القانوني بمراكش بتاراخ)

73)مارس)ف)ف))تحت رقم)773749.
229 P

BATIMENT ROUGEأ
NEGOCE
SARL AU

عنوا  مقرها االجتماعي : تجزئة 
املسار بلمجاد، رقم 95 الطابق 

األول، مكتب 7 طراق  سفي، كلم 5، 
مراكش

رقم التقييد في السجف التجاري : 
9(793

تفوات حصص
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تمت) ف)ف)) مارس) (3 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفوات السيد ععد الواحد  ندف)
من  صف) اجتماعية  حصة  فففف7)
حصة لفائدة السيد محمد) فففف7)
منصف  ندف بتاراخ)3)مارس)ف)ف).
تم اإليداع القانوني بمراكش بتاراخ)

73)مارس)ف)ف))تحت رقم)773745.
230 P

BATIMENT ROUGE BTP
SARL AU

عنوا  مقرها االجتماعي : تجزئة 
املسار بلمجاد، رقم 95 الطابق 

األول، مكتب 3 طراق  سفي، كلم 5، 
مراكش

رقم التقييد في السجف التجاري : 
9(573

رفع ر سمال الشركة
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تمت) ف)ف)) مارس) (5 في) املؤرخ 
قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 
ففف.فف7  من) درهم  ي  ففف.فف9)
درهم إلى)ففف.ففف.7)درهم عن طراق)

حساب الشراك الشخ�سي.

تم اإليداع القانوني بمراكش بتاراخ)

73)مارس)ف)ف))تحت رقم)773749.

231 P

اتكةألورستألورأاروال
املقر الرئي�سي : 77)، اارع ابراهيم 

الروداني، إقامة الفتب، الطابق 

األول، الدار العيضاء

السجف التجاري : 53)8ف4

حف الشركة
البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي للشركة املؤرخ في)4)مارس)

االجتماعي) بمقرها  واملنبقد  ف)ف))

تقرر ما يلي):
قعول استقالة املسير السيد امهاري)

موالي مصطفى.

قفف الشركة بصفة مسعقة ألوانها.

موالي) امهاري  السيد  تبيي  

سيدي) ((7 ب) القاطن  مصطفى،)

عثما  حي مبروكة رقم)798)كمصفي)

للشركة.

تبيي  املقر االجتماعي):)77)،)اارع)

ابراهيم الروداني،)إقامة الفتب،)الطابق)

لتصفية) كمقر  العيضاء) الدار  األول،)

الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاراخ) العيضاء) الدار   التجاراة 

77)مارس)ف)ف))تحت رقم)734647.
مقتطف وبيا 

232 P

ANM COMMUNICATIONأ

SARL AUأ
ر سمال ففف.فف7 درهم

املقر االجتماعي حي نسيم تجزائة 

نسيم اقامة 774 الشقة 3 الدار 

العيضاء

 RC(N° 301099 / IF(N°

 15161307 / ICE(N°

44فففف98)ف79ففف

التصفية النهائية للشركة
البام) الجمع  عقد  بمقت�سى 
االستثنائي بتاراخ79ف)/)37/7))قرر)

مساهمو الشركة ما يلي):

-)التصفية النهائية للشركة)
الزاوي) زهيرة  السيدة  تبيي  

مصفية للشركة-
-)التشطيب على السجف التجاري

تم القيام باإليداع القانوني لدى)
التجاراة)) باملحكمة  الضعط  كتابة 
الرقم) تحت  5ف/3ف/ف)ف)) ببتاراخ)

.733343
ملخص من  جف النشر

233 P

TOUGHAOUI(TRAVAUXأ
BETON SARL AUأأ
ر سمالها : ففف.ف7 درهم

مقرها االجتماعي : 56 اارع موالي 
يوسف، الطابق 3، اقة 74، الدار 

العيضاء
إعال  التأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
تم) (26-12-2019 بتاراخ) بالعيضاء)
املسؤولية) محدودة  اركة  تأسيس 
الخصائص) ذات اراك وحيد ذات 

التالية):
 TOUGHAOUI (: التسمية)

 TRAVAUX(BETON(S.A.R.L(AU
داخف) الشركة  تبنى  (: الغرض)

ملغرب و خارجه ب):
-)اركة األعمال املختلفة.

واألاغال) البمليات  مختلف  (-
وبناء) املدنية  والهندسة  البمومية 
املعاني و اغال الكهرباء) املعاني وبناء)

وغيرها من األاغال.
والتغليف) جميع  عمال املساكة))

والتعليط والتزليج).
-)بيع واراء)وتجارة مواد العناء.

صنع) تصدير،) استيراد،) تسواق،)
 ي �سيء،) ي مادة من  ي نوع كانت)
البقاقير،) بال�سيء) عاله،) مرتعطة 
الصحية،) املبدات  النجارة،) لوازم 

الصعاغة،)و الكهرباء.
جميع البمليات) و بشكف عام،) (-
والتجاراة) والصناعية  املالية 
بشكف) املرتعطة  واملنقولة  والبقاراة 
 و بآخر مع غرض الشركة  و التي من)

اأنها    تساهم في تطوار نشاطها.

املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاتب يناير)

إلى)37)ديسمبر من كف سنة.

56)اارع موالي) (: املقر االجتماعي)

(،74 اقة) (،3 الطابق) يوسف،)

الدارالعيضاء.
ر سمال) تحديد  تم  (: املال) ر س 

ففف.ف7)درهم مقسمة ل) الشركة في)

فف7  بقيمة) اجتماعية  حصة  فف7)

ومحررة) مكتتعة  للحصة،) درهم 

بالكامف لصالح الشراك الوحيد كما)

يلي):

فف7  يوسف) توغاوي  السيد  (-

حصة اجتماعية
التسيير):)تم تبيي  السيد توغاوي)

للشركة ملدة) ( يوسف مسيرا وحيدا)

غير محددة.

األرباح:)يتم خصم)%5)من األرباح)

القانوني للشركة) لتكوان االحتياطي 

الشراك) إاارة  رهن  يوضع  والعاقي 

الوحيد.

والتسجيف) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجف التجاري باملحكمة التجاراة)

بالدار العيضاء)تحت رقم)977)45.

السجف التجاري:)977)45.
لإلاارة و العيا 

234 P

GALAURE ATLAS
تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودةدات اراك وحيد
مسؤولية) ذات  اركة  (: التكوان)

تم) وحيد،) اراك  دات  محدودة 

عرفي) عقد  بموجب  تأسيسها 

ف)ف)،) مارس) 7ف) في) مؤرخ 

لالستثمار) الجهوي  باملركز  مودع 

ف)ف)تحت) مارس) (7( في) بمراكش 
 M ف 3 _ ( ف _ ( ف 7 ف 7 4 ( رقم

D.A.C.E/ف)ف)/773766.

.»GALAURE ATLAS(«:التسمية

الشراك الوحيد):

 FINANCIERE DE LA« اركة) (-

GALAURE»)،)اركة ذات مسؤولية)

محدودة،)
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بليو ،) االجتماعي  مقرها  الكائن 
بيس زنقة سانت يلي ،) ف3) )فف69،)
للشركات) التجاري  املقيدةبالسجف 

بليو ،)تحت رقم)433.394.947؛
تاراخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تقييد الشركة بالسجف التجاري.
تقدمة نقدية):)فف8.5)6.))درهم،)
لقد تم تقديم نصف قيمة ر سمال)

لشركة
من قعف اركة)

  FINANCIERE DE LA GALAURE
فف8.5)6.))درهم

ففف.57).5   (: الشركة) ر سمال 
حصة؛) ف57.)5) إلى) مقسم  درهم 
درهم) فف7) قدرها) إسمية  بقيمة 

للحصة الواحدة.
اارع) (MCG عند) (: الشركة) مقر 
(،5 الشقة) (7( إقامة) عالل الفا�سي،)

تجزئة سي ،)مراكش
الشركة) غرض  يهدف  (: الغرض)
سواء)باملغرب  و بالخارج لحسابها  و)
لحساب الغير،) ساسا إلى استغالل)

بيوت الضيافة وفنادق والرااضات،
تبيي ) تم  (: املسيرة) اإلدارة 

كمسيرين للشركة:)
دتريسنجف) نوربير  السيد  (-

،(«Norbert(Dentressangle«
ف3  )فف69،) بليو ،) ب  القاطن 

بيس زنقة سانت يلي 
 Denis« كرني) دينيز  السيد  (-

،(«Grenier
فينيسو،) بكاجيريس،) القاطن 
سفورااناوزو ،) سا   ف6936،)

فرنسا
الشركة) تقييد  تم  (: التقييد)
 76 في) بمراكش،) التجاري  بالسجف 
بالسجف) وتقييدها  ف)ف)،) مارس)

التحليلي تحت رقم)3.687ف7.
235 P

SASSANDRAأ
TECHNOLOGIES

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة دات اراك وحيد

مسؤولية) ذات  اركة  (: التكوان)
تم) وحيد،) اراك  دات  محدودة 
تأسيسها بموجب عقد عرفي مؤرخ)

بكتابة مودع  مارسف)ف)،) 7ف) في)

بالدار) التجاراة  باملحكمة  الضعط  (
العيضاء)في))7)مارس)ف)ف)تحت رقم)

.734.75(
 SASSANDRA(« (: التسمية)

»TECHNOLOGIES
الشراك الوحيد):

بروكواديو) كواو  السيد  (-
،(«KOUAO BROU KOUADIO«

مزداد) ايفواري،) مواطن 
ببروكسيف ب))ف)يوليوز)7975؛

ابيدجا ،) ف739) (،77 القاطن ب)
الساحف الباج

تاراخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)
تقييد الشركة بالسجف التجاري.
تقدمة نقدية):)ففف.ف5)درهم.

بروكواديو) السيدكواو  قعف  من 
  KOUAO BROU KOUADIO

ففف.ف5)درهم.
درهم) ففف.ف5) (: ر سمال الشركة)
مقسم إلى)فف5)حصة؛)بقيمة إسمية)

قدرها)فف7)درهم للحصة الواحدة.
(،( سنتر) توان  الشركة:كازا  مقر 
تقاطع اارع) (، (A معنى) توان سنتر،)
(،6 و) (5 الطابق) زرقطوني و املسيرة،)

فف7ف))الدار العيضاء
الشركة) غرض  يهدف  الغرض:)
سواء)باملغرب  و بالخارج لحسابها  و)

لحساب الغير،) ساسا إلى:
-) نشطة مراكز االتصال،

مجال) في  والتطوار  العحث  (-
التكنولوجيات الحديثة

واستبمال) وتصدير  استيراد  (-
املبلومات) تكنولوجيا   دوات 

واالتصاالت
:)تم تبيي  كمسير) اإلدارة املسيرة)

الشركة):)
بروكواديو) كواو  السيد  (-

،(«KOUAO BROU KOUADIO«
ابيدجا ،) ف739) (،77 القاطن ب)

الساحف الباج
الشركة) تقييد  تم  (: التقييد)
بالسجف التجاري بالدار العيضاء،)في)
ف)ف)،)وتقييدها بالسجف) )7)مارس)

التحليلي تحت رقم)7)7.ف46.
236 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

اروأحتوموأ
ARRO PROMO SARL D’AU
تأسيس اركة محدودة املسؤولية 

بشراك وحيد
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو ) تأسيس  تم  ف)ف)/3ف/9ف،)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

بشراك وحيد خصائصها كاآلتي):)
-)التسمية):)اورو برومو)

اإلنباش) ( االجتماعي:) الغرض 
البقاري وجميع األاغال البمومية.
وبيع) واستراد  املدنية،) والهندسة 

ووساطة تجاراة
-)املقر االجتماعي)):)37)زنقة احمد)
املجاطي إقامة ليزالب الطابق االول)

الرقم)8)املباراف العيضاء.
-)املدة):)99)سنة

-)الر سمال االجتماعي):)ففف.فف7 
ففف7)حصة بقيمة) درهم مقسم إلى)
فف7)درهم))لكف واحدة،)كلها محررة)
مصطفى،) عرومي  السيد،) لفائدة 
4/7976ف/9ف  املزداد بتاراخ) مغربي،)
بالعيضاء)،)الساكن بحي االمف)))بقبة)

رقم))6)تيت مليف العيضاء
عرومي) السيد  عي   (: التسيير) (-
كمسير) املذكور  عاله،) مصطفى،)

منفرد للشركة ملدة غير محدودة.
تبتدئ من فاتب) (: السنة املالية) (-

يناير إلى)37)دجنبر.
بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 
التجاراة) املحكمة  لدى  الضعط 
ف)ف)/3ف/77    بتاراخ) بالدار العيضاء)
تحت) التجاري  بالسجف  والتقييد 

عدد)))473.ف46 
مقتطف و بيا 

237 P

EMDAYO
تاسيس اركة ذات املهام املحدودة و 

الشراك الوحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
ف)ف)/)ف/7ف  يوم) بالعيضاء)
وضع) تم  املدينة  بنفس  ومسجف 
القواني  األساسية لشركة ذات املهام)
املحدودة والشراك الوحيد باملميزات)

التالية):)))

التسمية):)اخذت الشركة تسمية)

EMDAYO(:((لها

 BOULEVARD (: الرئي�سي) املقر 

  MOHAMED V 97 CASABLANCA

الغرض):)مركز اتصال

الراسمال) حدد  الر سمال):)

االجتماعي في)ففف.ف7))درهم ومقسمة)

الى)فف7)حصة من))فئة)))فف7))درهم)

للحصة و موزعة كالتالي))):)

 فف7)حصة للسيد):)

 YOSSEF-EL(MALEH(ELIOTH

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

بالسجف) تاراخ تسجيلها  ابتداءا من 

التجاري.

تسير الشركة من طرف) التسيير):)

 YOSSEF-EL( MALEH السيد:)

ELIOTH

القانوني) االيداع  تم  (: االيداع)

لدى املحكمة التجاراة بالعيضاء)يوم)

ف)/)ف/ف)ف))تحت رقم)737577.
التجاري) بالسجف  والتسجيف 

لدى املحكمة التجاراة بالعيضاء)يوم)))

ف)ف)/)ف/ف)))تحت رقم)5884.
للنشر و العيا .)

238 P

EMPIRE TRAVEL
تم تأسيس اركة ذات مسؤولية)

محدودة بشراك وحيد.

.EMPIRE TRAVEL(:(اسم الشركة

موضوع الشركة):)وكالة األسفار.

ر سمال الشركة):)ففف.فف7)درهم.

حدو،) والد  اارع  (: الشركة) مقر 

مكرر،) (3 رقم) )3ف7) تجزئة كرامات)

كاليفورنيا،)الدار العيضاء.

.JADIR AHLAM(التدبير):)السيدة

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

نسخة من القانو  التأسي�سي بكتابة)

بالدار) التجاراة  باملحكمة  الضعط 

العيضاء)بتاراخ)ف7)ماي)78ف).
تم تسجيف الشركة بالسجف التجاري)

بالدار العيضاء)تحت رقم)3337ف4.

239 P
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STE PALMAGRO MAROC
 SARL

EC 14405

التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

التالي):

بيع الحصص على الشكف التالي):

بيع)ففف7)حصة من طرف السيد)

 JAN RAMADE JEAN CLAUDE

فف7  إلى السيد بدر الدين محمد ب)

درهم للحصة.

اإليداع القانوني):)تم بكتابة الضعط)

بتاراخ) بالبيو   االبتدائية  باملحكمة 

79)مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)/797.

240 P

STE CTM TRANS
SARL AU

سجف تجاري رقم : 7ف78)

تغيير اركة
بمقت�سى عقد عرفي قرر الشراك)

الوحيد ما يلي):

7)-)إضافة نشاط للشركة.

))-)اإليداع القانوني):)تم باملحكمة)

مارس) (79 االبتدائية بالبيو  بتاراخ)

ف)ف))تحت رقم)3ف8/ف)ف).

241 P

 STE POLYCLINIQUEأ

DE LAAYOUNE
SARL AU

ر سمالها : ففف.ففف.ف7 درهم

مقرها : اارع محمد السادس، 
البيو 

تبديالت قانونية
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تمت) ف)ف)) مارس) (9 املنبقد بتاراخ)

على) الشركاء) طرف  من   املصادقة 

ما يلي):

تم) (: اجتماعية) حصص  تفوات 

طرف) من  حصة  ففف5)) تفوات)

السيد عادل الخطابي لصالح):

السيد موالي حمدي ولد الرايد)

ففف75)حصة)؛

السيد محمد قمر)ففف5)حصة)؛
السيد احمد قوبع)ففف5)حصة.

الخطابي) عادل  السيد  استقالة 
موالي) السيد  وإبقاء) التسيير  من 
محمد) السيد  الرايد،) ولد  حمدي 
القمر والسيد احمد قوبع كمسيرين)

للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاراخ) بالبيو   االبتدائية   باملحكمة 
79)مارس)ف)ف))تحت رقم)795/ف)ف).
242 P

RAMOA TRANS
تبديالت قانونية

.RAMOA TRANS(:(التسمية
ذات) اركة  (: القانوني) الشكف 
الشراك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
:)اارع مكة،)عمارة) املقر الرئي�سي)
(،77 رقم) الثالث،) الطابق  األوقاف،)

البيو .
الجمع) ملداوالت  طعقا  (: املوضوع)
ف)ف)  مارس) (73 بتاراخ) الغير عادي 

قرر الشراك الوحيد ما يلي):
حف الشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو )
رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (79 بتاراخ)

)79/ف)ف).
243 P

STE SESOUMAN INVEST
تبديالت قانونية

.SESOUMAN INVEST(:(التسمية
ذات) اركة  (: القانوني) الشكف 

املسؤولية املحدودة.
:)اارع مكة،)عمارة) املقر الرئي�سي)
(،77 رقم) الثالث،) الطابق  األوقاف،)

البيو .
الجمع) ملداوالت  طعقا  (: املوضوع)
ف)ف)  مارس) (77 بتاراخ) الغير عادي 

قرر املشاركو  ما يلي):
تفوات)ف5)حصة من طرف السيد)
ععد هللا املختار املنصوري إلى السيدة)

سلمى املنصوري)؛

طرف) من  حصة  ف5) تفوات)
إلى) الركراكي  الحسنية  السيدة 

السيدة سمية املنصوري)؛
البنوا ) إلى  الشركة  مقر  تغيير 
غرب  وصيعا،) ((5 بقبة) (: التالي)

الطابق الثاني،)رقم)4،)البيو .
املختار) هللا  ععد  السيد  تبيي  

املنصوري كمسير وحيد للشركة.
تغيير نشاط الشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو )
رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (79 بتاراخ)

797/ف)ف).
244 P

REGBUS
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاراخ) البرفي  للبقد   تعبا 
قواني ) وضع  تم  ف)ف)) فبراير) ((4

الشركة ذات املميزات التالية
.REGBUS(:(التسمية

ذات) اركة  (: القانوني) الشكف 
املسؤولية املحدودة.

يتبلق نشاط الشركة) (: املوضوع)
سواء)باملغرب  و خارجه):

جميع األنشطة املتبلقة بالعناء.
الشاطئ) اارع  (: الرئي�سي) املقر 
األبيض،)رقم)ف3،)عمارة ماء)البيني ،)

البيو .
معلغ) في  حدد  (: الر سمال)
إلى) مقسمة  درهم  ففف.ف78.47)
فف7  فئة) من  حصة  فف7847)

للواحدة موزعة كالتالي):
الركراكي) الحسنية  السيدة 

ف5ف)9)حصة)؛
ف5ف)9  كروم) محمد  السيد 

حصة.
تسير من طرف السيدة) (: اإلدارة)
كروم) محمد  الركراكي،) الحسنية 

والسيد محند كروم.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو )
رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (79 بتاراخ)

5ف8/ف)ف).
245 P

STE CLEAN SOLUTION
SARL AU

RC : 31497
تأسيس اركة

 تم بالبيو  بتاراخ)79)مارس)ف)ف) 
إنشاء)اركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشراك وحيد بالخصائص التالية):
 CLEAN SOLUTION (: التسمية)

ش.م.م بشراك وحيد.
النشاط):) اغال النظافة،) عمال)

متبددة.
(،5( رقم) عمارة  (: االجتماعي) املقر 
تجزئة الخير،)الطابق الثالث،)البيو .

من تاراخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التأسيس.

ر س املال):)ففف.فف7)درهم مقسمة)
على)ففف7)حصة مقسمة كالتالي):

املخلول) حرمة  محمد  السيد 
ففف7)حصة.

حرمة) محمد  السيد  (: التسيير)
للشركة) الوحيد  املسير  هو  املخلول 

ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاراخ) بالبيو   االبتدائية  باملحكمة 
79)مارس)ف)ف))تحت رقم)794/ف)ف).
246 P

CIMENTERIE JANOUB
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بتاراخ) البرفي  للبقد   تعبا 
قواني ) وضع  تم  ف)ف)) مارس) (73

الشركة ذات املميزات التالية):
 CIMENTERIE (: التسمية)

.JANOUB
ذات) اركة  (: القانوني) الشكف 

املسؤولية املحدودة.
األسمنت) تصنيع  (: املوضوع)
والجعص والجير ومواد العناء)وغيرها)؛
تشغيف مصانع األسمنت،)الجعص،)
في) األخرى  الهيدروليكية  العناء) مواد 

املغرب  و في  ي بلد آخر)؛
تشغيف محطة طحن األسمنت...)

الخ.
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مكة،) اارع  ف)) (: الرئي�سي) املقر 
حي) (،76 رقم) مكتب  األول،) الطابق 

الفتب،)البيو .
معلغ) في  حدد  (: الر سمال)
إلى) مقسمة  درهم  ففف.ففف.5)
درهم) فف7) فئة) حصة من  ففف.ف5)

للواحدة مقسمة كاآلتي):
ففف.5)  حجوجي) محمد  السيد 

حصة)؛
السيد احمد بن الطالب)ففف.5) 

حصة.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)
بن) احمد  والسيد  حجوجي  محمد 

الطالب.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضعط باملحكمة التجاراة الداخلة)
رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (76 بتاراخ)
بالسجف) تسجيلها  وتم  764/ف)ف))
التحليلي) الرقم  تحت   التجاري 

عدد)37467.
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SOFIJAD
اركة ذات املسؤولية املحدودة

 عنوا  مقرها االجتماعي : متجر 
رقم )، إقامة النخيف، زاواة اارع 

محمد الديوري وزنقة األميرة 
عائشة، ففف74 القنيطرة

تأسيس اركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

.SOFIJAD SARL
غرض الشركة بإجاز):

استغالل مقهى)؛
استغالل مطبم.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
اارع) زاواة  النخيف،) إقامة  (،( رقم)
محمد الديوري وزنقة األميرة عائشة)

ففف74،)القنيطرة،)املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

ففف.فف7  (: معلغ ر سمال الشركة)
درهم مقسم كالتالي):

فف8  السيد ععد اللطيف بنهيعة)
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة)؛

السيدة زبيدة بنبروب)فف))حصة)
بقيمة)فف7)درهم للحصة.

والبائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

 السيد ععد اللطيف بنهيعة عنوانه):)
(،68 رقم) ط  زنقة  بركاش،) تجزئة 

ففف74)القنيطرة)؛
(: عنوانه) بنبروب  زبيدة   السيدة 
(،68 رقم) ط  زنقة  بركاش  تجزئة 

ففف74)القنيطرة.
والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):
 السيد نبيف بنهيعة عنوا ):)الرقم)6 
الهرهورة،) هوب  إقامة  عمارة  ،)

ففف)7)تمارة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

74438)بتاراخ)9)مارس)ف)ف) .
بالسجف) الشركة  تقييد  وتم 
االبتدائية) باملحكمة  التجاري 

بالقنيطرة تحت رقم)54487.
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STE SUPER VAL D’OR
SARL

 SIEGE(SOCIAL : N° 26 PLAGE
 VAL(D’OR(HARHOURA-

TEMARA
تأسيس

بموجب اروط اتفاق خاص  برم)
بالرباط تم تأسيس النظام األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بالخصائص التالية):
 STE SUPER VAL (: التسمية)

.D’OR SARL
ذات) اركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
مع) متجر صغير  إنشاء) (: الغرض)

بيع مشروبات التعغ والصحف.
6))ااطئ رمال) (: املقر االجتماعي)

الذهعية،)هرهورة،)تمارة.

درهم) ففف.فف7) (: املال) الر س 
مقسمة إلى)ففف7)سهم من فئة)فف7 
وموزعة) مكتتعة  كلها  للسهم  درهم 

بي  الشركاء):
البمري) البلوي  علي  السيد 

ففف.ف6)؛
السيدة مرسم تادي)ففف.ف))؛

البمري) البلوي  صوفيا  السيدة 
ففف.ف7)؛

البمري) البلوي  السيد اسماعلي 
ففف.ف7)؛

املالية) املساهمة  مجموع 
ففف.فف7.

البلوي) علي  السيد  (: التسيير)
البمري تم ترايحه مديرا ملدة غير)

محدودة.
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية بتمارة تحت رقم السجف)

التجاري)9757)7.
249 P

األوروبية للمراجبة وخبرة املغرب

اارع ععد املومن،)إقامة وليلي مكتب رقم)ف7

ف3 6) 86 ))5ف

سنوأنيدأمديكيل
ش.م.م

787 إقامة وليلي، اارع ععد املومن 6، 
الدار العيضاء

تفوات حصص الشركة
زاادة ر س املال عن طراق املساهمة 

النقدية
تحديث النظام األسا�سي

البادي قرر) الغير  القرار  بموجب 
نيد) »سنو  للشركة) الوحيد  الشراك 

مديكال»)ش.م.م ما يلي):
تفوات حصص الشركة):

 SONO-NED الوحيد) السيد 
ففف7  مالك) (MEDICAL SARL AU
ففف.فف7)درهم قرر بيع) سهم بمعلغ)
ففف.فف7  معلغ) جميع  سهمه  ي 
درهم في صالح السيد محمد نجادي.

:)املحدد حاليا) الزاادة في ر سمال)
الزاادة) ستتم  درهم  ففف.فف7) في)
ليصف) درهم  ففف.فف5) بمعلغ) فيه 

الر سمال إلى)ففف.فف6)درهم.

تحديث النظام األسا�سي.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

التجاراة) املحكمة  لدى  الضعط 

بمدينة الدار العيضاء)بتاراخ)4))يوليو)

79ف))تحت الرقم)ف967ف7.
نسخة مع اإلاارة
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اتكةأصيلوميأاكسعيرريز
ش.م.م

ر سمال : ففف.فف7 درهم

املقر االجتماعي : اارع املقدس، 

 عمارة 6، الطابق الثاني، اقة 
رقم 6، وجدة

البام) الجمع  محضر  بموجب 

يناير) ((8 بتاراخ) املنبقد  االستثنائي 

ف)ف))تقرر ما يلي):

في) اجتماعية  حصة  ففف7) بيع)

لفائدة) ااو  صليحة  السيدة  ملك 

السيد ععد الواحيد بوكو.

تبيي  السيد ععد الواحيد بوكو)

كمسير وحيد للشركة.

إضافة األنشطة التالية):

الدراسة) املبلوميات،) بيع  دوات 

والتطوار املبلوماتي،)األنشطة.

تم تسجيف الشركة لدى املحكمة)

47ف7  رقم) تحت  بوجدة  التجاراة 

بتاراخ)76)مارس)ف)ف).
عن املتصرف بالشركة

251 P

POKE(BOX
اركة ذات املسؤولية املحدودة

ر سمالها : ففف.ف7 درهم

املقر التجاري : زنقة ضاية الرومي، 

اقة رقم 5، عمارة 73  كدال، 

الرباط

السجف التجاري : 477)73

بتاراخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 

بتاراخ) وسجف  78ف)) يوليو) ((6 

7))يوليو)78ف))تم تأسيس ما يلي):

اركة ذات الخصائص التالية):

ذات) اركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
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.POKE(BOX(:(البالمة التجاراة
الهدف التجاري):)مطبم.

ضاية) زنقة  (: التجاري) املقر 
(،73 عمارة) (،5 رقم) اقة  الرومي،)

 كدال،)الرباط.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)

بالسجف التجاري.
ر سمال الشركة):)ففف.ف7)درهم.

حمود) احمد  السيد  (: التسيير)
مسير الشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاراخ) التجاراة  باملحكمة   القانوني 
)) غسطس)78ف))تحت رقم السجف)

التجاري)477)73.
لإليداع والنشر

التسيير

252 P

STE.2أH2A(BTP
S.A.R.L

إنشاء اركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (-I
تم) ف)ف)) مارس) (3 بتاراخ) بفاس 
املسؤولية) ذات  اركة  تأسيس 

املحدودة خاصيتها كالتالي):
.STE. (H(A BTP(:(التسمية(-

-)الهدف):)
والتجارة) البامة  األاغال  العناء)

البامة.
-)املقر اإلجتماعي)،)تجزئة األندلس)
يبقوب) الشقف موالي  عي   (6( ب)

فاس.
-)املدة):)99)سنة.

الر س) (: الر س مال اإلجتماعي) (-
ففف.فف7  في) حدد  اإلجتماعي  مال 
حصة من) ففف7) إلى) درهم مقسمة 

فئة)فف7)درهم للحصة الواحدة.
الحاجي) السيد  عي   (: التسيير) (-
للشركة ملدة غير) البالي مسيرا  عيد 

محدودة.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (II
الضعط) كتابة  لدى  القانوني 
بتاراخ بفاس  التجاراة   باملحكمة 
رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (79  

ف)/)9ف7.
بمثابة مقتطف وبيا 
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STE BATIFORAGE
SARL

الر سمال : ففف.ففف.5 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة 97، الحي 

الصناعي سيدي بوزكري، مكناس

إثعات الوفاة وتوزيع األسهم
تبيي  املسير

البام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ف)ف)  مارس) (3 بتاراخ)  االستثنائي 

تجزئة) (: للشركة) االجتماعي  باملقر 

الحي الصناعي سيدي بوزكري،) (،97 

اركة) اركاء) قرر  مكناس 

BATIFORAGE)ما يلي):

علي) مخلص  السيد  وفاة  إثعات 

وتوزيع  سهمه على الورثة.

التوزيع الجديد لألسهم سيصعب)

كاآلتي):

مخلص رايد)77ف73)سهم)؛

طلعو عائشة)5775)سهم)؛

مخلص خديجة)39ف6)سهم)؛

مخلص نورة)39ف6)سهم)؛

مخلص سومية)39ف6)سهم)؛

39ف6  الزهراء) فاطمة  مخلص 

سهم)؛

مخلص محمد علي)3796)سهم)؛

مخلص  نير)3796)سهم.

مخلص) السيد  (: املسير) تبيي  
رايد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة التجاراة بمكناس)

مارس) (76 ليومه) (7377 رقم) تحت 

ف)ف).
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PHARMACIE JARDIN DESأ

ORCHIDEES
 76 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

فقد تم تأسيس اركة) ف)ف)) مارس)

والشراك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص) تحمف  والتي  الوحيد 

التالية):

 PHARMACIE (: التسمية)

.JARDIN DES ORCHIDEES

الهدف اإلجتماعي):)
صيدلية)-اعه صيدلية.

ففف.فف7  (: الشركة) ر سمال 
درهم.

إقامة) (: اإلجتماعي) املقر 
تجزئة) (،6 محمد) اارع  االوركيدي،)

4،)متجر ج.77،)املحمدية.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاراخ التأسيس.
التسيير):)تم تبيي  السيدة طارق)

جيها  كمسيرة للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 
ف)ف)  مارس) (76 بتاراخ) باملحمدية 

تحت رقم)5397).
مقتطف وبيا 
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EURODEFI

LEDEX(MAROC
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تحواف املقر االجتماعي للشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 779
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
LEDEX(MAROC اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

 RES وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 BADR(N95 RED(CHAUSSE

 N°5 AIN(SEBAA 15 BD
ABDELMOUMEN 2000 الدار 

العيضاء املغرب.
تحواف  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.(67585

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تم)) 79ف)) دجنبر) (77 في) املؤرخ 
الحالي) االجتماعي  املقر  ( تحواف)
 RES BADR N95 RED«(للشركة من
 CHAUSSE( N°5( AIN( SEBAA( 15
ففف) BD ABDELMOUMEN)الدار)
 LOT ZOUBIR«(العيضاء)املغرب»)إلى
 N226( RUE( 3( OULFA( ( -( 20000

الدار العيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)767)73.

7I

EURODEFI

ECRITURES DIGITALES
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
حف اركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 779
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
ECRITURES DIGITALES اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد في طور التصفية(

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
إقامة اهرزاد3 الطابق 5 رقم 

)) النخيف زهر7 رقم 35 سيدي 
مبروف الدار العيضاء ف36ف)

 الدار العيضاء املغرب
حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.368947

الشراك) قرار  بمقت�سى 
ف)ف)  مارس) 7ف) في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) ذات  اركة  حف  تقرر 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 
معلغ) ( (ECRITURES DIGITALES
وعنوا ) درهم  ففف.ف7) ر سمالها)
إقامة) مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
النخيف) ((( رقم) (5 الطابق) اهرزاد3)
سيدي مبروف الدار) (35 رقم) زهر7)
العيضاء) الدار  ف36ف)) العيضاء)

املغرب نتيجة ل):)خسارة زبو  مهم.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 5 الطابق) اهرزاد3) إقامة  سمية 
رقم))))النخيف املغرب)ف36ف))الدار)

العيضاء)املغرب.)
و عي :

  GERARD PIERRE السيد ة()
عنوانه ا() و  (BEZAMAT PHILIPPE
العيضاء) الدار  (FRANCE (فففف

املغرب كمصفي) ة()للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

:)محضر) الوثائق املتبلقة بالتصفية)

قرار الشراك الوحيد)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

4ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)733748.

(I

INFOPLUME

EL HAOUARI SHOP
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

INFOPLUME

749 اارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 7 رقم 77 ، فففف9، طنجة 

املغرب

EL HAOUARI SHOP اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 67 اارع 

املقاومة الطابق الثاني رقم    - 

فففف9 طنجة املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

4533ف7

 79 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAOUARI SHOP

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تدراب لصنع وبيع املالبس الجاهزة)

مستحضرات) وبيع  واإلكسسوارات 

التجميف.

 67 (: االجتماعي) املقر  عنوا  

اارع املقاومة الطابق الثاني رقم  ))-)

فففف9)طنجة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الرزاق) ععد  الهواري  السيد 
درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)   :

للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الرزاق) ععد  الهواري  السيد 
 7( رقم) بني عروس  زنقة  عنوانه ا()

فففف9)طنجة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرزاق) ععد  الهواري  السيد 
 7( رقم) بني عروس  زنقة  عنوانه ا()

فففف9)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) )ف) بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)963ف3) 1775-.

3I

EURODEFI

AVISECURE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 779
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
AVISECURE اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 779 اارع 
ععد املومن الطابق الثالت رقم ف) - 

ف36ف) الدار العيضاء املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
459663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ف))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AVISECURE
حراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ومراقعة مواقع حراسة  منية مرافقة)
فيديو) مراقعة  ببد  عن  األشخاص 
إنذار) الوصول  في  التحكم  مراقعة 

تثبيت  ي نظام  مني.
 779 (: االجتماعي) املقر  عنوا  
اارع ععد املومن الطابق الثالت رقم)

ف))-)ف36ف))الدار العيضاء)املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 ALAN ALI TBER السيد)
 FRANCE 75(فف PARIS عنوانه ا()

.FRANCE
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 ALAN ALI TBER السيد)
 FRANCE 75(فف PARIS عنوانه ا()

FRANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ف7  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)733737.
4I

INFOPLUME

BOUTIQUE LILIA
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

INFOPLUME
749 اارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 7 رقم 77 ، فففف9، طنجة 
املغرب

BOUTIQUE LILIA اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 
الحراة متجر رقم 74 و 75  - فففف9 

طنجة املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
4493ف7

 78 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUTIQUE LILIA
غرض الشركة بإيجاز):)متجر.

اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الحراة متجر رقم)74)و)75))-)فففف9 

طنجة املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
هاجر) التاملي  السو�سي  السيدة 
درهم) ففف.7) بقيمة) حصة  ف5)   :

للحصة).
مرام) التاملي  السو�سي  السيدة 
درهم) ففف.7) بقيمة) حصة  ف5)   :

للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
هاجر) التاملي  السو�سي  السيدة 
اقامة) اسطمعول  زنقة  عنوانه ا()
  78 الشقة) د  بلوك  مراا   حدائق 

فففف9)طنجة املغرب.
مرام) التاملي  السو�سي  السيدة 
جامع) الشلوح  امراح  عنوانه ا()

املكراع)فففف9)طنجة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هاجر) التاملي  السو�سي  السيدة 
اقامة) اسطمعول  زنقة  عنوانه ا()
  78 الشقة) د  بلوك  مراا   حدائق 

فففف9)طنجة املغرب
مرام) التاملي  السو�سي  السيدة 
جامع) الشلوح  امراح  عنوانه ا()

املكراع)فففف9)طنجة املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((8 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)6)9ف3))-)7738.

5I

INFOPLUME

MK-MR
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

INFOPLUME
749 اارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 7 رقم 77 ، فففف9، طنجة 
املغرب

MK-MR اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 38 مجمع 
كوماريسعا عمارة رقم 38 الطابق 

السادس رقم 774 - فففف9 طنجة 
املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
4495ف7

 74 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
MK- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MR
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الغزل) مواد  وتصدير  كسسوارات 

والنسيج).
عنوا  املقر االجتماعي):)38)مجمع)
الطابق) (38 رقم) عمارة  كوماريسعا 
طنجة) فففف9) (- (774 السادس رقم)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة  جداع كوثر):))فف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فف5  ( (: محمد) الناجح  السيد 
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() كوثر  السيدة  جداع 
عمارة) كوماريسعا  مجمع  املجاهدين 
6 فففف9)طنجة) 774)طابق) 38)رقم)

املغرب.
عنوانه ا() محمد  الناجح  السيد 
عمارة) كوماريسعا  مجمع  املجاهدين 
6 فففف9)طنجة) 774)طابق) 38)رقم)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() كوثر  السيدة  جداع 
عمارة) كوماريسعا  مجمع  املجاهدين 
6 فففف9)طنجة) 774)طابق) 38)رقم)

املغرب
عنوانه ا() محمد  الناجح  السيد 
عمارة) كوماريسعا  مجمع  املجاهدين 
6 فففف9)طنجة) 774)طابق) 38)رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((8 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)7)9ف3) 1739-.
6I

INFOPLUME

SOTRAJEMED
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
رفع ر سمال الشركة

INFOPLUME
749 اارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 7 رقم 77 ، فففف9، طنجة 
املغرب

SOTRAJEMED اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجمع 

الشروق اقامة دينا الطابق 4 رقم 
4) - فففف9 طنجة املغرب.

رفع ر سمال الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.87759
الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

تم) ف)ف)) فبراير) (78 في) املؤرخ 
قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 
»ففف.فف4)درهم») ي من)»ففف.فف7 
عن) درهم») »ففف.فف5) إلى) درهم»)
ديو ) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طراق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 4ف) بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم))5ف37))-)7866.
7I

INFOPLUME

ENORME SERVICE TRANS
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

INFOPLUME
749 اارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 7 رقم 77 ، فففف9، طنجة 
املغرب

 ENORME SERVICE TRANS
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9)  زنقة 

ابن الباص الطابق الثالث رقم 6) - 
فففف9 طنجة املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
4659ف7

 77 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENORME SERVICE TRANS
النقف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) للسلع  الطرقي  الدولي  و  الوطني 

الوساطة.
9)))زنقة) عنوا  املقر االجتماعي):)
ابن الباص الطابق الثالث رقم)6))-)

فففف9)طنجة املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: سبيد) ازرقا   السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() سبيد  ازرقا   السيد 
حي بنكيرا  زنقة)73)رقم)76 فففف9 

طنجة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() سبيد  ازرقا   السيد 
حي بنكيرا  زنقة)73)رقم)76 فففف9 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 5ف) بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)5ف77)3))-))7)79.
8I

مكتب الخبرة في املحاسعة

OASIS SALIMO
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

مكتب الخبرة في املحاسعة
ف) زنقة ابن بطوطة ، ففف)5، 

الراايدية املغرب
OASIS SALIMO اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محف 
رقم )-4-6-8-ف7-)7-74-76 و 78 
بالواجهة املطلة على سوق الجملة - 

ففف)5 الرايدية املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
73677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 OASIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SALIMO
غرض الشركة بإيجاز):)-1)مطبم)
السمك) بيع  (3- الحفالت) ممو   (2-

بالجملة..
محف) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 78 و) (2-4-6-8-10-12-14-16 رقم)
(- بالواجهة املطلة على سوق الجملة)

ففف)5)الرايدية املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: زروال) سهام  السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سهام زروال عنوانه ا()64 
فف537  3)حي بام احداف ازرو) زنقة)

ازرو املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سهام زروال عنوانه ا()64 
فف537  3)حي بام احداف ازرو) زنقة)

ازرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 73 بتاراخ) ( بالرايدية) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)347.
9I

»اواف انفست»)اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشراك الوحيد

اوافأانفست
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

»اواف انفست» اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
)7 زنقة صبري بوجمبة الطابق 

األول الشقة 6 ، ف8فف)، 
الدارالعيضاء املغرب

اواف انفست اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي )7 زنقة 
صبري بوجمبة الطابق األول الشقة 

6  . ف8فف) الدار العيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
7757ف4.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) فبراير) (74 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
اراء)جميع األرا�سي سواء) كانت)
وكذلك  ي) معنية  غير  معنية  م 

ممتلكات تقع في املغرب.
األرا�سي) ( وتطوار) استغالل 
عمليات) (: طراق) عن  املذكورة 
التطوار،) (، الخدمة) التقسيم،)
املعاني) تشييد  و  املبدات 
التجاراة) السكنية  و  لالستخدامات 

 و املهنية  و الصناعية  و غيرها.
تحواف البقارات وبيبها في ملكية)

مشتركة في قطع  و وحدات).
إلى) تشير  التي  القواني   صياغة 

تحواف  ي عقار.
ألي) املالك  إتحاد  وإدارة  تشكيف 
باملعاني) الخاصة  للوائب  وفًقا  معنى 
وجميع) مشتركة  ملكية  اململوكة 
بما في ذلك) (، البمليات ذات الصلة)

..»syndic«(ممارسة وظيفة الو�سي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (6 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)6633.
Iف7

MACOSIS CONSULTING

SAS TRANSPORT
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
SAS TRANSPORT اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 397 
الطابق 3 تجزئة الفضيلة طراق عي  
الشقف فاس - ففففFES 3 املغرب.

تفوات حصص
رقم التقييد في السجف التجاري 

97ف38.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) مارس) )ف) في) املؤرخ 

املصادقة على):
الكناحي) عياد  السيد) ة() تفوات 
ف77)حصة اجتماعية من  صف)ف34 
حصة لفائدة))السيد) ة()سمير))ازمرو)

بتاراخ))ف)مارس)ف)ف).
الكناحي) عياد  السيد) ة() تفوات 
ف77)حصة اجتماعية من  صف)ف34 
حصة لفائدة))السيد) ة()سبيد ازمرو)

بتاراخ))ف)مارس)ف)ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) (7( بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/38ف7.
77I

INFOPLUME

QQ TRANS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

INFOPLUME
749 اارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 7 رقم 77 ، فففف9، طنجة 
املغرب

QQ TRANS اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9) زنقة 
عمر ابن الباص الطابق الثالث رقم 

6) - فففف9 طنجة املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

4597ف7
 78 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 QQ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS

النقف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) للسلع  الطرقي  الدولي  و  الوطني 

الوساطة.

زنقة) ((9 (: عنوا  املقر االجتماعي)

عمر ابن الباص الطابق الثالث رقم)

6))-)فففف9)طنجة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد البردعي نوفف):))فف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ف5)  ( (: محمد) البردعي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ف5)  ( (: ( السيدة الجبعاق رحمة)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() نوفف  البردعي  السيد 

ف)ف93   737 رقم) اابيلية  اارع 

تطوا  املغرب.

عنوانه ا() محمد  البردعي  السيد 

رقم) اابيلية  زنقة  األندلس  ساحة 

737 ف)ف93)تطوا  املغرب.

السيدة الجبعاق رحمة))عنوانه ا()

رقم) اابيلية  زنقة  األندلس  ساحة 

737 ف)ف93)تطوا  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() نوفف  البردعي  السيد 

ف)ف93   737 رقم) اابيلية  اارع 

تطوا  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) 3ف) بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف37)))-)7833.

7(I
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FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

وا أليت
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
وا  فيت اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي القطبة 
748 ب تجزئة السالم طراق صفرو 

فاس الرسم البقاري 7ف/758))) و 
759)))/7ف - فففف3 فاس املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
6(357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 5ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
وا ) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فيت.
النادي) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الراا�سي.
القطبة) (: عنوا  املقر االجتماعي)
ب تجزئة السالم طراق صفرو) (748
فاس الرسم البقاري)758)))/7ف)و)
7ف/759))))-)فففف3)فاس املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الحسوني)) املغيت  ععد  السيد 
درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)   :

للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسوني)) املغيت  ععد  السيد 

تجزئة موالي) (6 اقة) (77 عنوانه ا()

فاس) فففف3) فاس) تغات  ادريس 

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحسوني)) املغيت  ععد  السيد 

تجزئة موالي) (6 اقة) (77 عنوانه ا()

فاس) فففف3) فاس) تغات  ادريس 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)986.

73I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

LEILA GARDEN
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
حف اركة

 GENIE MANAGEMENT

  CONSULTING

757 اارع القدس .حي املجد .الطابق 

األول رقم 6ف 

اركة ذات املسؤولية املحدودة 

وعنوا  مقرها االجتماعي » 

. :GLASSLUX

تجزئة عواطف اقامة 96 رقم 7 
طنجة  فففف9 عزاب الحاج قدور 

طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

5ف685.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تم اتخاذ) ف)ف)) فبراير) ف)) املؤرخ في)

القرارات التالية:

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تفوات حصص

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تبيي  مسيرين جدد

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)

مايلي:

ف7  )فوت السيد عادل املسفيوي)
فف7)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
السيدة) لفائدة  الواحدة  للحصة 

حوراة املسفيوي,)
 75 فوت السيد عادل املسفيوي)
فف7)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
السيدة) لفائدة  الواحدة  للحصة 
فوت السيد عادل) (, املسفيوي) دعاء)
اجتماعية من) حصة  (75 املسفيوي)
الواحدة) للحصة  درهم  فف7) فئة)
املسفيوي) محمد  السيد  لفائدة 
 75 املسفيوي) عادل  السيد  ,فوت 
فف7)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
للحصة الواحدة لفائدة لسيد ايمن)

املسفيوي
على) ينص  الذي  (:7( رقم) بند 
دعاء) جدد:) مسيرين  اضافة  مايلي:)
محمد املسفيوي و ايمن) املسفيوي,)

املسفيوي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 3ف) بتاراخ) بطنجة  التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)955ف3)
74I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اوطوأوسيم
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
اوطو وسيم اركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم 9ف4 
تحزئة النزهة طراق عي  الشقف  - 

فففف3 فاس املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

6(357
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 4ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
اوطو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

وسيم.
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السيارات املستبملة+)بائع مستورد).
الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
عي ) طراق  النزهة  تحزئة  9ف4)

الشقف))-)فففف3)فاس املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد امغار):))فف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيد ععد الرحيم امغار)):))فف5 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() امغار  محمد  السيد 
7)))زنقة حسن بوعياد حي االدارسة)

فاس)فففف3)فاس املغرب.
امغار)) الرحيم  ععد  السيد 
بوعياد) حسن  زنقة  (((7 عنوانه ا()
فاس) فففف3) فاس) االدارسة  حي 

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() امغار  محمد  السيد 
7)))زنقة حسن بوعياد حي االدارسة)

فاس)فففف3)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)989.
75I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

علفأالسمنيلي
اركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES
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MAROC 
علف السمنالي اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي العجاجرة 
املركز موالي يبقوب  - فففف3 فاس 

املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
6(383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
علف) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

السمنالي.
غرض الشركة بإيجاز):)بائع علف)
و) الفالحية  املواد  تخزان  (+ املوا�سي)

علف املوا�سي.
عنوا  املقر االجتماعي):)العجاجرة)
فففف3)فاس) املركز موالي يبقوب))-)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( سمنالي) املالك  ععد  السيد 
درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)

للحصة).
 

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

سمنالي)) املالك  ععد  السيد 
موالي) املركز  العجاجرة  عنوانه ا()

يبقوب فاس)فففف3)فاس املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سمنالي)) املالك  ععد  السيد 
موالي) املركز  العجاجرة  عنوانه ا()

يبقوب فاس)فففف3)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (7( بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)))ف7.

76I

FIDUC SIMPL SERVICE

STE WINTHER TOUR

اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

FIDUC SIMPL SERVICE

-FAX : 05/46-(5-45-TEL : 0522

47-45-(5-((

STE WINTHER TOUR

تفوات حصص

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تمت) ف)ف)) فبراير) (78 في) املؤرخ 

املصادقة على ما يلي)):

-)تفوات)ففف.ف7)حصة اجتماعية)

الى) الطاهر  قربال  السيد  ملكية  في 

السيد رفيع مرضاوي.

-)تفوات)ففف.ف7)حصة اجتماعية)

في ملكية السيد لكعير باب الزان الى)

السيد رفيع مرضاوي.

استقالة قربال الطاهر و لكعير) (-

باب الزان)

-)تحواف اكف))الشركة الى اركة)

بشراك) املحدودة  املسؤولية  دات 

وحيد.

 7/6/7/73 العنود) تغيير  (-

من القانو  األسا�سي للشركة

الشركة) راسمال  ( حدد) (-

مقسمة) درهم  فيففف.ففف.))

فف7)درهم) إلىففف.ف))حصة تساوي)

للحصة الواحدة)

-)في ملكية السيد رفيع مرضاوي

التجاراة) باملحكمة  اإليداع  تم  (-

بالدار العيضاء)يومه)79)فبراير)ف)ف) 

تحت رقم)737487

السجف التجاري رقم)7)56)7

77I

MED REAL ESTATE

MED REAL ESTATE
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

MED REAL ESTATE
ف3 اقامة يامنة  اارع يوسف ابن 
تشفي  الطابق االر�سي رقم  77 ، 

فففف9، طنجة املغرب
MED REAL ESTATE اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف3 اقامة 

يامنة اارع يوسف ابن تاافي  
الطابق األر�سي رقم77 - فففف9 

طنجة املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

4969ف7 
 (6 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 MED (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.REAL ESTATE
التقييم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البقاري
تحقيق املبامالت نيابة عن  طراف)
ثالثة مثف املشتريات واملعيبات وتأجير)

جميع  نواع البقارات واألرا�سي
االستيراد والتصدير بشكف عام.

البامة) واألسواق  األاغال 
والتجارة.

عنوا  املقر االجتماعي):)ف3)اقامة)
تاافي ) ابن  يوسف  اارع  يامنة 
فففف9  (- رقم77) األر�سي  الطابق 

طنجة املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف5  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مشتاق طراد طاهر):))فف5 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

طاهر) طراد  مشتاق  السيد 
خليج طنجة اقامة الهناء) عنوانه ا()
7عمارة)))ط)6 فففف9)طنجة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
طاهر) طراد  مشتاق  السيد 
عنوانه ا()خليج طنجة اقامة الهناء7 
عمارة)))ط)6 فففف9)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)37355).
78I

MAROC COMPTA PLUS

OUM EL QORA CAR
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم ) الفقيه بن صالح ، فف)3)، 

FKIH BEN SALAH MAROC
OUM EL QORA CAR اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 
عالل بن ععدهللا الطابق الثاني 

رقم 73 - فف)3) الفقيه بن صالح 
املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
4379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 5ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 OUM (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.EL QORA CAR
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كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.

اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

الثاني) الطابق  ععدهللا  بن  عالل 

الفقيه بن صالح) فف)3)) (- (73 رقم)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: الدهبي) جواد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() الدهبي  جواد  السيد 

بني) ففف3))  (8 رقم) نبيمة  تجزئة 

مالل املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() الكطية  رباب  السيدة 

حي الفرح))الزنقة)74)رقم)9) فف)3) 

الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاراخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

73)مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/66.

79I

MAROC COMPTA PLUS

ACHOUR ECO
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 

رقم ) الفقيه بن صالح ، فف)3)، 

FKIH BEN SALAH MAROC

ACHOUR ECO اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى خالوطة كرافات - فف)3) 

الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

4387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 3ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACHOUR ECO

االاغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

الطاقة) الواح  /بيع  املختلفة)

الشمسية.

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

فف)3)  (- كرافات) خالوطة  املسمى 

الفقيه بن صالح املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: السيد بنبااور صالح)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بنبااور صالح عنوانه ا()

حي ايت بوكران اارع الجيش امللكي)

فف)3))الفقيه بن صالح املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنبااور صالح عنوانه ا()

حي ايت بوكران اارع الجيش امللكي)

فف)3))الفقيه بن صالح املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاراخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

73)مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/67.

Iف)

H M

STE FATEL CAR

اركة ذات املسؤولية املحدودة

قفف التصفية

H M

 N°23 RUE(SAFROU ، 60300،

AHFIR MAROC

STE FATEL CAR اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 739 

اارع الشهداء - )5ف63 احفير 

املغرب.

قفف التصفية

رقم التقييد في السجف التجاري : 

.39(7

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تقرر) 79ف)) دجنبر) (76 في) املؤرخ 

ذات) اركة  (STE FATEL CAR حف)

ر سمالها) معلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا   درهم  ففف.فف5)

(- الشهداء) اارع  (739 اإلجتماعي)

لنهاية) نتيجة  املغرب  احفير  )5ف63)

النشاط.

و عي :

)خرباش)) ( ( ععد الخالق) السيد ة()

صفرو) زنقة  ( ((3 رقم) عنوانه ا() و 

كمصفي) ة() املغرب  احفير  )5ف63)

للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية)

  (3 وفي رقم) 79ف)) 76)دجنبر) بتاراخ)

زنقة صفرو)-))5ف63)احفير املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) ((6 بتاراخ) ( ببركا ) االبتدائية 

79ف))تحت رقم)767.

(7I

EURODEFI

LIRATEC
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
حف اركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 779
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
LIRATEC اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد في 
طور التصفية(

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
إقامة اهرزاد3 الطابق 5 رقم 

)) النخيف املغرب ف36ف) الدار 
العيضاء املغرب.

حف اركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.337((9
الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حف) ف)ف)) 73)مارس) املؤرخ في)
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
معلغ) ( (LIRATEC الوحيد) الشراك 
وعنوا ) درهم  ففف.ف7) ر سمالها)
إقامة) مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
النخيف) ((( رقم) (5 الطابق) اهرزاد3)
املغرب)ف36ف))الدار العيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)خسارة زبو  مهم.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 5 الطابق) اهرزاد3) إقامة  سمية 
رقم))))النخيف املغرب)ف36ف))الدار)

العيضاء)املغرب.)
و عي :

  KENNETH JOZEF السيد ة()
عنوانه ا() و  (VAN VELTHOVEN
 FRANCE 7574ف PARIS FRANCE

كمصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 
:)محضر) الوثائق املتبلقة بالتصفية)

التصفية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
9ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)3ف7336.
((I
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 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

SINDIBAD FOODS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

اارع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول رقم )ف،الفنيدق ، 

فف937، الفنيدق املغرب
SINDIBAD FOODS اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

الزرقطوني عمارة ف3 الطابق الثالث 
اقة رقم 8ف الفنيدق - فف937 

الفنيدق املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3ف67)
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SINDIBAD FOODS
-استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و تصدير وتوزيع املنتجات الغذائية،
-استيراد وتصدير وتسواق جميع)

املنتجات؛
-استيراد و تصدير و توزيع الفواكه)

الجافة،
-وسيط تجارة الجملة،

-التداول التجاري،..
اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
ف3)الطابق الثالث) الزرقطوني عمارة)
فف937  (- الفنيدق) 8ف) رقم) اقة 

الفنيدق املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فف5  ( (: ( الخشاني) احمد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فف5)حصة) ( (: السيد محمد ازكار)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد  حمد الخشاني عنوانه ا()

الطابق) ف3) الزرقطوني عمارة) اارع 

فف937  الفنيدق) 8ف) اقة) الثالث 

الفنيدق املغرب.

عنوانه ا() ازكار  محمد  السيد 

سبتة) (77 زنقة) سبتة  باب  تجزئة 
الفنيدق) فف937) الفنيدق) ف73) رقم)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  حمد الخشاني عنوانه ا()

الطابق) ف3) الزرقطوني عمارة) اارع 

فف937  الفنيدق) 8ف) اقة) الثالث 

الفنيدق املغرب

عنوانه ا() ازكار  محمد  السيد 

سبتة) (77 زنقة) سبتة  باب  تجزئة 
الفنيدق) فف937) الفنيدق) ف73) رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) 9ف) بتاراخ) ( االبتدائية بتطوا )

ف)ف))تحت رقم)458ف.

(3I

MOHAMED SAFRIOUI

SOCIETE DEأ

MAINTENANCE ETأ

D›EQUIPEMENTSأ

FRIGORIFIQUES SMAEF
اركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ر سمال الشركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE MAINTENANCE

 ET D’EQUIPEMENTS

FRIGORIFIQUES SMAEF اركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 7) 
موراطانيا سيدي البرنو�سي  - فففف) 

الدار العيضاء  املغرب.
رفع ر سمال الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.(77467

البام) الجمع  بمقت�سى 
ف)ف)  77)يناير) اإلستثنائي املؤرخ في)
بمعلغ) الشركة  ر سمال  رفع  تم 
من) درهم») ي  »ففف.فف7) قدره)
»ففف.ففف.7)درهم»)إلى)»ففف.فف7.7 
مقاصة) إجراء) ( (: طراق) عن  درهم»)
مع ديو  الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 77 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)733975.

(4I

CANOCAF SARL

AYOUB(CARREAUX
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

CANOCAF SARL
اارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 3ف 
 NADOR ،6(الناظور، ففف

MAROC
AYOUB(CARREAUX اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 
ادغالة اوالد حمو امطالسة  - 

53))6 الدراوش املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (73
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AYOUB(CARREAUX

 /7 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستيراد و التصدير))/)بيع الزليج و)

مواد الحمام.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

ادغالة اوالد حمو امطالسة))-)53))6 

الدراوش املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اعراب ععد الواحد):))فف9 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فف7  ( (: مليكة) الهيمة  السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

 

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الواحد) ععد  اعراب  السيد 

حمو) اوالد  ادغالة  دوار  عنوانه ا()

امطالسة))53))6)الدراوش املغرب.

عنوانه ا() مليكة  الهيمة  السيدة 

ففف)6  ( لوندا) تجزئة  املطار  حي 

الناظور املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الواحد) ععد  اعراب  السيد 

حمو) اوالد  ادغالة  دوار  عنوانه ا()

امطالسة)53))6)الدراوش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

3ف  بتاراخ) ( بالدراوش) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)77.

(5I

FMCOMPTA(-(Comptable(Agréé

GENERAL PRIVAT INTERIMأ
اركة املساهمة

تبيي  رئيس مجلس اإلدارة

FMCOMPTA - Comptable(Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt(n°6 Ain(Sebaa ، 20250،

Casablanca(Maroc

 GENERAL PRIVAT INTERIM

اركة املساهمة »اركة  املساهمة»
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وعنوا  مقرها االجتماعي: ف)7  
اارع الحزام الكعير، درب الوفاء، 

عمارة ليليا، الطابق الثالث - ف57ف) 
الدار العيضاء املغرب.

»تبيي  رئيس مجلس اإلدارة»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

535ف7).
اإلداري)) البام  الجمع  إطار  في  (

املؤرخ في)7))فبراير)ف)ف)
ععد) التامري  السيد  تبيي   تقرر 

القادر
اركة) إدارة  ملجلس  رئيسا 
 GENERAL PRIVAT INTERIM

اركة املساهمة
بتاراخ:)7))فبراير)ف)ف)

له) املخولة  الصالحيات  وتتمثف 
كف الصالحيات القانونية،) فيما يلي:)
النظامية املدونة في النظام األسا�سي)
من) صراحة  املخولة  وكذا  للشركة 
طرف مجلس اإلدارة  و الجمع البام.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاراخ) ( العيضاء) بالدار  التجاراة 
رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (73

734367 7ف87).

(6I

FISCALITY CONSULTING CENTER

D2X(INTERNATIONAL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc
D2X(INTERNATIONAL اركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي )774/77 

اارع هوسما  8فف75 باريس - 
ففف75 باريس فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
3649ف7.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تقرر) ف)ف)) فبراير) ف)) في) املؤرخ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

 SUCCURSALE DE LA التسمية)

 SOCIÉTÉ( ÉTRANGÈRE( D2X

الكائن) و  ( ( ( (INTERNATIONAL

بالبنوا  املركزالتجاري املنارة))اارع)

 7 طابق) (5 رقم) ياسي   بن  ععد هللا 

فففف4  (- مراكش) (، (4 رقم) مكتب 

طرف) من  املسير  و  املغرب  مراكش 

السيد ة())ترونج فا  يا .

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (7( بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)7)7737.

(7I

comptasultlta(sarl

ALMOUJE CAR
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

comptasultlta(sarl

تجزئة خديجة زنقة واد ورغة الرقم 

 47) الطابق التاني الدروة ، )ف)6)، 

الدروة املغرب

ALMOUJE CAR اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي النخيف 

مجموعة اي ) رقم 77 البمارة 3 

نواصر الدار العيضاء - ففف7) الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

57فف46

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALMOUJE CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

 77 رقم) (( اي) مجموعة  النخيف 

(- العيضاء) الدار  نواصر  (3 البمارة)

ففف7))الدار العيضاء)املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فف5  ( (: هاجر) لحديدي  السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ف5)  ( (: السبدية) اسرار  السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ف5)  ( (: املبطي) لحديدي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة لحديدي هاجر عنوانه ا()

الدروة) ((47 الرقم) النور  تجزئة 

برايد))ف)6))الدروة املغرب.

السيدة اسرار السبدية عنوانه ا()

حي النخيف مجموعة اي))))البمارة)3ا)

77))نواصر الدار العيضاء) لشقة رقم)

ففف7))النواصر املغرب.

السيد لحديدي املبطي عنوانه ا()

حي النخيف مجموعة اي))))البمارة)3ا)

77))نواصر الدار العيضاء) لشقة رقم)

ففف7))النواصر املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اسرار السبدية عنوانه ا()

حي النخيف مجموعة اي))))البمارة)3ا)

77))نواصر الدار العيضاء) لشقة رقم)

ففف7))النواصر املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 7( بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734777.

(8I

TARRAS IMAD

STE TRANS MOHAMEDأ
MAHMOUD

اركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشراك الوحيد
تأسيس اركة

TARRAS IMAD

 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI ،

16200، OUAZZANE(MAROC

 STE TRANS MOHAMED

MAHMOUD اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زومي 

املركز - فف)76 وزا  املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (77

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STE TRANS MOHAMED

.MAHMOUD

نقف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العضائع لحساب الغير).

زومي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

املركز)-)فف)76)وزا  املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد زهار جمال):))ففف.7)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زهار جمال عنوانه ا()زومي)

املركز)فف)76)وزا  املغرب.
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والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زهار جمال عنوانه ا()زومي)

املركز)فف)76)وزا  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (73 بتاراخ) ( بوزا ) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)554).

(9I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

STE ALKATMIR SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

اارع موالي رايد عمارة دادس 

الطابق االول ورزازات، ففف45، 

ورزازات املغرب

STE ALKATMIR SARL  اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

املكاترة  - فف479 زاكورة املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 4ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ALKATMIR SARL

العناء) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالاغال املختلفة).

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
املكاترة))-)فف479)زاكورة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد جمال باصالح)):))ف5)حصة)
بقيمة)فف7)درهم للحصة).

السيد لحسن لبسيلة):))ف5)حصة)
بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() ( السيد جمال باصالح)
فف479    935 رقم) (( القدس) حي 

زاكورة املغرب.
السيد لحسن لبسيلة عنوانه ا()
زاكورة) فف479) حي تنسيطة اخشاع)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() ( السيد جمال باصالح)
فف479    935 رقم) (( القدس) حي 

زاكورة املغرب
السيد لحسن لبسيلة عنوانه ا()
زاكورة) فف479) حي تنسيطة اخشاع)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( االبتدائية بزاكورة)

ف)ف))تحت رقم)-.

Iف3

CFCIM

السد مودر  &  دڤانسد كومعاني

أ&أAL(SAD(MODERNأ
ADVANCED COMPANY

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

CFCIM
75 اارع مرس السلطا  ، ف73ف)، 

الدار العيضاء املغرب
السد مودر  &  دڤانسد كومعاني 
 Al(Sad(Modern & Advanced

Company  اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 744 زنقة 
محمد سميحة ، الطابق السادس ، 
اقة رقم 35 ، درب عمر - فففف) 

الدار العيضاء املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

459777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

السد) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 Al( Sad &) دڤانسد كومعاني) مودر )

. Modern(&(Advanced(Company

غرض الشركة بإيجاز):)تبعئة وبيع)

املشروبات.

عنوا  املقر االجتماعي):)744)زنقة)

(، الطابق السادس) (، محمد سميحة)

فففف)  (- درب عمر) (، (35 اقة رقم)

الدار العيضاء)املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عقيف) ياسر  البقيف  السيد 

املدينة الصناعية) (- (463( عنوانه ا()

الرااض) (463( الوحدة) رقم  الثانية 

البربية) الرااض  (88(7    74334

السبودية.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() ماركو  السيد  يئولفي 

74ف43   ميديسانو) ف7) ڤيا ڤيرݣا رقم)

بارما)))ايطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاراخ) ( العيضاء) بالدار  التجاراة 

تحت رقم)-.

37I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

اتكةأكوالحور
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،

ففف)7، السمارة املغرب

اركة كوالبور اركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف) زنقة 

دمنات السمارة - ففف)7 السمارة 

املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (78

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

اركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كوالبور.

ااغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العناء)وااغال عامة.
زنقة) ف)) (: عنوا  املقر االجتماعي)

السمارة) ففف)7) (- السمارة) دمنات 

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد الزان):))فف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فف5  ( (: لحماوي) محمود  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() الزان  محمد  السيد 
السمارة) (75 الرقم) دمنات  زنقة 

ففف)7)السمارة املغرب.
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السيد محمود لحماوي عنوانه ا()
اارع وادي الذهب الرقم)74)السمارة)

ففف)7)السمارة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() الزان  محمد  السيد 
السمارة) (75 الرقم) دمنات  زنقة 

ففف)7)السمارة املغرب
السيد محمود لحماوي عنوانه ا()
اارع وادي الذهب الرقم)74)السمارة)

ففف)7)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة))بتاراخ)5))فبراير)

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/)3.

3(I

garrigues(maroc,(sarlau

COVIRAN MAROC
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
حف اركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
COVIRAN MAROC اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد في طور التصفية(
 Ibn وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 Batouta(Bureaux 25, Avenue
 Youssef(Ibn(Tachfine  - 90000

طنجة املغرب.
حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
567ف9.

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ف)ف)) فبراير) 6ف) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حف اركة 
 COVIRAN الوحيد) الشراك  ذات 
MAROC))معلغ ر سمالها)ففف.7.737 
 Ibn درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي)
 Batouta( Bureaux( 25,( Avenue
 Youssef( Ibn( Tachfine( ( -( 90000
تصفية) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

معكرة.

 Ibn ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 Batouta( Bureaux( 25,( Avenue
 Youssef( Ibn( Tachfine( ( -( 90000

طنجة املغرب.)
و عي :

  Enrique( Hernandez السيد ة()
 Ibn و عنوانه ا() (Jiménez-Casquet
 Batouta( Bureaux( 25,( Avenue
 Youssef( Ibn( Tachfine( ( 90000

طنجة املغرب كمصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 3ف) بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم))99ف3).
33I

CFCIM

SYOLA Conseil Marocأسيوالأ
كون�سيأميروك

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

CFCIM
75 اارع مرس السلطا  ، ف73ف)، 

الدار العيضاء املغرب
SYOLA(Conseil(Maroc سيوال 

كون�سي ماروك اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6) اارع 
مرس سلطا  اقة 3 الطابق 7 - 

فففف) الدار العيضاء  املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
459477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ف))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 SYOLA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

كون�سي) سيوال  (Conseil( Maroc

ماروك.

إنجاز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في) والدراسات  خدمات االستشارات 

،)ومبالجة) مجال التنمية املستدامة)

(، التلوث من  ي  صف ومن  ي نوع)

ومبالجة النفايات)،)ومبالجة املياه)،)

ومبالجة الهواء.

6))اارع) عنوا  املقر االجتماعي):)

(- (7 الطابق) (3 اقة) سلطا   مرس 

فففف))الدار العيضاء))املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة بالعو  زوجة باري إستيف)

،)ماري)،) نيك عنوانه ا() و  كوفيت)

ف3757)ترابيف فرنسا).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بالعو  زوجة باري إستيف)

،)ماري)،) نيك عنوانه ا() و  كوفيت)

ف3757)ترابيف فرنسا.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاراخ) ( العيضاء) بالدار  التجاراة 

تحت رقم)-.

34I

Le(maître(en(gestion(et(conseil

HK(ENGINEERINGأ-HKE-
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

Le(maître(en(gestion(et(conseil

اارع موالي اسماعيف تجزئة 

الفرح، اقامة الفا بي 46، اقة 5ف، 

فففف9، طنجة املغرب

-HK(ENGINEERING -HKE اركة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجمع 

الحسني )، إقامة املرجا  )،اقة 

38 - فففف9 طنجة املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

4845ف7

4ف  عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) مارس)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 HK- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENGINEERING(-HKE

إصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املبدات الصناعية.

مجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

)،اقة) املرجا ) إقامة  (،( الحسني)

38)-)فففف9)طنجة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

فف7  ( (: ومساهف) حسن  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن ومساهف عنوانه ا()

طنجة) (،49 فيال) البرزخ،) مجمع 

املغرب)فففف9)طنجة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن ومساهف عنوانه ا()

طنجة) (،49 فيال) البرزخ،) مجمع 

املغرب)فففف9)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ف7) بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)58)37).

35I
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alexi

WELD LAMRINI
اركة ذات املسؤولية املحدودة

حف اركة

alexi
 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،
casablanca(maroc

WELD LAMRINI اركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الوحدة 

4 رقم 776 ارحمة - فف3ف) 
الدارالعيضاء املغرب.

حف اركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.3(9(77
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
ف)ف))تقرر حف) 4))فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  اركة 
ر سمالها) معلغ  ( (WELD LAMRINI
مقرها) وعنوا   درهم  ففف.ف7)
اإلجتماعي الوحدة)4)رقم)776)ارحمة)
-)فف3ف))الدارالعيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)استحالة اإلاتغال بالشركة.
و حدد مقر التصفية ب الوحدة)
فف3ف)  (- ارحمة) (776 رقم) (4

الدارالعيضاء)املغرب.)
و عي :

ملراني) ( ( اآلاله) ععد  السيد ة()
بلحسي ) محمد  حي  عنوانه ا() و 
فف3ف)   78 رقم) (67 زنقة) الوزاني 
كمصفي) ة() املغرب  الدارالعيضاء)

للشركة.
لطيفي و) ( ( ععد الحق) السيد ة()
دار) (8 كلم) طراق  زمور  ( عنوانه ا()
املغرب) الدارالعيضاء) فف3ف)) ( بوعزة)

كمصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
6ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)733479.
36I

FLASH ECONOMIE

TAJHIZTEC(TRAVAUX
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

»TAJHIZTEC(TRAVAUX(«

اركة ذات مسؤولية محدودة

(– آسفي) طراق  املسار  (, (345

مراكش
رقم التقييد في السجف التجاري)

787)ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم) ف)ف)؛) يناير) ف)) بَتاراخ) مراكش 

إعداد القانو  األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  ( (: الشركة) اكف 

مسؤولية محدودة.))))))))))))))))))))))))))

 TAJHIZTEC الشركة:) تسمية 

  TRAVAUX

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)
مقاول) مختلف األعمال  و املنشآت,)

لزراعة  و صيانة الحدائق والسعف,)

استيراد وتصدير.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا   (

تيكوتار الوادا )-)مراكش.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة:))99)سنة

معلغ ر سمال الشركة):))ففف.فف7  

درهم))))))))))))

الحصص البينية):))ففف.7)حصة

الشخصية) الشركاء)  سماء)

والبائلية وعناوانهم:

·)السيدة حسناء)خزراج,)املزدادة)

سنة)7/7988ف/4ف,)الحاملة للعطاقة)

الوطنية رقم)EE36(548)),)و القاطنة))
بتجزئة املحاميد)7)رقم)65)اسكجور)

مراكش.

املزدادة) (, لحميزي) وفاء) السيدة 

الحاملة) 7/7985ف/7ف,) سنة)

  EE788976 رقم) الوطنية  للعطاقة 

7ف  اسكجور املحاميد) ( و القاطنة) (,

االمام الجازولي فيال)77))-)مراكش.

v)توزيع األنصعة على الشركاء):

فف5   خزراج:) السيدة حسناء) (.7

حصة.

فف5  (: لحميزي) السيدة وفاء) (.(   

حصة))

السيد ععد) (: اسم مسير الشركة)

سنة) املزداد  (, تورارت) ايت  البزاز 

للعطاقة) الحامف  (,75/7(/7988

الوطنية رقم)EE399379)),)و القاطن))

بدوار تفرت اسني الحوز)-)مراكش.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاراخ) بمراكش  ( التجاراة)

ف)ف)/)ف/78تحت رقم)355)77.

37I

FLASH ECONOMIE

MENARA PROJETS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

»MENARA PROJETS(«

اركة ذات مسؤولية محدودة)

وعنوا  مقرها االجتماعي):)املتجر)

رقم)65)املحاميد لإلسكا )7)تجزئة)6  

حي املنارة))-)مراكش.

رقم التقييد في السجف التجاري):)

893)ف7

في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو ) ( ف)ف)) يناير) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف  (v

مسؤولية محدودة.

متعوعة) الشركة  تسمية  (v

(: تسميتها) بمختصر  االقتضاء) عند 

MENARA PROJETS

مقاول) بإيجاز:) الشركة  غرض  (v

 عمال  و إنشاءات مختلفة)؛)البستنة)

استيراد) ؛) الصلة) ذات  واألنشطة 

وتصدير,)الري.

 v)عنوا  املقر االجتماعي):)املتجر)

رقم)65)املحاميد لإلسكا )7)تجزئة)6  

حي املنارة)-)مراكش.

من  جلها) تأسست  التي  املدة  (v

الشركة:)99)سنة.

معلغ ر سمال الشركة):)))يعلغ ر س)
100.000,00درهم) ( الشركة) مال 
وهي مقسمة إلى))ففف.7))سهم بقيمة))
فف.فف7)درهم لكف منها)،)مرقمة من)
7)إلى)ففف.7)،)وتخصص للمساهمي )

حسب نسعة مساهمتهم):)
)ما يصف) (, السيد محمد حيدي) (·
سهم() سهم) خمسمائة  فف5) إلى)
في) فف5) إلى) (7 من) األرقام  تحمف 

االعتعار ملساهمته.
,)ما يصف) ·)السيدة حنا  خزراج)
سهم() سهم) خمسمائة  فف5) إلى)
في) فف5) إلى) (7 من) األرقام  تحمف 

االعتعار ملساهمتها
محمد) ( السيد) (: مسير الشركة) (v
9/7987ف/3ف  مزداد بتاراخ) (, حيدي)
الحامف) (, ( ورزازات) تارميكت  ب 
EE(6756و) رقم) الوطنية  للعطاقة 
 534 القاطن))بتجزئة تسلطانت رقم)

سيعع مراكش.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاراخ)))) بمراكش  التجاراة 

ف)ف)/)ف/ف))))تحت رقم).)45)77

38I

FLASH ECONOMIE

KIT STORE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

»KIT STORE «
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي : 345 

املسار طراق اسفي - مراكش.                 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

853)ف7
في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو ) ( ف)ف)) فبراير) 5ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف))الجريدة الرسمية )ف55  

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 KIT ( (: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

STORE

مالبس) بإيجاز:) الشركة  غرض 
و دوات) ومقاالت  وترفيهية  رااضية 

واالستيراد) والتجزئة  الجملة  تاجر؛)

املواد) لجميع  نواع  والتصدير 

األحداث) وتنفيذ  تطوار  النسيجية؛)

من جميع األنواع.

 345 (: االجتماعي) املقر  عنوا  

املسار طراق اسفي)–)مراكش.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

معلغ ر سمال الشركة):)))يعلغ ر س)

100.000,00درهم) ( الشركة) مال 

وهي مقسمة إلى))ففف.7))سهم بقيمة))

فف.فف7)درهم لكف منها)،)مرقمة من)

وتخصص للمساهم) (، ففف.7) إلى) (7

الوحي مراد اهمو.

مسير الشركة):)السيد))مراد اهمو)

ببي ) ( 9/7989ف/76) مزداد بتاراخ) (,

الوطنية) للعطاقة  الحامف  (, الشق)
ف3  ب) ( القاطن) 577فBK(6و  رقم)

 FAIRHOLME ROAD WEST

 KENSINGTON LONDON W 74

JX(LS)9)–انجلترا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاراخ)) بمراكش  التجاراة 

ف)ف)/)ف/79))تحت رقم))473)77

39I

FOGHAL GESTION SARL AU

-DROGUERIE(NOURأ
EDDINE

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FOGHAL GESTION SARL AU

 IMM 37 APPT 21 AV(MLY

 RACHID(ATLAS ، 30000، FES

MAROC

 DROGUERIE(NOUR- EDDINE

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
النرجس دائرة واد  مليف إقليم تازة - 

ف5)35 واد  مليف املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
5(97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (77
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DROGUERIE(NOUR-(EDDINE
في) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البقاقير بالتقسيط.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
النرجس دائرة واد  مليف إقليم تازة)-)

ف5)35)واد  مليف املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة نور الدين مبطلة):))ففف.7 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
مبطلة) الدين  نور  السيد 
 (7 عمارة) (7 الوفاء) حي  عنوانه ا()
صفرو)) طراق  غزة  اارع  (3 الشقة)

ف7فف3)فاس املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مبطلة) الدين  نور  السيد 
 (7 عمارة) (7 الوفاء) حي  عنوانه ا()
صفرو) طراق  غزة  اارع  (3 الشقة)

ف7فف3)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 3ف) بتاراخ) ( بتازة) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/)75.

Iف4

FLASH ECONOMIE

مقاولة با محمد للعناء

BA MOHAMEDأ
اركة ذات املسؤولية املحدودة

حف اركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BA «مقاولة با محمد للعناء«
MOHAMED  اركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السبادة 3 رقم 73 سيدي مبروف  - 
فففف) الدار العيضاء  املغرب .

حف اركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.773467
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
76ف))تقرر حف) 77)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  اركة 
 BA للعناء») محمد  با  »مقاولة 
ر سمالها) معلغ  ( ( (MOHAMED
مقرها) وعنوا   درهم  ففف.فف7)
رقم) (3 السبادة) تجزئة  اإلجتماعي 
الدار) فففف)) (- ( 73)سيدي مبروف)
عدم) (: ل) نتيجة  ( املغرب) ( العيضاء)

وجود  ي نشاط تجاري).
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
السبادة)3)رقم)73)سيدي مبروف))-)

فففف))الدار العيضاء))املغرب).)
و عي :

السيد ة()محمد))نزاه))و عنوانه ا()
سيدي) ف44) رقم) ( الخير) تجزئة 
العيضاء)) الدار  فففف)) ( مبروف)

املغرب))كمصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 
تجزئة) (: بالتصفية) املتبلقة  الوثائق 

السبادة)3)رقم)73)سيدي مبروف)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 73 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

نونبر)79ف))تحت رقم)697753.
47I

FOGHAL GESTION SARL AU

INNOVATION PHARMA
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تحواف املقر االجتماعي للشركة

FOGHAL GESTION SARL AU

 IMM 37 APPT 21 AV(MLY

 RACHID(ATLAS ، 30000، FES

MAROC

INNOVATION PHARMA اركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

نجوم الطابق رقم 4 املكتب 77 

تجزئة اإلدريسية اارع بئر إنزرا  - 

فففف3 فاس املغرب.

تحواف  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.5(477

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤرخ في)7ف)فبراير)ف)ف))تم))تحواف))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

املكتب) (4 »إقامة نجوم الطابق رقم)

77)تجزئة اإلدريسية اارع بئر إنزرا )

»متجر) إلى) املغرب») فاس  فففف3) (-

القرواي ) ((73 رقم) قطبة  (7 رقم)

))367.)فاس)) (- ( طراق عي  الشقف)

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) 5ف) بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/))9.

4(I

FOGHAL GESTION SARL AU

INNOVATION PHARMA
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تفوات حصص

FOGHAL GESTION SARL AU

 IMM 37 APPT 21 AV(MLY

 RACHID(ATLAS ، 30000، FES

MAROC

INNOVATION PHARMA اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 
نجوم الطابق 4 مكتب 77 تجزئة 
اإلدريسية اارع بئر نزر   - ففف3 

فاس املغرب.
تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 
.5(477

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) فبراير) 7ف) في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفوات السيد) ة()اروق مرغادي)
من  صف) اجتماعية  حصة  فف5)
السيد) ة() ( لفائدة) حصة  ففف.7)

حنا  بناني بتاراخ)77)فبراير)ف)ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) 5ف) بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/))9.
43I

FOGHAL GESTION SARL AU

INNOVATION PHARMA
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تحواف الشكف القانوني للشركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV(MLY

 RACHID(ATLAS ، 30000، FES
MAROC

INNOVATION PHARMA اركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
و عنوا  مقرها االجتماعي إقامة نجوم 
الطابق 4 مكتب 77 تجزئة اإلدريسية 

اارع بئر نزر    - فففف3 فاس .
تحواف الشكف القانوني للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.5(477

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤرخ في)7ف)فبراير)ف)ف))تم تحواف)
الشكف القانوني للشركة من)»اركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشراك)
»اركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 5ف) بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/))9.
44I

FLASH ECONOMIE

KENZI JEWELERY TRADING
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

  KENZI JEWELERY TRADING

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6) اارع 

مرس السلطا  الطابق 7 الشقة 3   

- فففف) الدار العيضاء املغرب 

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

459577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 4ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 KENZI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. JEWELERY TRADING

-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

/)تصدير

املجوهرات) - دوات 

واالكسسوارات

لورش) االستهالكية  املواد 

املجوهرات

-مبدات صنع املجوهرات

-مجوهرات فاخرة

-إطارات النظارات الشمسية.

6))اارع) عنوا  املقر االجتماعي):)

مرس السلطا  الطابق)7)الشقة)3)))-)

فففف))الدار العيضاء)املغرب).

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد زان البعدين قمي)):))ففف.7 
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

قمي)) البعدين  زان  السيد 
4)زنقة) عنوانه ا()تجزئة املنار ق رقم)
الدار) فففف)) ( ادريس محمدي انفا)

العيضاء))املغرب).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
قمي)) البعدين  زان  السيد 
4)زنقة) عنوانه ا()تجزئة املنار ق رقم)
الدار) فففف)) ( ادريس محمدي انفا)

العيضاء))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
9ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)733575.
45I

TARRAS IMAD

STE(IMPRIMERIEأأHAJJAJ
اركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

TARRAS IMAD
 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI ،

16200، OUAZZANE(MAROC
STE(IMPRIMERIE  HAJJAJ اركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي تجزئة 
املنظر الجميف رقم 777 الطابق 

التاني  اقة رقم 4  - فف)76 وزا  
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

95ف7.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) فبراير) ((4 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
تاجر اإلمدادات املتنوعة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) (7( بتاراخ) ( بوزا ) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)553).
46I

FLASH ECONOMIE

INNOVATIVE GREENأ
MOBILITY SOLUTIONS

تبيي  مدير عام

 INNOVATIVE GREEN MOBILITY
SOLUTIONS

اركة املساهمة 
ر سمالها:ففف.ففف.7 درهم

مقرها اإلجتماعي : رقم 63 إقامة 
اليخت عمارة ب الطابق 7 اارع 

سيدي محمد بن ععد هللا 
الدار العيضاء

 RC.N°:427733 CASABLANCA
-IF.N°:34419007

اإلدارة)) مجلس  بموجب اروط  (
 INNOVATIVE((قرر اإلداراو  لشركة
 GREEN MOBILITY SOLUTIONS

بتاراخ)ف))ينايرف)ف))ما يلي:
 NICOLAS السيد) -تبيي  
فرنسية,) جنسية  ذو  (BEGUIN
القاطن ب)9)زنقة غمارة حي لونشو )
لعطاقة) الحامف  العيضاء,) الدار  ه 
,كنائب) 78V)ف7ف3) رقم) اإلقامة 

املدير البام)
 NICOLAS السيد) ( بأ ) -قرر 
لديه صالحيات التصرف) ( (BEGUIN
نيابة عن الشركة في جميع الظروف و)
التزام الشركة بشكف صحيب بتوقيبها)

في إطار الصالحيات املمنوحة إليه
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ف7  بتاراخ) العيضاء) بالدار  التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت الرقم)733845

47I

CABINET(EL-KHOUMSSI

3W INNOVA
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

CABINET(EL-KHOUMSSI
رقم 79 الطابق 6 عمارة 33 اارع 
ععدالكرام الخطابي ، فففف3، 

فاس املغرب
3W INNOVA اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق) 

اقة 77 البمارة 7) اقامة مكاتب 

بالص اارع ععدالكرام الخطابي 

فاس - فففف3 فاس املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

5فف67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) 77) كتوبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 3W (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INNOVA

 étude 1-(:(غرض الشركة بإيجاز

 et( conception( de( sites( internet

ou(autres

 tenant(école(de(préparation 2-

.aux(examens

الطابق)  (: عنوا  املقر االجتماعي)

مكاتب) اقامة  ((7 البمارة) (77 اقة)

الخطابي) ععدالكرام  اارع  بالص 

فاس)-)فففف3)فاس املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: سبيد) ااوني  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() سبيد  ااوني  السيد 
حي الوحدة بنسودة فاس) (539 رقم)

فففف3)ٌفاس املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() سبيد  ااوني  السيد 
حي الوحدة بنسودة فاس) (539 رقم)

فففف3)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) (75 بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

79ف))تحت رقم)3)36.

48I

SAGASUD

STE LAMI FISH
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

SAGASUD

اارع االمير موالي ععد هللا رقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000،  البيو

LAAYOUNE املغرب

STE LAMI FISH اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املوظفي  رقم 746 املر�سى - فففف7 

البيو  املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

(7949

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 77ف)) يوليوز) (77

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAMI FISH

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة والتقسيط الصيد) السمك 

العحري نشاط النقف الطرقي الوطني)

والدولي تجارة عامة استيراد وتصدير)

مالحي) صناعي  تجاري  نشاط  كف 

خدماتي.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

فففف7  (- املر�سى) (746 املوظفي  رقم)

البيو  املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: مرابط) سبيد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ففف7  (: مرابط) سبيد  السيد  (

بقيمة)فف7)درهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() مرابط  سبيد  السيد 
زنقة ابن كثير رقم)4))املر�سى)فففف7 

البيو  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() مرابط  سبيد  السيد 
زنقة ابن كثير رقم)4))املر�سى)فففف7 

البيو  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالبيو ))بتاراخ)78)يوليوز)

77ف))تحت رقم)4)73.

49I

STE(FIDU-LIDOU(SARL

STE(BRAYANS(TRAVAUX(ETأ
PROTECTION

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

STE(FIDU-LIDOU(SARL

 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA

 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME

 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC

 STE(BRAYANS(TRAVAUX(ET

PROTECTION اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم ))7 

تجزئة سطار سكن املرجة واد فاس  

- فففف3 فاس املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

6(347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) )ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STE( BRAYANS( TRAVAUX( ET

.PROTECTION

غرض الشركة بإيجاز):)بيع مطافئ)

الحراق واألاغال املختلفة.

عنوا  املقر االجتماعي):)رقم)))7 

تجزئة سطار سكن املرجة واد فاس))-)

فففف3)فاس املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: الخمي�سي) السالم  ععد  السيد 

فف5)حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة)

فف5  ( (: السيد محسن الخمي�سي)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الخمي�سي) السالم  ععد  السيد 

زواغة) الوفاق  حي  )ف7) عنوانه ا()

فففف3)فاس املغرب.

الخمي�سي) محسن  السيد 

سطار) تجزئة  (7(( رقم) عنوانه ا()

فففف3)فاس) سكن املرجة واد فاس)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الخمي�سي) السالم  ععد  السيد 

سطار) تجزئة  (7(( رقم) عنوانه ا()

فففف3)فاس) سكن املرجة واد فاس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/984.

Iف5
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bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

MARSOUL RACHID
اركة ذات املسؤولية املحدودة

حف اركة

 bouaidoun(hassan(Fiduciaire

comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،

53100، AZROU(MAROC

MARSOUL RACHID اركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 7 حي 

اعاب بالقرب من  دار الطالب افرا   

- ففف53 افرا  املغرب.

حف اركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.573

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تقرر حف) ف)ف)) 77)مارس) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  اركة 

معلغ) ( (MARSOUL RACHID
وعنوا ) درهم  ففف.ف)) ر سمالها)

حي اعاب) (7 رقم) اإلجتماعي  مقرها 

(- ( افرا ) الطالب  دار  ( من) بالقرب 

ففف53)افرا  املغرب نتيجة ل):)عدم)

املردودية).

و حدد مقر التصفية ب رقم)7)حي)

اعاب بالقرب من))دار الطالب افرا ))

-)ففف53)افرا  املغرب.)

و عي :

و) مرسول  ( ( منية) السيد ة()
افرا ) حي االرز  (734 رقم) عنوانه ا()

كمصفي) ة() املغرب  افرا   ففف53)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محف تعليغ البقود و الوثائق)
املتبلقة بالتصفية):)رقم)7)حي اعاب)

بالقرب من))دار الطالب افرا )

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (73 بتاراخ) ( بازرو) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)573.

57I

SAGASUD

EL BASNAOUIأ
PNEUMATIQUE

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

SAGASUD
اارع االمير موالي ععد هللا رقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000،  البيو

LAAYOUNE املغرب
 EL BASNAOUI PNEUMATIQUE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة تجزئة املسيرة الخضراء 
الشطر 3 اارع مباد بن جعف رقم 
س573 املر�سى - فففف7 البيو  

املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
(9797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) ف3) كتوبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BASNAOUI PNEUMATIQUE
امليكانيك) (: غرض الشركة بإيجاز)
والعجالت وتجارة قطع الغيار الصيد)
استيراد) البامة  التجارة  العحري 
للعضائع كف) الطرقي  النقف  وتصدير 
نشاط تجاري صناعي مالحي خدماتي.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الخضراء) املسيرة  تجزئة  الوحدة 
اارع مباد بن جعف رقم) (3 الشطر)
البيو ) فففف7) (- املر�سى) س573)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: السيد خالد البسناوي)
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ففف7  (: البسناوي) السيد خالد  (
بقيمة)فف7)درهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خالد البسناوي عنوانه ا()
 (6 رقم) العحارة  تجزئة  الوحدة  حي 

املر�سى)فففف7)البيو  املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد البسناوي عنوانه ا()
 (6 رقم) العحارة  تجزئة  الوحدة  حي 

املر�سى)فففف7)البيو  املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) 5ف) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

79ف))تحت رقم)7ف7).
5(I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

CAPFIL PRO
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 757
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
CAPFIL PRO اركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 RUE ,(34 وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 B(AL(MAJD(L. AL(MAJD(LT. 640

RDC(ET(MEZZANINE, )BP–
 Drissia : 4595  -Tanger - 90000

طنجة املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

4887ف7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 4ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 CAPFIL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PRO

خيوط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العوليستر و القطن و ادوات الخياطة.

(,(34 (: االجتماعي) املقر  عنوا  

 RUE B AL MAJD L. AL MAJD LT.

640(RDC(ET(MEZZANINE,()BP–

 Drissia( :(4595 ( -Tanger( -(90000

طنجة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فف8  ( (: الزواوي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

السيد ععد البزاز الزواوي):))فف) 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() الزواوي  احمد  السيد 

ف))القطبة) تجزئة دار االندلس زنقة)

رقم)34)طنجة))فففف9)طنجة املغرب.

الزواوي) البزاز  ععد  السيد 

زنقة) االندلس  دار  تجزئة  عنوانه ا()

طنجة) فففف9) طنجة) (34 رقم) ف))

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الزواوي) البزاز  ععد  السيد 

زنقة) االندلس  دار  تجزئة  عنوانه ا()

طنجة) فففف9) طنجة) (34 رقم) ف))

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم))9)37).
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ديوا  الخدمات

STE(SIDI(KACEM(INOX(ETأ
VERRE

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

ديوا  الخدمات
اارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، ففف76، سيدي قاسم 
املغرب

 STE(SIDI(KACEM(INOX(ET
VERRE اركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
زاراري ) رقم )8 سيدي قاسم  - 

ففف76 سيدي قاسم املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

(8377
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) دجنبر) ف7)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIDI(KACEM(INOX(ET(VERRE
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

الزجاج و انكس
ااغال مختلفة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
(- ( قاسم) سيدي  (8( رقم) (( زاراري)

ففف76)سيدي قاسم املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
فف5)حصة) ( (: السيد امي  هبهاب)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيد ادريس هبهاب):))فف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() هبهاب  امي   السيد 
تجزئة زاراري)))رقم))8)سيدي قاسم))

ففف76)سيدي قاسم))املغرب).
عنوانه ا() هبهاب  ادريس  السيد 
سيدي) (8( تجزئة طراق طنجة رقم)
قاسم))ففف76)سيدي قاسم))املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() هبهاب  امي   السيد 
تجزئة زاراري)))رقم))8)سيدي قاسم))

ففف76)سيدي قاسم))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاراخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

دجنبر)79ف))تحت رقم)658.
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MOORISH

AMNTEX(SARL(AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

MOORISH
39 اارع لال ياقوت الطابق 5 اقة د 

، ف8فف)، الدار العيضاء املغرب
AMNTEX(SARL(AU   اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 67 اارع 
اللة اليقوت مصطفى املباني املركز 
التجاري الرااض رقم85 ا لطابق 
الثاني   - ف9فف) العيضاء املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
4595(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  AMNTEX(SARL(AU
(, نسيج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اراء)و بيع املالبس).

67)اارع) عنوا  املقر االجتماعي):)

اللة اليقوت مصطفى املباني املركز)

لطابق) ا  رقم85) الرااض  التجاري 

الثاني)))-)ف9فف))العيضاء)املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

فف7  ( (: ( السيد ععد الغني حجيج)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حجيج)) الغني  ععد  السيد 

عنوانه ا()تجزئة النسيم الحقول))ف 

الدار العيضاء) )7  فففف)) ع ح رقم)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حجيج)) الغني  ععد  السيد 

عنوانه ا()تجزئة النسيم الحقول))ف 

الدار العيضاء) )7  فففف)) ع ح رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

9ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف73355.

55I

STE DOMICILE CONSEIL

STE(TRAVAUX(ELECأأ
ZEROUAL S.A.R.L AU

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تحواف املقر االجتماعي للشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE(TRAVAUX(ELEC  ZEROUAL

S.A.R.L AU اركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

ععد املومن بن علي ملك فراد ) 77 

جرسيف - فف357 جرسيف املغرب.

تحواف  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.7659

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤرخ في))ف)مارس)ف)ف))تم))تحواف))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»اارع ععد املومن بن علي ملك فراد)

جرسيف) فف357) (- جرسيف) (77  (

كامعير) حراة  »دوار  إلى) املغرب»)

فف357  (- هوارة اوالد رحو))جرسيف)

جرسيف))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 73 بتاراخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/765.

56I

ادكو كونسيف

GOLF(TRAVAUX
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تفوات حصص

ادكو كونسيف

7)الشقة) 6))حي الراحا  الطابق)

الدار) ف55ف)،) (، الراحة.) حي  ((

العيضاء)املغرب

ذات) اركة  (GOLF( TRAVAUX

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 797 اإلجتماعي) مقرها  وعنوا  

ف5فف)  (- (6 طابق) املقاومة  اارع 

الدارالعيضاء)املغرب.

تفوات حصص
رقم التقييد في السجف التجاري)

.437437

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تمت) ف)ف)) فبراير) 3ف) في) املؤرخ 

املصادقة على):

ععدهللا) بدر  السيد) ة() تفوات 

فف5)حصة اجتماعية من  صف)فف5 

حصة لفائدة))السيد) ة() حمد برجي)

بتاراخ)3ف)فبراير)ف)ف).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

9ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)733654.
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STE DOMICILE CONSEIL

STE(TRAVAUX(ELECأ
ZEROUAL S.A.R.L

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  مسير جديد للشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE(TRAVAUX(ELEC(ZEROUAL

S.A.R.L  اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 
ععد املومن بن علي ملك فراد ) 77 
جرسيف - فف357 جرسيف املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.7659
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تم تبيي ) ف)ف)) مارس) )ف) املؤرخ في)
السيد ة() للشركة  جديد  مسير 

باملسيب حسي  كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 73 بتاراخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/765.

58I

FLASH ECONOMIE

INSTITUT PROMETHEEأ
INTERNATIONAL

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 INSTITUT PROMETHEE
INTERNATIONAL اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 76, اارع 
القوات املسلحة امللكية,زنقة جاللي 
البرابي، الطابق 8،  - فففف) الدار 

العيضاء املغرب 
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة .

رقم التقييد في السجف التجاري : 
459837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) دجنبر) (7(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INSTITUT PROMETHEE  :

.INTERNATIONAL
-مرافقة) (: بإيجاز) غرض الشركة 
والطالب) الثانواة  املدارس  طالب 
مساراتهم) اختيار  في  واملهنيي  

األكاديمية واملهنية)،
الثانواة) املدارس  طالب  مرافقة 
والطالب واملهنيي  في إعداد الطلعات)

للتقديم لبرامج الجامبة).
عنوا  املقر االجتماعي):)76,)اارع)
امللكية,زنقة جاللي) املسلحة  القوات 
الدار) فففف)) (- ( (،8 الطابق) البرابي،)

العيضاء)املغرب).
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
33)حصة) ( (: ( السيد كرام بلبشير)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
 SAS( Institut الشركة)
Prométhée(:((67)حصة بقيمة)فف7 

درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() ( بلبشير) كرام  السيد 
الهرهورة)) الزهراء) اقامة  (44 رقم)

ف4ف)7)تمارة))املغرب.
 SAS( Institut الشركة)
 128rue( La عنوانه ا() (Prométhée

. Boétie(((75008(Paris(France
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() ( بلبشير) كرام  السيد 
الهرهورة)) الزهراء) اقامة  (44 رقم)

ف4ف)7)تمارة))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 77 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم))73397.
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SAFI CONSULTANT

STATION SERVICE BENIDERأ
LAHCEN

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

رفع ر سمال الشركة

SAFI CONSULTANT
عمارة ميمونة الطابق الثاني حي 

الجرافات اسفي ، ففف46، اسفي 
املغرب

 STATION SERVICE BENIDER
LAHCEN اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 
محمد الخامس جمبة سحيم - 

ففف46 اسفي املغرب.
رفع ر سمال الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.6739

البام) الجمع  بمقت�سى 
ف)ف)  8))يناير) اإلستثنائي املؤرخ في)
بمعلغ) الشركة  ر سمال  رفع  تم 
من) درهم») ي  »ففف.فف6) قدره)
»ففف.ففف.7)درهم»)إلى)»ففف.فف7.6 
درهم»)عن طراق):))إدماج احتياطي  و)
 رباح  و عالوات إصدار في ر س املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((6 بتاراخ) ( االبتدائية بآسفي)

ف)ف))تحت رقم)754.

Iف6

INFORMATION SERVICES CONSULTING

ECOTECH(TRAVAUXأأSARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 INFORMATION SERVICES
CONSULTING

 RUE(ZERKTOUNI(IMM 32
 APP(N 29 1ère(ETG ، 90000،

TANGER MAROC

 ECOTECH(TRAVAUX  SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 
زرقطوني عمارة )3 مكتب رقم 

9) الطابق االول  - فففف9 طنجة 
املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
4975ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 5ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ECOTECH(TRAVAUX((SARL
غرض الشركة بإيجاز):)*)األعمال)
الكهربائية في صيانة اإلضاءة البامة)

والصناعية.
املياه) وتركيب  السعاكة  *) عمال 

والغازات في جميع املعاني واملعاني.
*)تركيب مكيفات الهواء)والتدفئة.
وكاميرات) إنذار  نظام  تركيب  (*

مراقعة.
*)استيراد)/)تصدير.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
رقم) مكتب  (3( عمارة) زرقطوني 
طنجة) فففف9) (- ( الطابق االول) ((9

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
ف5  ( (: لبواودة) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيد محمد القنوح):))ف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف لبواودة عنوانه ا()
املجمع الحسني اقامة كوكب)7ف)رقم)

ف5 فففف9)طنجة املغرب.
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عنوانه ا() القنوح  محمد  السيد 
5ف7  عمارة) (8 مجموعة) (( البرفا )
طنجة) فففف9)  (66 رقم) (( طابق)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف لبواودة عنوانه ا()
املجمع الحسني اقامة كوكب)7ف)رقم)

ف5 فففف9)طنجة املغرب
عنوانه ا() القنوح  محمد  السيد 
5ف7  عمارة) (8 مجموعة) (( البرفا )
طنجة) فففف9)  (66 رقم) (( طابق)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)9ف373).

67I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

»أSTE ADISIA FOOD SARLأ
AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

اارع موالي رايد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، ففف45، 

ورزازات املغرب
  STE ADISIA FOOD SARL AU «
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

ابراحن ايت  ايحيا قلبة مكونة  - 
فف)45 تنغير املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 9ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (« (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. ADISIA FOOD SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):
*)الصناعات الغذائية)

انتاج وتوزيع العطاطس املبدة) (*
للقلي)

*)املساومة)).
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
(- ( مكونة) قلبة  ايحيا  ( ايت) ابراحن 

فف)45)تنغير املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: ( السيد ابراهيم امراح)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() امراح  ابراهيم  السيد 
دوار ابراحن ايت ايحيا قلبة مكونة))

فف)45)تنغير املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() امراح  ابراهيم  السيد 
دوار ابراحن ايت ايحيا قلبة مكونة))

فف)45)تنغير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (73 بتاراخ) ( بتنغير) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)-.

6(I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

M’NAR PALM II SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
M’NAR PALM II SARL اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاواة زنقة 

هابطي و اارع محمد السادس, 

إقامة  براديس ب,  الطابق الباار, 

اقة رقم  88 - فففف9 طنجة  

املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

9)36ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ف3)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.M’NAR PALM II SARL

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو بناء) ي وحدة فندقية)

وإقامة و ي مجمع سياحي

املشاريع) جميع  وتطوار  دراسة 

السياحية

خالل) من  السياحية  األنشطة 

مع  و) األحداث  تنظيم جميع  نواع 

بدو  الطبام

السياحة والترواج البقاري بشكف)

عام

البمليات) جميع  عامة  بصفة 

التجاراة,)املالية,)الصناعية))والبقاراة)

التي تتبلق بصفة معاارة باملواضيع)

موضوع) إليها  عاله  و  ي  املشار 

مشابه له  و يمكنه املساهمة في النمو)

تحت  ي نوع لحساب الشركة الخا

صة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
عنوا  املقر االجتماعي):)زاواة زنقة)

هابطي و اارع محمد السادس,)إقامة))

اقة) الباار,) الطابق  ( ب,) براديس 
رقم))88)-)فففف9)طنجة))املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((5 ( (: بناني) خالد  السيد 
بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).

السيدة رايدة كعير)):))5))حصة)
بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).

5))حصة) ( (: ( بناني) ( السيد سليم)
بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).

5))حصة) ( (: ( السيد الياس بناني)
بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خالد بناني))عنوانه ا()ف75,)
االول) الطابق  الثاني,) الحسن  اارع 

اقة رقم)4 فففف9)طنجة املغرب.
عنوانه ا() ( كعير) ( السيدة رايدة)
الطابق) الثاني,) الحسن  اارع  ف75,)
طنجة) فففف9)  4 رقم) اقة  االول 

املغرب).
السيد سليم بناني عنوانه ا()ف75,)
االول) الطابق  الثاني,) الحسن  اارع 

اقة رقم)4 فففف9)طنجة املغرب.
عنوانه ا() بناني  الياس  السيد 
الطابق) الثاني,) الحسن  اارع  ف75,)
طنجة) فففف9)  4 رقم) اقة  االول 

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() كعير  رايدة  السيدة 
الطابق) الثاني,) الحسن  اارع  ف75,)
طنجة)) فففف9)  4 رقم) اقة  االول 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (37 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)73فف3).
63I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

PNEUMATIQUE ALأ
BOUGHAZ SARL
إعال  متبدد القرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 PNEUMATIQUE AL BOUGHAZ

SARL »اركة ذات املسؤولية 
املحدودة»
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وعنوا  مقرها االجتماعي: 7ف7 اارع  

موالي يوسف  - فففف9 طنجة 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»

رقم التقييد في السجف التجاري: 

. 5737

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

79ف))تم اتخاذ) 78)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

حصة) ( ( فف)7) ( توزيع) و  تحواف 

اجتماعية التي كا  يمتلكها املرحوم)

السيد اافيرة الفاضف الذي تغمده)

79ف)   ( 73غشت) يوم) برحمته  هللا 

لفائدة الورثة):)

 --150 ( املورار) رايدة  السيدة 

حصة اجتماعية.

 --350 افيرة) ( منصف) السيد 

حصة اجتماعية))

 ----175 افيرة) ( السيدة غزال ) ( (

حصة اجتماعية.

)السيدة ابتسام)))افيرة)------- ( (

775)حصة اجتماعية.

 ---175 افيرة) ايما   السيدة 

حصة اجتماعية)))

 ----175 افيرة) فدوى  السيدة 

حصة اجتماعية.

)املجموع=فف)7)حصة اجتماعية)))

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:

املسير الوحيد للشركة) ( ببد وفاة)

تم تبيي  مسييرين جدد

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير القانو  االسا�سي للشركة)

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)))))))))

ر سمال الشركة))))))) (: الفصف السادس)

حدد ر سمال الشركة في)ففف.فف7.8 

حصة) فف78) إلى) مقسمة  درهم,)

ففف.7  واحدة) كف  تعلغ  اجتماعية 

درهم,)موزعة كالتالي):)

))السيد بوسلهام))اافيرة)---------

300--------)حصةاجتماعية)))

-------- ( املورار) رايدة  السيدة 

ف75)حصةاجتماعية)).

)السيد منصف))افيرة650------ 

حصةاجتماعية

السيدة غزال ))افيرة175-------- 

حصةاجتماعية

افيرة) ( ( ابتسام) السيدة 

175----حصةاجتماعية

افيرة175------  ( ايما ) السيدة 

حصةاجتماعية)))

السيدة فدوى افيرة175-------- 

حصةاجتماعية.

املجموع==فف78حصة اجتماعية))))

على) ينص  الذي  (:7( رقم) بند 

منصف افيرة) ( تبيي  السيد) مايلي:)

مكسيرين) افيرة  فدوى  والسيدة 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (75 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)9578)).

64I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

BASMA TARIFA BEACHأ

SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

 BASMA TARIFA BEACH SARL

اركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  طراق 

الرباط, إقامة  البرفا  , عمارة  

344 الطابق االر�سي رقم  35) ب - 

فففف9 طنجة املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3647ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BASMA TARIFA BEACH SARL

إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التسواق للفنادق الضيافة والشقق)
وقرى) الترفيه  ومركز  الفندقية 

طراق) عن  واالهتمام  (، البطالت)

املساهمة في جميع املشاريع القائمة)

املماثلة  و التي سيتم إنشاؤها

الفنية) والرقابة  التدقيق 

واإلجرائية للمنشآت الفندقية

خالل) من  السياحية  األنشطة 

تنظيم جميع  نواع األحداث

البمليات) جميع  عامة  بصفة 

و) ( الصناعية) املالية,) التجاراة,)

معاارة) بصفة  تتبلق  التي  البقاراة 

إليها  عاله  و  ي) املشار  باملواضيع 

موضوع مشابه له  و يمكنه املساهمة)

في النمو تحت  ي نوع لحساب الشركة)

الخاصة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).

طراق) ( (: االجتماعي) املقر  عنوا  

الرباط,)إقامة))البرفا ),)عمارة))344 

الطابق االر�سي رقم))35))ب)-)فففف9 

طنجة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ف8)حصة) ( (: ( السيد خالد راا�سي)

بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).

السيد ععد الرحما  راا�سي):))ف) 

حصة بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() ( راا�سي) خالد  السيد 

البرفا )GH (3))عمارة)87))الطابق)
طنجة)) فففف9) ف)  ( رقم) ( الرابع)

املغرب.)

راا�سي) ( الرحما ) ععد  السيد 

عمارة) ( (GH (3 البرفا ) عنوانه ا()
87))الطابق الرابع))رقم))ف) فففف9 

طنجة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() ( راا�سي) خالد  السيد 

البرفا )GH (3))عمارة)87))الطابق)
الرابع))رقم))ف) فففف9)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (37 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)93فف3).

65I

COMPTAFFAIRES

CENTRE GIGA PRIVE
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

CENTRE GIGA PRIVE اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الفالح 

الطابق الثاني رقم 4 - فف8ف) 

املحمدية املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

(5337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ف))

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTRE GIGA PRIVE

مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للدروس والدعم.
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حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الفالح الطابق الثاني رقم)4)-)فف8ف) 

املحمدية املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
ف5  ( (: ععدهللا) تمدوالت  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ف5  ( (: سبيدة) حركاني  السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد تمدوالت ععدهللا عنوانه ا()
 ( اارع سبتة تجزئة  نفا فيال رقم)

فف8ف))املحمدية املغرب.
السيدة حركاني سبيدة عنوانه ا()
 ( اارع سبتة تجزئة  نفا فيال رقم)

فف8ف))املحمدية املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد تمدوالت ععدهللا عنوانه ا()
 ( اارع سبتة تجزئة  نفا فيال رقم)

فف8ف))املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ف7  بتاراخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)446.
66I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

LA VISITE TECHNIQUEأ
MONDIALISATION SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ر سمال الشركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 LA VISITE TECHNIQUE

MONDIALISATION SARL اركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 97  اارع  
محمد الخامس  رقم  7 - فففف9 

طنجة املغرب.
رفع ر سمال الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.((897

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تم) 77ف)) دجنبر) (77 في) املؤرخ 

بمعلغ) الشركة  ر سمال  رفع 

من) درهم») ي  »ففف.فف5) قدره)

»ففف.فف7.7)درهم»)إلى)»ففف.فف7.6 

درهم»)عن طراق):))إدماج احتياطي  و)

 رباح  و عالوات إصدار في ر س املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) ((( بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

77ف))تحت رقم)798369.

67I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

LA VISITE TECHNIQUEأ

MONDIALISATION SARL

اركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ر سمال الشركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

 LA VISITE TECHNIQUE

MONDIALISATION SARL اركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 97  اارع  

محمد الخامس  رقم  7 - فففف9 

طنجة املغرب.

رفع ر سمال الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 

.((897

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تم) 77ف)) دجنبر) ((5 في) املؤرخ 

بمعلغ) الشركة  ر سمال  رفع 

من) درهم») ي  »ففف.فف4) قدره)

»ففف.فف7.6)درهم»)إلى)»ففف.ففف.) 

درهم»)عن طراق):))إدماج احتياطي  و)

 رباح  و عالوات إصدار في ر س املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ف7) بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

78ف))تحت رقم)798657.

68I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

BOUGHAZE(EXCHANGEأ
SARL AU

إعال  متبدد القرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 BOUGHAZE(EXCHANGE

SARL AU »اركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشراك الوحيد»
وعنوا  مقرها االجتماعي: اارع 
الجيش امللكي , إقامة الهناء  رقم 

5ف4 - ففف93 تطوا  املغرب.
»إعال  متبدد القرارات»

رقم التقييد في السجف التجاري: 
.8637

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
79ف))تم اتخاذ) 76)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:))
من) ( ( البزواقي) مباد  ( السيد) إقالة 
مهامه كمسير وحيد للشركة و تبيي )
كمسيرة) بزواقي  كرامة  السيدة 

جديدة للشركة
قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي:)

تغيير القانو  األسا�سي للشركة)
وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7( رقم) بند 
تبيي  السيدة كرامة بزواقي) مايلي:)
ذلك) و  اراكة  غير  وحيدة  كمسيرة 

ملدة غير محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) 7ف) بتاراخ) ( االبتدائية بتطوا )

ف)ف))تحت رقم)5)فف.
69I

ديوا  االستاذ بناصر الصغير

L'AUDACIEUX
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

ديوا  االستاذ بناصر الصغير
الرحما ) ععد  موالي  67،اارع 
 7 رقم) مكتب  (II هللا) منة  اقامة 
القنيطرة،)ففف74،)القنيطرة املغرب

L’AUDACIEUX اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 
الصنوبر، رقم )ف7، اارع موالي 

ععد البزاز القنيطرة ففف74 
القنيطرة اململكة املغربية

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
54497

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (7(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L’AUDACIEUX
إنشاء،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استغالل وإدارة املقاهي واملطاعم)
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
موالي) اارع  )ف7،) رقم) الصنوبر،)
ففف74  القنيطرة) البزاز  ععد 

القنيطرة اململكة املغربية.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عصام فاتحي):))فف5)حصة)

بقيمة)ففف.ف5)درهم للحصة).
حصة) فف5) ( (: السيدة هجر لبم)

بقيمة)ففف.ف5)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() فاتحي  عصام  السيد 
اارع) )ف7،) رقم) الصنوبر،) اقامة 
موالي ععد البزاز))ففف74)القنيطرة)

اململكة املغربية.
عنوانه ا() لبم  هجر  السيدة 
اارع) )ف7،) رقم) الصنوبر،) اقامة 
موالي ععد البزاز))ففف74)القنيطرة)

اململكة املغربية.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه ا() فاتحي  عصام  السيد 
اارع) )ف7،) رقم) الصنوبر،) اقامة 

موالي ععد البزاز))ففف74)القنيطرة)

اململكة املغربية

اقامة) السيد هجر لبم عنوانه ا()
موالي) اارع  )ف7،) رقم) الصنوبر،)

القنيطرة) ففف74) ( البزاز) ععد 

اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

9ف  بتاراخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف7444.

Iف7

CRI MEKNES

OUBAY MOHAMED SARL
إعال  متبدد القرارات

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU(NAFII

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

NAFII، 50000، MEKNES(MAROC

OUBAY MOHAMED SARL »اركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  مقرها االجتماعي: حى تمالحت 
زايدة  - ف5435 ميدلت املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

5ف79.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تم اتخاذ) ف)ف)) فبراير) ف7) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 

ملك) في  سهم  فف5) بيع) ( (1- مايلي:)

اباخي محمد للسيد حجاوي رضوا )

ثمن كف سهم)فف7)درهم))-2)التسيير)

:))اباخي حميد)

و السيد حجاوي رضوا 

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:7-12 رقم) بند 

ملك) في  سهم  فف5) بيع) ( (1- مايلي:)

اباخي محمد للسيد حجاوي رضوا )

ثمن كف سهم)فف7)درهم))-2)التسيير)
حجاوي) السيد  و  حميد  اباخي  ( (:

رضوا ف

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ف7)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بميدلت)

ف)ف))تحت رقم)56.

77I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

كونتيكتأطتنسعور
إعال  متبدد القرارات

 ALPHAIZ(CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE(MOHAMED(V, ,66

 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

كونتاكت طرنسعور »اركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشراك 

الوحيد»

وعنوا  مقرها االجتماعي: ف78 اارع 

موالي سليما  الطابق الثالث رقم 

6 - فففف9 طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

.86877

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تم اتخاذ) ف)ف)) يناير) ((7 املؤرخ في)

القرارات التالية):)

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تحواف املقر اإلجتماعي الحالي للشركة))

في نفس املدينة من)ف78)اارع موالي)

سليما  الطابق الثالث رقم)6)بطنجة)

اارع ولي البهد مركز إنراا) (783 إلى)
رقم املكتب)65.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
فكري) السيد  حصة  فف7) تفوات)

إبراهيمي إلى السيد ادريس بوهتالة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

و) إبراهيمي  فكري  السيد  إستقالة 

وظيفتهما) من  امزار  محمد  السيد 

كمسيرين للشركة.

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

بوهتالة) املصطفى  السيد  تبيي  

كمسير وحيد للشركة.

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تبديف النظام األسا�سي للشركة.

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تثبيت املقر اإلجتماعي الحالي للشركة))

783)اارع ولي البهد) بالبنوا  التالي)

مركز إنراا رقم املكتب)65)طنجة.

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

بمعلغ) الشركة  مال  راس  تحديد  تم 

درهم مقسمة) مئة  لف) ففف.فف7()

سهم قيمة كف سهم) الى مئة) فف7()

 لف درهم مرقمة من واحد الى مئة)

ادريس) للسيد  كلها  تخصيصها  تم 

بوهتالة.

على) ينص  الذي  (:73 رقم) بند 

املصطفى) السيد  تبيي   مايلي:)

بوهتالة كمسير وحيد للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) 3ف) بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف7ف37).

7(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

THE MOROCCANأ

BOTANIST
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 اارع موراتانيا صندوق البريد 

9ف6) ، فففف4، مراكش املغرب

 THE MOROCCAN BOTANIST

اركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 57 اارع 

موراتانيا صندوق البريد 9ف6) - 

فففف4 مراكش املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

3577ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (73

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOROCCAN BOTANIST

غرض الشركة بإيجاز):)بيع واراء)

التجميف) مستحضرات  و  الشاي 

وتغليفها.

57)اارع) عنوا  املقر االجتماعي):)

(- 9ف6)) البريد) صندوق  موراتانيا 

فففف4)مراكش املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  OSTRACA (SARL AU : (الشركة

فف5)حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة

فف5  ( (: ( السيدة مرام الصنهاجي)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 OSTRACA (SARL AU (الشركة

مكرر) (89/89 ( تجزئة رقم) عنوانه ا()

البريد) صندوق  الصناعي  زلي  الحي 

588  فففف4)مراكش املغرب.

السيدة مرام الصنهاجي))عنوانه ا()

النخيف) (( كراب) ف9) رقم) املكيس 

الجنوبي))فففف4)مراكش املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد البرودي عنوانه ا()

النخيف) (73 رقم) فيال  النخيف  برج 

الجنوبي)فففف4)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)54ف773.

73I
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STE F.G ORIENT

أSTE GENOMEأ

CONSULTING

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

قفف التصفية

STE F.G ORIENT

 APT 3  2 EME(ETAGE 26

 MCHIOUER(S. SOLTANE ،

60050، OUJDA(MAROC

 STE GENOME CONSULTING 

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : مدينة 

التقدم جناح م اقة رقم 8ف - 

ف5فف6 وجدة املغرب.

قفف التصفية

رقم التقييد في السجف التجاري : 

.37(99

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

79ف))تقرر حف)) 4ف)دجنبر) املؤرخ في)

 STE GENOME CONSULTING

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

ر سمالها) معلغ  الوحيد  الشراك 

مقرها) وعنوا   درهم  ففف.ف5)

م) جناح  التقدم  مدينة  اإلجتماعي 

اقة رقم)8ف)-)ف5فف6)وجدة املغرب)

نتيجة للمنافسة.

و عي :

و) ادراو�سي  ( منير) السيد ة()

وجدة) ف5فف6) وجدة) عنوانه ا()

املغرب كمصفي) ة()للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية)

مدينة) وفي  79ف)) دجنبر) 4ف) بتاراخ)

(- 8ف) رقم) اقة  م  جناح  التقدم 

ف5فف6)وجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ف)) بتاراخ) ( بوجدة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم))77.

74I

CECOGEL / SARL

KADAOUI TRANS

إعال  متبدد القرارات

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 KADAOUI TRANS

»اركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  مقرها االجتماعي: 

KADAOUI TRANS وجدة، 47 

تجزئة محمد بلخضر الطابق الثاني 

اقة رقم )ف فففف6 وجدة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»

رقم التقييد في السجف التجاري: 

3فف8).

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تم اتخاذ) 79ف)) نونبر) ف)) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تفوات)فف))حصة من السيدة غزال )

ععد) هللا  ععد  السيد  الى  ععدالوي 

الرحيم

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

ععدالوي) غزال   السيدة  استقالة 

وتبيي  السيد ععد هللا ععد الرحيم

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

ر س مال الشركة

على) ينص  الذي  (:76 رقم) بند 

مايلي:)تبيي  مسير الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (79 بتاراخ) ( بوجدة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)694.

75I

TANGEXPERT(CONSULTING(SARL

CÔTÉ ASIA
تأسيس اركة املساهمة

 TANGEXPERT(CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 79
 2 EME(ETAGE(N°4، 90000،

TANGER MAROC
CÔTÉ ASIA »اركة املساهمة»
وعنوا  مقرها االجتماعي: عند 

ائتمانية بناني 79 زنقة عمر الخيام 
الطابق الثاني رقم 4 ، فففف9 

طنجة املغرب
إعال  عن تأسيس » اركة 

املساهمة»
33ف5ف7رقم التقييد في السجف 

التجاري  -.
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) 4ف)
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
اكف الشركة):)اركة املساهمة).

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 CÔTÉ (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ASIA
حانة،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطبم ومقهى
عند) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
زنقة عمر الخيام) (79 ائتمانية بناني)
طنجة) فففف9)  4 الطابق الثاني رقم)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
ففف.فف3  واعلغ ر سمال الشركة)

درهم،
مقسم كالتالي:

 SDK HOLDING SARL الشركة)
درهم) ففف.7) بقيمة) حصة  (: (96

للحصة).
حصة) (7 صدقي:) هشام  السيد 

بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).
حصة) (7 بنونة:) محمد  السيد 

بقيمة)ففف.7)درهم للحصة.
السيدة نادية زااد:)7)حصة بقيمة)

ففف.7)درهم للحصة.

حصة) (7 النادي:) هشام  السيد 

بقيمة)ففف.7)درهم للحصة.

مجلس) املتصرفو   و  عضاء)

الرقابة:

بصفته ا() صدقي  هشام  السيد 
 78 عنوانه ا() اإلدارة  مجلس  رئيس 
الطواف) الحقف  الهناء) زناتة ي  زنقة 

فففف))الدار العيضاء)املغرب

مديرة) بصفته ا() زااد  نادية  ف)

 8( عارة) الشرفات  اقامة  عنوانه ا()

فففف)  بوعزة) دار  ((73 ب) الشقة 

الدار العيضاء)املغرب

مدير) هشام النادي بصفته ا() ف)

عنوانه ا()اارع الجيش امللكي اقامة)

تطوا ) ففف93) 7ف  الطابق) مباد 

املغرب

مراقب  و مراقبي الحسابات):

 UNIEXPERTS( SARL الشركة)

املمثلة من طرف نصر هللا  درغال) ا(

بصفته مراقب الحسابات عنوانه ا()
بروكس) موقف  غرناطة  زنقة  (،(9

فففف9)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاراخ)) بطنجة  التجاراة 

ف)ف)/3ف/73)تحت رقم)9ف374).

76I

STE DOMICILE CONSEIL

.STE(TRAVAUX(ELECأأ
ZEROUAL S.A.R.LAU

اركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشراك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V(،(35100،)جرسيف)

املغرب

  STE( TRAVAUX( ELEC.

اركة ذات) (ZEROUAL S.A.R.LAU

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

اارع) االجتماعي  مقرها  وعنوا  

 77 ( ععد املومن بن علي ملك فراد)

جرسيف)-)فف357)جرسيف املغرب.

توسيع نشاط الشركة.
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رقم التقييد في السجف التجاري 
.7659

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) مارس) )ف) في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
-دراسة وتركيب نظام الري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 73 بتاراخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/765.
77I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

ABDELAZIZأ
RESTAURATIONSأ

SNACKINGS
عقد تسيير حر ألصف تجاري

) األشخاص املبنواو (
عقد تسيير حر ألصف تجاري

 ABDELAZIZ RESTAURATIONS
 SNACKINGS

قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
 ABDELAZIZ(7ف)نونبر)79ف)) عطى
  RESTAURATIONS SNACKINGS
 75499 التجاري) بالسجف  املسجف 
حق) بمراكش  التجاراة  باملحكمة 
التسيير الحر لألصف التجاري الكائن)
يبقوب) اارع  الحارتي  اقامة  ب 
فففف4  (- ( ( رقم)) املحف  املنصور 
 SALADBOX(مراكش املغرب لفائدة
ملدة)))سنة تبتدئ من)7ف)نونبر)79ف) 
مقابف) 7)ف)) 37) كتوبر) و تنتهي في)

معلغ اهري قيمته)ففف.48)درهم.
78I

STE(Emakit(SARL

إميكيت
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تحواف املقر االجتماعي للشركة

STE(Emakit(SARL
 Rue(marrekech(taza(Rue

 marrekech(taza، 35000، Taza
Maroc

إماكيت اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 
مراكش عمارة ديامو  فير تازة - 

ففف35  تازة املغرب.
تحواف  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.99/447

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤرخ في)78)فبراير)ف)ف))تم))تحواف))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
فير) ديامو   عمارة  مراكش  »اارع 
تازة)-)ففف35))تازة املغرب»)إلى)»الحي)
الصناعي الشطر األول بي  الطعقي )

تازة)-)ففف35))تازة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( بتازة) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)795.
79I

STE(Emakit(SARL

إميكيت
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

STE(Emakit(SARL
 Rue(marrekech(taza(Rue

 marrekech(taza، 35000، Taza
Maroc

إماكيت اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي الشطر األول بي  الطعقي  

تازة - ففف35 تازة  املغرب.
تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 
.99/447

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) فبراير) (78 في) املؤرخ 

املصادقة على):
القادر)) ععد  السيد) ة() تفوات 
من) اجتماعية  حصة  فف6) الغربي)
السيد) ( لفائدة) حصة  فف6)  صف)
فبراير) ((5 بتاراخ) الغربي  عصام   ة()

ف)ف).
تفوات السيد) ة()محسن))الغربي)
فف7)حصة اجتماعية من  صف)فف7 
فاطمة) السيد) ة() ( لفائدة) حصة 

الهواري بتاراخ)5))فبراير)ف)ف).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) (77 بتاراخ) ( بتازة) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)795.

Iف8

STE(Emakit(SARL

إميكيت
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

STE(Emakit(SARL
 Rue(marrekech(taza(Rue

 marrekech(taza، 35000، Taza
Maroc

إماكيت اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي الحي 
الصناعي الشطر األول بي  الطعقي  

تازة - ففف35 تازة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.99/447

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تم تغيير) ف)ف)) فبراير) (78 املؤرخ في)
إلى) («NEGOCE« نشاط الشركة من)

»تبليب قارورات زات الزاتو 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( بتازة) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)795.

87I

CAF MAROC

املغتب
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
املغرب اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
زاز رقم ف) اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني رقم ف7 - فففف9 طنجة 

املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

4877ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)املغرب.

غرض الشركة بإيجاز):)بيع واراء)

مواد التجميف والصحة.

زنقة واد) (: عنوا  املقر االجتماعي)

الطابق) كاسطيا  اقامة  ف)) رقم) زاز 

طنجة) فففف9) (- ف7) رقم) الثاني 

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

فف7  ( (: السبيد صنصار) السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد السبيد صنصار عنوانه ا()

دمنات) فف3))) القصعة دمنات) حي 

 زاالل املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السبيد صنصار عنوانه ا()

دمنات) فف3))) القصعة دمنات) حي 

 زاالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف9)37).

8(I
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STE(Emakit(SARL

أإميكيت
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

STE(Emakit(SARL
 Rue(marrekech(taza(Rue

 marrekech(taza، 35000، Taza
Maroc

 إماكيت  اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي الشطر األول بي  الطعقي  

تازة - ففف35 تازة املغرب .
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.99/447

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تم تبيي ) ف)ف)) فبراير) (78 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد ة()الغربي)

عصام كمسير وحيد
تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( بتازة) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)795.

83I

LEADER FIN

INMAN INTERNATIONALأ
TRADING
SARLأ

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

LEADER FIN
زنقة اوفالي بيارد اإلقامة فالروس» 
E» الطابق الثاني املكتب )7 الدار 
بيضاء، فف5ف)، الدار بيضاء املغرب
 INMAN(international(trading

SARL اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف76 طراق 
زناتة - فففف الدار العيضاء املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

5ف4598

3ف  عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) مارس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 INMAN( international( trading

.SARL

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

ومبدات العناء.

ف76  (: االجتماعي) املقر  عنوا  

العيضاء) الدار  فففف) (- زناتة) طراق 

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() كتاني  حميد  السيد 

رقم) فيال  البرتقال  تجزئة  ليساسفة 

77 فففف)الدار العيضاء)املغرب.

السيد سفيا  بوطالب عنوانه ا()

الجزائر)فففف)الجزائر الجزائر.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() كتاني  حميد  السيد 

رقم) فيال  البرتقال  تجزئة  ليساسفة 

77 فففف)الدار العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ف7  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)733893.

84I

مستأمنة املتنبي للمحاسعة

ANGOUR(TRAVAUX
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

مستأمنة املتنبي للمحاسعة

ف73 اارع املتنبي الطابق ) ، 

ففف3)، بني مالل املغرب

ANGOUR(TRAVAUX اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املراب 
الكائن بحي فالحة زنقة 78رقم 

3)بني مالل - ففف3) بني مالل 

املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

5ففف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 4ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANGOUR(TRAVAUX

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

DIVERS( OU( CONSTRUCTION-

 PROMOTION IMMOBILIERE

 - E N T R E P R E N E U R

 DE LA PLANTATION

.PARCS,JARDINS,AVENUES

املراب) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الكائن بحي فالحة زنقة)78رقم)3)بني)

مالل)-)ففف3))بني مالل املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: انكور) يونس  السيد 

حصة بقيمة)ففف.فف7)درهم للحصة

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يونس انكور عنوانه ا()حي)

التقدم بلوك75الرقم)6) ففف3))بني)

مالل املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس انكور عنوانه ا()حي)

التقدم بلوك75الرقم)6) ففف3))بني)

مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل))بتاراخ))7)مارس)

ف)ف))تحت رقم)78).

85I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

BENDA(TRAVAUX

اركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ر سمال الشركة

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT(A 1ER(ETAGE(N°4 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

BENDA(TRAVAUX اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

عالل الفا�سي عمارة حاتم اقة رقم 

) - فففف4 مراكش املغرب.

رفع ر سمال الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 

.45(99

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تم) ف)ف)) مارس) 5ف) في) املؤرخ 

قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 

من) درهم») ي  »ففف.ففف.3)

»ففف.فف3.4  إلى) درهم») »ففف.فف4)

تقديم حصص) ( (: عن طراق) درهم»)

نقدية  و عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (7( بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)8)7737.

86I
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CRI MEKNES

STE BLANCO ICE
SARLأ-AUأ

إعال  متبدد القرارات

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

  STE(BLANCO(ICE- SARL -AU

»اركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشراك الوحيد»

وعنوا  مقرها االجتماعي: الطابق 

األر�سي بقبة B-E 78 تجزئة رااض 

الزاتو   - فففف5 مكناس املغرب .

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

.47673

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تم اتخاذ) ف)ف)) فبراير) (7( املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)

بيع الحصص اإلجتماعية من السيد)

ففف7حصة) من) املتوكة  الدين  نور 

اجتماعية للسيد محمد الوزار).)

على) ينص  الذي  (:2- رقم) قرار 

تبيي  محمد الوزار مسيرا) (- ( مايلي:)
جديدا واستقالة السيد الحعور نور)

الدين).

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6-7- رقم) بند 

اإلجتماعية) الحصص  بيع  مايلي:)

من) املتوكة  الدين  نور  السيد  من 

ففف7حصة اجتماعية للسيد محمد)

الوزار).

الذي ينص على) بند رقم)13-14:)

تبيي  محمد الوزار مسيرا) (- ( مايلي:)
جديدا واستقالة السيد الحعور نور)

الدين).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((7 بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)3فف7.

87I

sofoget

S.KANET
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تفوات حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
S.KANET اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
57 زنقة لعنا  مكتب 4   ففف74 

القنيطرة املغرب.
تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 
.49979

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ف)ف)) فبراير) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ملوك) ( كرامة) تفوات السيد) ة()
من  صف) اجتماعية  حصة  ففف.7)
السيد) ة()) ( لفائدة) حصة  ففف.7)

فراح ملوك بتاراخ)6))فبراير)ف)ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 77 بتاراخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم))7448.
88I

sofoget

S.KANET
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
S.KANET  اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
57 زنقة لعنا  مكتب 4 - ففف74 

kenitra املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.49979

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

تم تبيي ) ف)ف)) فبراير) ((6 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد ة()ملوك)

هجر))كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 77 بتاراخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم))7448.

89I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

MAJMOUAA BEN HAMAD
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
حف اركة

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT(A 1ER(ETAGE(N°4 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MAJMOUAA BEN HAMAD

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد في طور التصفية(

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع ععد 

الكرام الخطابي عمارة املهندس ا 

الطابق االول رقم 4 جليز - فففف4 

مراكش املغرب.

حف اركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.77949

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

79ف))تقرر حف) 37)دجنبر) املؤرخ في)

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 MAJMOUAA BEN(الشراك الوحيد

ففف.ف7  ر سمالها) معلغ  ( (HAMAD

درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع)

ععد الكرام الخطابي عمارة املهندس)

ا الطابق االول رقم)4)جليز)-)فففف4 

االزمة) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

االقتصادية-املنافسة.

و حدد مقر التصفية ب اارع ععد)
ا) املهندس  عمارة  الخطابي  الكرام 
فففف4  (- 4)جليز) الطا بق االول رقم)

مراكش املغرب.)
و عي :

بندربن حمد بن) ( بندر) السيد ة()
ابو عمربن معاركي و عنوانه ا()مراكش)
فففف4)مراكش املغرب كمصفي) ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 
اارع) (: بالتصفية) املتبلقة  الوثائق 
ععد الكرام الخطابي عمارة املهندس)

ا الطابق االول رقم)4)جليز
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)5)7737.

Iف9

CRB CONSEIL

ILPC GROUP
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

CRB CONSEIL
حي الهناء اارع ابن سينا رقم 74) ، 

ف8)ف)، الدار العيضاء املغرب
ILPC GROUP اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي )ف)، 
 RDC - 5 اارع ععد املومن ،رقم

فففف) الدار العيضاء  املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

459347
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (77
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 ILPC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUP
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-اراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصيدالنية) األدواة  وتوزيع  وبيع 
واملكمالت) التجميف  ومستحضرات 

الغذائية)؛)و ي منتج آخر.
املستحضرات) وتصدير  -استيراد 
الصيدالنية ومستحضرات التجميف)
واملكمالت الغذائية)؛)و ي منتج آخر.

)ف)،) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 RDC( -  5 ،رقم) املومن) ععد  اارع 

فففف))الدار العيضاء))املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
فف7  ( (: ملسفر) إيناس  ( السيدة)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
إيناس ملسفر عنوانه ا() ( السيدة)
9ف،كالفورنيا) رقم) البزازاة  تجزئة 

فففف))الدار العيضاء))املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
إيناس ملسفر عنوانه ا() ( السيدة)
9ف،كالفورنيا) رقم) البزازاة  تجزئة 

فففف))الدار العيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)-.

97I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE CMJ CAR SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
STE CMJ CAR SARL اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الفيض  عراص بني  نصار - ففف)6 
الناظور املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

فففف

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CMJ CAR SARL

كراء) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

الفيض  عراص بني  نصار)-)ففف)6 

الناظور املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

ففف.فف5  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فف5  ( (: البعدالوي) السيد جمال 

حصة بقيمة)فف5)درهم للحصة).

فف5  ( (: الجرودي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)فف5)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جمال البعدالوي عنوانه ا()

الناظور)ففف)6)الناظور املغرب.

السيد محمد الجرودي عنوانه ا()

الناظور)ففف)6)الناظور املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الجرودي عنوانه ا()

الناظور)ففف)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاراخ)5ف)مارس)

ف)ف))تحت رقم)6)3.

9(I

sofoget

SOSMA

اركة ذات املسؤولية املحدودة

حف اركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3 ،

14000، kenitra(maroc

SOSMA اركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

محف رقم 7 املغرب البربي د رقم 49 - 

فففف)  القنيطرة املغرب.

حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 

.3(443

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

ف)ف))تقرر حف) 7ف)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  اركة 

ففف.فف7  ر سمالها) معلغ  ( (SOSMA

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   درهم 

7)املغرب البربي) القنيطرة محف رقم)

د رقم)49)-)فففف)))القنيطرة املغرب)

نتيجة ل):))زاادة خسائر الشركة.

و حدد مقر التصفية ب القنيطرة)

محف رقم)7)املغرب البربي د رقم)49   

ففف74)القنيطرة املغرب.)

و عي :

و) اسماعني  ( ( محمد) ( السيد ة()

القنيطرة) ففف74) املغرب) عنوانه ا()

املغرب كمصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 77 بتاراخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)58)74.

93I

sofoget

COMPLEXE(MARMARA
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تحواف املقر االجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
COMPLEXE(MARMARA اركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

6 القادسية رقم 4 - ففف74 
القنيطرة املغرب.

تحواف  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.39879
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤرخ في)78)يناير)ف)ف))تم))تحواف))
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»)
القنيطرة)6)القادسية رقم)4)-)ففف74 
القنيطرة املغرب»)إلى)»)القنيطرة))كلم)
القنيطرة))) ( ففف74) (- اوالد سالمة) (9

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 77 بتاراخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)74483.
94I

sofoget

JABAL(ALAM(MATERIAUXأ
DE CONSTRUCTION

اركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع ر سمال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 JABAL(ALAM(MATERIAUX(DE
CONSTRUCTION اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  البرائش 

37)7 املغرب الجديد املنطقة 
الصناعية   --  البرائش املغرب.

رفع ر سمال الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

35ف7.
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بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تم) ف)ف)) فبراير) (77 في) املؤرخ 
قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 

من) درهم») ي  »ففف.فف7.8)

»ففف.ففف.)  إلى) درهم») »ففف.فف))

درهم»)عن طراق):))إدماج احتياطي  و)

 رباح  و عالوات إصدار في ر س املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالبرائش))بتاراخ)3ف)مارس)

ف)ف))تحت رقم)97.

95I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

جذورأانفيستمنت
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

جذور انفيستمنت اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

السالم  رقم 38 الطابق الرابع اارع 

موالي ععدهللا-كليز - فففف4 مراكش 

املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7)35ف7

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) (76

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
جذور) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

انفيستمنت.

-ادارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفنادق.

-بيع)-)اراء)-كراء)البقارات.
السياحية املنشات   -استغالل 

) )منازل الضيافة)...)(..
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الطابق الرابع اارع) (38 )رقم) السالم)
موالي ععدهللا-كليز)-)فففف4)مراكش)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: هواامي) الصمد  ععد  السيد 
ف33)حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة)
حصة) ف33) ( (: كلي) بدر  السيد 

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ف77  ( (: بيوض) الدين  السيد عز 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيدة نورة كندوز):))ف77)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
هواامي) الصمد  ععد  السيد 
6ف)  4))رقم) عنوانه ا()اقامة نكرات)
فففف4  ( اارع املنصور الدهبي جليز)

مراكش املغرب.
عنوانه ا() كلي  بدر  السيد 
  AVENUE DU GENERAL  64
 LECLERC( -( 77330( OZOIR( LA

FERRIERE)فرنسا.
السيد عز الدين بيوض عنوانه ا()
ف4375   حي الكدية سيدي بوعثما )

بن جرار))املغرب.
عنوانه ا() كندوز  نورة  السيدة 
  AVENUE DU GENERAL  64
 LECLERC( -( 77330( OZOIR( LA

FERRIERE)فرنسا.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هواامي) الصمد  ععد  السيد 
6ف)  4))رقم) عنوانه ا()اقامة نكرات)
فففف4  ( اارع املنصور الدهبي جليز)

مراكش املغرب
السيد عز الدين بيوض عنوانه ا()
حي الكدية سيدي بوعثما ))ف4375 

بن جرار املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ف7) بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)73ف773.

96I

ADVOLIS

TRACONFOR
اركة ذات املسؤولية املحدودة

قفف التصفية

ADVOLIS

 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

TRACONFOR اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : زنقة 

سبد زغلول الطابق األر�سي  - 

فففف6 وجدة املغرب.

قفف التصفية

رقم التقييد في السجف التجاري : 

.3(475

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تقرر) ف)ف)) فبراير) (74 في) املؤرخ 

ذات) اركة  (TRACONFOR حف)

ر سمالها) معلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا   درهم  (100.000,00

اإلجتماعي زنقة سبد زغلول الطابق)

األر�سي))-)فففف6)وجدة املغرب نتيجة)

لبدم تحقيق الغرض االجتماعي.

و عي :

السيد ة()ليندة))الرزقي و عنوانه ا()

بكر) ساحة  بو  (79 عمارة) )ف) اقة)

الرباط) ف9فف7) اكدال) الصديق 

املغرب كمصفي) ة()للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية)

بتاراخ)74)فبراير)ف)ف))وفي زنقة سبد)

فففف6  (- ( األر�سي) الطابق  زغلول 

وجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( بوجدة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)973.

97I

TIZINGHRI

TIZINGHRI
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
رفع ر سمال الشركة

TIZINGHRI
 Apt2LotBouhayratSais29Sidi

 hrazemCommuneAin(Baida(fes
306000، FES(MAROC

TIZINGHRI اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
 Apt2LotBouhayratSais29Sidi

 hrazemCommuneAin(Baida(fes
.306000 FES(MAROC

رفع ر سمال الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.67569
الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تم) ف)ف)) فبراير) ((7 في) املؤرخ 
قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 
»ففف.ف35)درهم») ي من)»ففف.فف7 
عن) درهم») »ففف.ف45) إلى) درهم»)
نقدية  و) حصص  تقديم  ( (: طراق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجاراة بفاس))بتاراخ))7)مارس)ف)ف) 

تحت رقم)647ف7فف)3777ف4.

98I

hsrtrans

اكسبرسأمشهور
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

hsrtrans
 el(hajeb ، 51000، el(hajeb

maroc
اكسبرس مشهور اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف3) اارع 
الحسن الثاني  الحاجب - ففف57 

الحاجب املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

49537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) 7ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اكسبرس مشهور.

خدمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التحواف النقدي.

عنوا  املقر االجتماعي):)ف3))اارع)

ففف57  (- الحاجب) ( الثاني) الحسن 

الحاجب املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف9  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

فف9  ( (: محمد) مشهور  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() محمد  مشهور  السيد 

ففف57  الثاني) الحسن  اارع  ف3))

الحاجب املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() محمد  مشهور  السيد 

ففف57  الثاني) الحسن  اارع  ف3))

الحاجب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاراة بمكناس))بتاراخ)-)تحت رقم)

99I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE ABO MOHAMEDأ
DIAGNOSTIC

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،

ففف)7، السمارة املغرب

 STE ABO MOHAMED

DIAGNOSTIC اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املركز 

التجاري املسيرة رقم 9) السمارة. - 

ففف)7 السمارة املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (78

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABO MOHAMED DIAGNOSTIC

ميكانيك) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتشخيص) السيارات،) ( وصيانة)

االلكتروني للسيارات.).

املركز) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

(- السمارة.) ((9 التجاري املسيرة رقم)

ففف)7)السمارة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))عمر الغربال)):))فف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فف5  ( (: ( القلدى) سباد  السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() ( الغربال) عمر  ( السيد)

الفوج الرابع للمدفبية امللكية ق م م)

السمارة)ففف)7)السمارة املغرب.

)عنوانه ا() السيدة سباد القلدى)
)66)اسكجور) تجزئة مبطى هللا رقم)

مراكش))فففف4)مراكش املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() ( الغربال) عمر  ( السيد)

الفوج الرابع للمدفبية امللكية ق م م)

السمارة)ففف)7)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاراخ)9ف)مارس)

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/فف7.

Iفف7

FMCOMPTA(-(Comptable(Agréé

GENERAL PRIVAT INTERIMأ
اتكةأاملسيهمة

تبيي  مدير عام

FMCOMPTA - Comptable(Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt(n°6 Ain(Sebaa ، 20250،

Casablanca(Maroc

 GENERAL PRIVAT INTERIM

اركة املساهمة اركة  املساهمة

وعنوا  مقرها االجتماعي ف)7  اارع 

الحزام الكعير، درب الوفاء، عمارة 

ليليا، الطابق الثالث - ف57ف) الدار 

العيضاء املغرب.

تبيي  مدير عام
رقم التقييد في السجف التجاري 

535ف7).

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تقرر) ف)ف)) فبراير) ((7 في) املؤرخ 

اعاني  حمد مديرا) تبيي  السيد ة()

 GENERAL PRIVAT لشركة) عاما 

بتاراخ) املساهمة  اركة  (INTERIM

7))فبراير)ف)ف)

املخولة) الصالحيات  وتتمثف 

املخولة) الصالحيات  كف  يلي:) فيما 

الشركة) تمثيف  يمكنه  للمتصرفي ،)

بصفة عامة) واملوردين،) لدى الزبناء)

كف مايدخف في تسيير الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاراخ) ( العيضاء) بالدار  التجاراة 
رقم) تحت  ف)ف)) مارس) (73

734367 7ف87).

7Iف7

درعة اراادات ش.م.م

SARL HYTRNASأأ
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

درعة اراادات ش.م.م
75 اارع بئر  نزرا  صندوق براد 
ف7 تصومبت ، ففف45، ورزازات 

املغرب
  SARL HYTRNAS اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ثالث 

نوسبيد تاجدة - ففف45 ورزازات 
املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
3ف8ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 6ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 SARL(((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HYTRNAS
نقف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
استغالل) الغير.) لحساب  العضائع 
العناء.) مواد  في  املتاجرة  املباد .)

مقاولة في  اغال العناء.)).
ثالث) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
ورزازات) ففف45) (- تاجدة) نوسبيد 

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة ماراة الغازي):))فف))حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
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فف8  ( (: بوعراب) ادريس  السيد 
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() الغازي  ماراة  السيدة 
ورزازات) ففف45) األطر) حي  4ف) رقم)

املغرب.
السيد ادريس بوعراب عنوانه ا()
ورزازات) ففف45) األطر) حي  4ف) رقم)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() الغازي  ماراة  السيدة 
ورزازات) ففف45) األطر) حي  4ف) رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاراخ))7)مارس)

ف)ف))تحت رقم))75.

I)ف7

NOTAIRE

أ-AL ISMAILIAأ
IMMOBILIERE«أأ

أأHOTEL-أEnseigneأ
»MENZEH DALIA

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تفوات حصص

NOTAIRE
 ANGLE(AV. HASSAN(II & RUE

 MED(MEKNASSI(V.N ، 500000،
MEKNES MAROC

    AL(ISMAILIA(IMMOBILIERE«- 
 Enseigne -HOTEL(MENZEH
DALIA» اركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملك 
ازمار، رقم 34 مكرر، الطراق 
الرئيسية 34، طراق الرباط - 

فففف5 مكناس االسماعلية املغرب.
تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 
.79777

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) فبراير) ف)) في) املؤرخ 

املصادقة على):

خديجة بنونة) تفوات السيد) ة()
حصة اجتماعية من  صف) 666.ف7)
السيد) ة() ( لفائدة) حصة  666.ف7)

كاتية بنونة بتاراخ)ف))فبراير)ف)ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) ف7) بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)54)7.
3Iف7

fiduazizi

ADIRED CARS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

fiduazizi
اارع عمر املختار حي القدس، 

فففف7، البيو  املغرب
ADIRED CARS اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 GROUPE وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 84 BLOC(C(N°980 VILLE
 ELWAHD  - 70000 LAAYOUNE

.MAROC
تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 
.(9547

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) مارس) (73 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بيصة) ( تفوات السيد) ة()سكينة)
من  صف) اجتماعية  حصة  فف5)
ففف.7)حصة لفائدة))السيد) ة()نوال))

بيصة بتاراخ)73)مارس)ف)ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
73)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/)75.
4Iف7

كافجيد

JAM PLATER
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

كافجيد
86 زنقة 765 مجموعة *ه* حي 
االلفة، ف))ف)، الدار العيضاء 

املغرب

JAM PLATER اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

 CENTRE   وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 RIAD 61 ANGLE(AV(LALLA

YACOUT  - 20520 الدار العيضاء 
املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
458357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (77
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 JAM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PLATER
األاغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و عمال العناء.
 CENTRE(((:(عنوا  املقر االجتماعي
 RIAD 67 ANGLE AV LALLA
الدار العيضاء) (YACOUT( ( -( 20520

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: السيد جامع ععد هللا)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد جامع ععد هللا عنوانه ا()
بوسكورة) الدحامنة  عمر  بن  والد 
العيضاء) الدار  ففف7)) النواصر)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جامع ععد هللا عنوانه ا()
بوسكورة) الدحامنة  عمر  بن  والد 
العيضاء) الدار  ففف7)) النواصر)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)575)73.

5Iف7

كافجيد

BOUGED
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

كافجيد
86 زنقة 765 مجموعة *ه* حي 
االلفة، ف))ف)، الدار العيضاء 

املغرب
BOUGED اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف7 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي بوركو  - 

53فف) الدار العيضاء املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
458357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ف))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUGED
األعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املختلفة وااغال العناء.
زنقة) ف7) (: عنوا  املقر االجتماعي)
(- الطابق السفلي بوركو ) الشراردة 

53فف))الدار العيضاء)املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: مكاوي) سفيا   السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
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والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() مكاوي  سفيا   السيد 

9)عمارة) ))م س) اقامة رااض األلفة)

الدار) )ف)ف)) االلفة) (9(5 اقة) (45

العيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() مكاوي  سفيا   السيد 

9)عمارة) ))م س) اقامة رااض األلفة)

الدار) )ف)ف)) االلفة) (9(5 اقة) (45

العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)549)73.

6Iف7

كافجيد

IZM(TEX
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

كافجيد

86 زنقة 765 مجموعة *ه* حي 

االلفة، ف))ف)، الدار العيضاء 

املغرب

IZM(TEX اركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف7 زنقة 

الشراردة درب اللوبيال الطابق 

السفلي بوركو  - 53فف) الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3ف4588

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 IZM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TEX

الصناعة) (: غرض الشركة بإيجاز)
والنسيج.

ف7  (: االجتماعي) املقر  عنوا  
اللوبيال الطابق) زنقة الشراردة درب 
الدار) 53فف)) (- بوركو ) السفلي 

العيضاء)املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد الراوي):))فف7)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
فف3  ( (: الحيوطي) السيدة غزال  

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() الراوي  محمد  السيد 
ح) (763 رقم) (3 زنقة) ميسيمي  حي 
العيضاء) الدار  ف3)ف)) العيضاء) ح 

املغرب.
السيدة غزال  الحيوطي عنوانه ا()
األلفة) فاتب  الحاج  تجزئة  (668

ف))ف))الدار العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() الراوي  محمد  السيد 
ح) (763 رقم) (3 زنقة) ميسيمي  حي 
العيضاء) الدار  ف3)ف)) العيضاء) ح 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
3ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)868)73.

7Iف7

FUTURE CONSEIL

STE BENJALOUL PLATRE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FUTURE CONSEIL
ف5 زنقة يوسف بن تاافي  الطابق 

األول ، فف67)، برايد املغرب
STE BENJALOUL PLATRE  اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
3ف تجزئة منازل الدروة ) الشطر 
الثاني العقبة رقم ف75 الدروة. - 

فف)6) الدروة املغرب 
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
73547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 6ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BENJALOUL PLATRE
غرض الشركة بإيجاز):)بيع واراء)

الجبس
صناعة وتركيب الجبس.

عنوا  املقر االجتماعي):)متجر رقم)
الشطر) (( الدروة) منازل  تجزئة  3ف)
(- الدروة.) ف75) رقم) العقبة  الثاني 

فف)6))الدروة املغرب).
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: السيد ابو اليتيم عادل)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابو اليتيم عادل عنوانه ا()
برايد) الدروة  الوااانة  دوار 

فف)6))الدروة املغرب).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابو اليتيم عادل عنوانه ا()
برايد) الدروة  الوااانة  دوار 

فف)6))الدروة املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( االبتدائية ببرايد)

ف)ف))تحت رقم)6)).
8Iف7

STE TIB COMPT SARL AU

MAILI
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
رفع ر سمال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى اارع املرابطي  وزنقة 

العخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

5ف ، فففف6، وجدة املغرب

MAILI اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8) زنقة 

االنشراح حي الحكمة  - فففف6 

وجدة املغرب.
رفع ر سمال الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 

.(6683

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

تم) ف)ف)) مارس) ف7) في) املؤرخ 
قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 

»ففف.ف7  درهم») ي من) »ففف.ف39)

عن) درهم») »ففف.فف4) إلى) درهم»)

إدماج احتياطي  و  رباح  و) ( (: طراق)

عالوات إصدار في ر س املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( بوجدة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف99.

9Iف7

FIDUCIA-MID

OUJELLAأأAGRIأأSARL(AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طراق مكناس 

ميمالل ميدلت ، ف5435، ميدلت 

ميدلت

OUJELLA  AGRI  SARL(AU  اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

تانجيجمت بومية  - ف5435 ميدلت 

املغرب
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تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

(349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OUJELLA  AGRI  SARL AU

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الفالحية،األاغال املختلفة  و العناء)

و  اغال الري.

(: االجتماعي) املقر  عنوا  

ف5435)ميدلت) (- ( تانجيجمت بومية)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اوجال زهير):))ففف.7)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

 

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اوجال زهير عنوانه ا()اارع)

بومية) 5ف) الدار) رقم  الدهب  واد 

ف5435)ميدلت املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوجال زهير عنوانه ا()اارع)

بومية) 5ف) الدار) رقم  الدهب  واد 

ف5435)ميدلت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6ف)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بميدلت)

ف)ف))تحت رقم)57.

Iف77

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير

EUROBEST
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير
ساحة نفارا 3 اقامة سا  

فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، ف4فف9، 
طنجة املغرب

EUROBEST اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع ولي 
البهد اإلقامة دار الفرح 3 الطابق ) 

اقة رقم 64   - . طنجة املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7ف48ف7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (78
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EUROBEST
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وإعادة) اراء) هو  الشركة  من 
واالستراد) والتوراد  والتوزيع  العيع 
املنتجات) جميع  نواع  والتصدير 
املخصصة) املصنبة  الغذائية 
ومنتجات) البشري  لالستهالك 
النظافة،)وكذلك جميع املواد الخام)
واملواد) الغذائية  واملواد  والسلع 
والتغليف  و) واللوازم  واألدوات 

امللحقات،)إلخ.
النقف الدولي للعضائع لفائدة عن)

الغير.)
وكيف شحن بري محلي ودولي.

وطني) بري  النقف  مركعة  تأجير 
ودولي لفائدة الغير.

البمليات) جميع  وعموًما،)
الصناعية والتجاراة واملالية واملدنية)
بشكف) تتبلق  قد  والتي  والبقاراة،)
معاار  و غير معاار بالنشاط املشار)

إليه  عاله  و بنشاط اخر مماثف..

عنوا  املقر االجتماعي):)اارع ولي)
 ( 3)الطابق) البهد اإلقامة دار الفرح)

اقة رقم)64)))-).)طنجة املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ر سمال  معلغ 

ففف.ففف.7)درهم،)مقسم كالتالي:
فف8  ( (: بنونة) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).
السيد  سامة  زنود):))فف))حصة)

بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
بنونة عنوانه ا() السيدة خديجة 
بروكسف) ف)ف7)  (43 ( امللكة) اارع 

بلجيكا بروكسف).)بروكسف بلجيكا.
عنوانه ا() السيد  سامة  زنود 
 779 اارع موالي علي الشراف زنقة)

الطابق)4ف)رقم))7).)طنجة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() اقرو   احمد  السيد 
زنقة ابن كثير إقامة ابن كثير) ف)7)

طابق)))رقم)ف))).)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ف7) بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)39)37).

777I

كافجيد

B&G(AUTO
اركة ذات املسؤولية املحدودة

حف اركة

كافجيد
86 زنقة 765 مجموعة *ه* حي 
االلفة، ف))ف)، الدار العيضاء 

املغرب
B&G(AUTO اركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف7 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي بوركو  - 

53فف) الدار العيضاء  املغرب.
حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.457847

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

ف)ف))تقرر حف) 6))فبراير) املؤرخ في)

 B&G(اركة ذات املسؤولية املحدودة

ففف.فف7  ر سمالها) معلغ  ( (AUTO

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   درهم 

السفلي) الطابق  الشراردة  زنقة  ف7)

العيضاء)) الدار  53فف)) (- بوركو )

املغرب نتيجة ل):)األزمة االقتصادية.

زنقة) ف7) و حدد مقر التصفية ب)

(- الطابق السفلي بوركو ) الشراردة 

53فف))الدار العيضاء)املغرب.)

و عي :

و) بلخضر  ( ( اسماعيف) السيد ة()
اقامة السالمة زنقة هنري) عنوانه ا()

فلوري) فال  7ف) ش) 7ف) ط) مورو 

املغرب) العيضاء) الدار  ف39ف))

كمصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 7( بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734794.

77(I

كافجيد

S.V.MAT
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
قفف التصفية

كافجيد

86 زنقة 765 مجموعة *ه* حي 

االلفة، ف))ف)، الدار العيضاء 

املغرب

S.V.MAT اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : ف7 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي بوركو  - 

53فف) الدار العيضاء املغرب.

قفف التصفية

رقم التقييد في السجف التجاري : 

3887ف4
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الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حف) ف)ف)) يناير) ((7 املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  اركة  (S.V.MAT

محدودة ذات الشراك الوحيد معلغ)

وعنوا ) درهم  ففف.فف7) ر سمالها)

زنقة الشراردة) ف7) مقرها اإلجتماعي)

53فف)  (- بوركو ) السفلي  الطابق 

املغرب نتيجة الألزمة) الدار العيضاء)

االقتصادية.

و عي :

و) املستفهم  ( محمد) السيد ة()

عنوانه ا()اارع سيدي ععد الرحما )

الدار) ف7)ف)) الهناء) حي  (783 رقم)

العيضاء)املغرب كمصفي) ة()للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية)

زنقة) ف7) وفي) ف)ف)) يناير) (77 بتاراخ)

(- الطابق السفلي بوركو ) الشراردة 

53فف))الدار العيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 7( بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734785.

773I

كافجيد

GROUPE SCOLAIREأ

MASSALEK BERRADAأ

PRIVE
اركة ذات املسؤولية املحدودة

قفف التصفية

كافجيد

86 زنقة 765 مجموعة *ه* حي 

االلفة، ف))ف)، الدار العيضاء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE MASSALEK

BERRADA PRIVE اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 LOT : وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 VERMONT LES CRETES AIN

CHOCK - 20470 الدار العيضاء 

املغرب.

قفف التصفية

رقم التقييد في السجف التجاري : 

7689ف3.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تقرر حف) ف)ف)) يناير) (77 املؤرخ في)
 GROUPE SCOLAIRE MASSALEK
ذات) اركة  (BERRADA PRIVE
ر سمالها) معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوا   درهم  ففف.ف46)
 LOT VERMONT LES اإلجتماعي)
 CRETES( AIN( CHOCK( -( 20470
املغرب نتيجة الألزمة) الدار العيضاء)

االقتصادية.
و عي :

السيد ة()زهير)))برادة و عنوانه ا()
طراق) (76 تجزئة املنظر الجميف رقم)
الدار) 4ف)ف)) الحسني) حي  ازمور 
العيضاء)املغرب كمصفي) ة()للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية)
 LOT وفي) ف)ف)) يناير) (77 بتاراخ)
 VERMONT LES CRETES AIN
العيضاء) الدار  (CHOCK( -( 20470

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 7( بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734776.

774I

FIDUCIA-MID

TRAVAUXأأAGRIWAYأأ
SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طراق مكناس 
ميمالل ميدلت ، ف5435، ميدلت 

ميدلت
  AGRIWAY  TRAVAUX  SARL(AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

استغرغور تونفيت - ف5435 ميدلت 
املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
(357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AGRIWAY((TRAVAUX((SARL(AU

تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املختلفة  و) األبقار،األاغال 

العناء،املفاوضة.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

استغرغور تونفيت)-)ف5435)ميدلت)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ر سمال  معلغ 

ففف.فف7.7)درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( حميد) الزهرة  ايت  السيد 

درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.77)

للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حميد)) الزهرة  ايت  السيد 

تونفيت)) استغرغور  قصر  عنوانه ا()

ف5435)ميدلت املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حميد)) الزهرة  ايت  السيد 

تونفيت)) استغرغور  قصر  عنوانه ا()

ف5435)ميدلت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ف7)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بميدلت)

ف)ف))تحت رقم)57.

775I

FIDUCIA-MID

MAY MINE SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طراق مكناس 

ميمالل ميدلت ، ف5435، ميدلت 

ميدلت

MAY MINE SARL اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي حي السالم 

الشبعة  - ف5435 ميدلت املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.78(7

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تمت) ف)ف)) مارس) 3ف) في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

نقف العضائع لحساب الغير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

6ف)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بميدلت)

ف)ف))تحت رقم))5.

776I

fiduazizi

TARFAYA RAPIDE SERVICE
اركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

fiduazizi

اارع عمر املختار حي القدس اارع 

عمر املختار حي القدس، ففف7، 

البيو  املغرب

TARFAYA RAPIDE SERVICE اركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 avenue وعنوا  مقرها االجتماعي

 cheikh(mohamed(mamoun(s/n  -

.70050 TARFAYA(MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.75(57

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تمت) ف)ف)) مارس) 9ف) في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
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...الى) الوقود) محطة  تسيير  -من 
اصالح السيارات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
73)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/757.

777I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية)

الحمراء

LAAYOUNE WORKS
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، فففف7، 
البيو  املغرب

LAAYOUNE WORKS اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

الوكالة رقم )68 بلوك د  - فففف7 
البيو  املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
59ف37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) ف))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAAYOUNE WORKS
غرض الشركة بإيجاز):)االاغال و)

الخدمات املختلفة.
اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
فففف7  (- ( بلوك د) (68( الوكالة رقم)

البيو  املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الغيالني البسري):))ففف.7 
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

البسري) الغيالني  السيد 
 68( رقم) الوكالة  اارع  عنوانه ا()

بلوك د))فففف7)البيو  املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
البسري) الغيالني  السيد 
 68( رقم) الوكالة  اارع  عنوانه ا()

بلوك د))فففف7)البيو  املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
6))فبراير) )بتاراخ) االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)/))5.
778I

STE TIB COMPT SARL AU

CAROUBE DISTRIB
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تحواف املقر االجتماعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى اارع املرابطي  وزنقة 

العخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
5ف ، فففف6، وجدة املغرب

CAROUBE DISTRIB اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية  رقم 9 فففف6 وجدة 

املغرب.
تحواف  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.(7963

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤرخ في)7ف)فبراير)ف)ف))تم))تحواف))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
فففف6   9 رقم) ( »املنطقة الصناعية)
ملتقى اارع) (47« إلى) وجدة املغرب»)
تندوف) اارع  و  بالخضر  محمد 
7 فففف6  الطابق الثالث مكتب رقم)

وجدة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( بوجدة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)999.
779I

STE TIB COMPT SARL AU

ORIENT CAROUBE
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تحواف املقر االجتماعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى اارع املرابطي  وزنقة 

العخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
5ف ، فففف6، وجدة املغرب

ORIENT CAROUBE اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية  رقم 9 فففف6 وجدة 

املغرب.
تحواف  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.(7957

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤرخ في)7ف)فبراير)ف)ف))تم))تحواف))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
فففف6   9 رقم) ( »املنطقة الصناعية)
ملتقى اارع) (47« إلى) وجدة املغرب»)
تندوف) اارع  و  بالخضر  محمد 
7 فففف6  الطابق الثالث مكتب رقم)

وجدة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( بوجدة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف99.
Iف)7

LA VIE FISCALE

GALICIA IMMO
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
GALICIA IMMO اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 79 زنقة 
دمنات تجزئة بلحسي  حي الزاتو  

رقم 653 - فففف6 وجدة املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

34939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GALICIA IMMO

منبش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة) (79 (: عنوا  املقر االجتماعي)

الزاتو ) حي  بلحسي   تجزئة  دمنات 

رقم)653)-)فففف6)وجدة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: الحسن) السيد مرزاق 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسن عنوانه ا() السيد مرزاق 

دوار اوالد السايب جماعة اهف انجاد)

عمالة وجدة)فففف6)وجدة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحسن عنوانه ا() السيد مرزاق 

دوار اوالد السايب جماعة اهف انجاد)

عمالة وجدة)فففف6)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( بوجدة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)987.

7(7I
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Advanced(Finance(Consulting

BTP SEALING WORKS

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

تفوات حصص

Advanced(Finance(Consulting

 Bd(Rahal(Meskini, Borj(El

 Yacout, Immeuble(B, N°16 ،

20000، Casablanca(Maroc

BTP SEALING WORKS اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6), 

 Avenue(Mers(Sultan, N°3

 Casablanca 20000 Casablanca

.MAROC

تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 

858ف73.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تمت) 79ف)) دجنبر) ف)) في) املؤرخ 

املصادقة على):

 Said(ZOUHIR()تفوات السيد) ة

ف4))حصة اجتماعية من  صف)ف4) 

  Abdellatif()حصة لفائدة))السيد) ة

CHELLAI)بتاراخ)9ف)غشت)79ف).

 Said(ZOUHIR()تفوات السيد) ة

ف4))حصة اجتماعية من  صف)ف4) 

 Khalid(EL()حصة لفائدة))السيد) ة

HADI)بتاراخ)9ف)غشت)79ف).

 Said(ZOUHIR()تفوات السيد) ة

ف6))حصة اجتماعية من  صف)ف4) 

 Hicham السيد) ة() ( لفائدة) حصة 

BERRADA)بتاراخ)9ف)غشت)79ف).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 74 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم))577.

7((I

DANIS GROUP CARGO MAROC

DAIS GROUP CARGOأ
MAROC

اركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشراك الوحيد

تفوات حصص

 DANIS GROUP CARGO
MAROC

 73RUE AHMED EL MAJJATI
 RES(LES(ALPES 1 ETAGE(N° 8،

فففف)، الدار العيضاء املغرب
 DAIS GROUP CARGO MAROC
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
 73RUE وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 AHMED EL MAJJATI RES LES
 ALPES 1 ETAGE(N° 8  20500

الدار العيضاء  املغرب.
تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 
.38(937

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ف)ف)) مارس) 9ف) في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفوات السيد) ة()سبيد))ضايف)
من  صف) اجتماعية  حصة  ففف.5)
ففف.5)حصة لفائدة))السيد) ة()ععد)
الهادي فروق بتاراخ)9ف)مارس)ف)ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاراخ) ( العيضاء) بالدار   التجاراة 
77)مارس)ف)ف))تحت رقم)733973.
7(3I

ABK CONSULTING

BERISAB
اركة ذات املسؤولية املحدودة

قفف التصفية

ABK CONSULTING
 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

BERISAB  اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 3) اارع 
واد درعة اقة 4  كدال ، الرباط - 

ف8فف7 الرباط املغرب .

قفف التصفية
رقم التقييد في السجف التجاري : 

.733877

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

79ف))تقرر حف) ف3)دجنبر) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  اركة  ( (BERISAB

ففف.ففف.7  املحدودة معلغ ر سمالها)

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   درهم 

4) كدال) درعة اقة) واد  اارع  ((3

املغرب)) الرباط  ف8فف7) (- الرباط) (،

نتيجة لتوقيف النشاط.

و عي :

و) برقية  ( ( الكعير) ععد  السيد ة()
حي) احمد  بني  زنقة  (345 عنوانه ا()

ف77ف7  الرباط) السوي�سي  السفراء)

الرباط املغرب))كمصفي) ة()للشركة.

و) برقية  ( ( اسماعيف) السيد ة()

ب رقم) ( بلوك) (79 سكتور) عنوانه ا()
الرباط))) الرااض  حي  فاندا  زنقة  ((

)كمصفي) ة() الرباط املغرب) فف7ف7)

للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية)

بتاراخ)ف3)دجنبر)79ف))وفي)3))اارع)

(- الرباط) (، 4) كدال) واد درعة اقة)

ف8فف7)الرباط املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ف7) بتاراخ) ( بالرباط) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)4759ف7.

7(4I

rochdi(conseil

KATO SERVICES
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

rochdi(conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 743 

البيو  ، فففف7، البيو  املغرب

KATO SERVICES اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 

بطوطة رقم 867 البيو  - فففف7 

البيو  املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

37(47

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ف))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 KATO (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SERVICES

و) العناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االاغال املتبددة.

:)زنقة ابن) عنوا  املقر االجتماعي)

فففف7  (- البيو ) (867 بطوطة رقم)

البيو  املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: سهام) السيدة خدامة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() سهام  خدامة  السيدة 

 77 رقم) بوقنادل  زنقة  الفتب  حي 

البيو )فففف7)البيو  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() سهام  خدامة  السيدة 

 77 رقم) بوقنادل  زنقة  الفتب  حي 

البيو )فففف7)البيو  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6ف)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم))63.

7(5I
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ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

إرمينوصألوجيستيكي
إعال  متبدد القرارات

 ALPHAIZ(CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE(MOHAMED(V, ,66

 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

إرمانوص لوجيستيكا »اركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشراك 

الوحيد»

وعنوا  مقرها االجتماعي: )7 اارع 

خالد إبن الوليد الطابق الثالث 

اقة رقم 6 - فففف9 طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

799ف9.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تم اتخاذ) ف)ف)) يناير) 3ف) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 

السيدة) حصة  ففف7) تفوات) مايلي:)

إيما  الصدرتي إلى السيدة  م كلثوم)

الحشالفة.

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

إيما ) السيدة  مالحظة هامة  مايلي:)

الصدرتي لم تبد اراكة في الشركة)

الحشالفة) كلثوم  والسيدة  م 

 صعحت الشراكة الوحيدة للشركة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الصدرتي) إيما   السيدة  إستقالة 

من وظيفتها كمسيرة للشركة وتبيي )

السيدة  م كلثوم الحشالفة كمسيرة)

وحيدة للشركة.

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

بمعلغ) الشركة  مال  ر س  تحديد  تم 

مقسمة) مئة  لف درهم) ففف.فف7()

إلى  لف) ففف7()سهم قيمة كف سهم)

إلى) (7 من) مرقمة  درهم  مئة) فف7()

ففف7)وتخصيصها بالكامف للشراكة)

الوحيدة السيدة  م كلثوم الحشالفة.

بند رقم)73:)الذي ينص على مايلي:)
الحشالفة) كلثوم  السيدة  م  تبيي  

كمسيرة وحيدة للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((7 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)699ف3).
7(6I

Sparteoo

SPARTEOO
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

Sparteoo
 APT 1 Boulevard  47ف

 Zerktouni(RES(Hamad ، 20000،
Casablanca(Maroc

Sparteoo اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 APT  47وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف
 1 Boulevard(Zerktouni(RES
 Hamad - 20000 Casablanca

Maroc
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3ف4589
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Sparteoo
 Conseil (: غرض الشركة بإيجاز)
 en( Digital,( Conseil( en( Gestion,

.Assurtech
ف47   (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 APT(1(Boulevard(Zerktouni(RES
 Hamad( -( 20000( Casablanca

.Maroc
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف)  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 Khalil( Boutejdir السيد)
 N13(rue(houcine(saloui()عنوانه ا

.hay(badre(30000(Fes(Maroc
 Fadma( Rachid السيدة)
 N13( rue( Houcine عنوانه ا()
 Slaoui( Hay( badre( 3000( Fes

.Maroc
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Khalil( Boutejdir السيد)
 N13(rue(houcine(slaoui()عنوانه ا

hay(badre(30000(Fes(Maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاراخ) ( العيضاء) بالدار  التجاراة 

تحت رقم)-.
7(7I

FIGEC

ARWA PHYTO
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR(CITE(DAKHLA

 AGADIR(AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

ARWA PHYTO اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

والد ابراهيم والد برحيف  - فف833 
تارودانت املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
6673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 ARWA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PHYTO
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

الفالحية.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
فف833  (- ( والد ابراهيم والد برحيف)

تارودانت املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: فؤاد) احتشاو  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() فؤاد  احتشاو  السيد 
فف833  برحيف) والد  سيدي  عي  

تارودانت املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() فؤاد  احتشاو  السيد 
فف833  ( برحيف) والد  سيدي  عي  

تارودانت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
3ف  بتاراخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)735.
7(8I

BELCOMPTA

DECLIC ALU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

BELCOMPTA
رقم 4 بلوك ب اارع النور زواغة 

البليا ، فففف3، فاس املغرب
DECLIC ALU اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم ) 

قطبة )4 تجزئة البنبرة 7 س) طراق 
عي  السمن  - فففف3 فاس املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
6(399
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 9ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DECLIC ALU

االاغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة

ااغال العناء

التصدير واالستيراد.

 ( رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

قطبة))4)تجزئة البنبرة)7)س))طراق)

عي  السمن))-)فففف3)فاس املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: كحيلو) امينة  السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() كحيلو  امينة  السيدة 

البليا)) زواغة  بلوك س حي  (36 رقم)

فففف3)فاس املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() كحيلو  امينة  السيدة 

البليا)) زواغة  بلوك س حي  (36 رقم)

فففف3)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (7( بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/39ف7.

7(9I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

ADULTES(TRAVAUX(DIVERS
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

 CABINET FUDICIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT(AIN(AGHBAL
 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC
 ADULTES(TRAVAUX(DIVERS

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
7 رقم 7ف3 الصنوبر احداف ازرو - 

فف537 ازرو املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
7((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) (75
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADULTES(TRAVAUX(DIVERS
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة اوالعناء
التجارة..

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
(- الصنوبر احداف ازرو) 7ف3) رقم) (7

فف537)ازرو املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ر سمال  معلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
فف7  ( (: مرادي) رضوا   السيد 

حصة بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).
فف7  (: مرادي) رضوا   السيد  (

بقيمة)ففف.7)درهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() مرادي  رضوا   السيد 

كلميمة) ففف87) كلميمة) كاوز  قصر 

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() مرادي  رضوا   السيد 

كلميمة) ففف87) كلميمة) كاوز  قصر 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) 8ف) بتاراخ) ( بازرو) االبتدائية 

79ف))تحت رقم)375.

Iف73

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

CAFE DAYZINE
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 CABINET FUDICIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT(AIN(AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

CAFE DAYZINE اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مراب رقم 

)5) تجزئة االرز 7 - فف537 ازرو 

املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7(57

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) (76

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DAYZINE

غرض الشركة بإيجاز):))استغالل)

مقهى.

عنوا  املقر االجتماعي):)مراب رقم)

ازرو) فف537) (- (7 االرز) تجزئة  ((5(

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ف8  ( (: املقرقش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).

ف)  ( (: دحيوي) نبيمة  السيدة 

حصة بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد املقرقش عنوانه ا()

ازرو) فف537) تجزئة ميموزا) (35 رقم)

املغرب.

السيدة نبيمة دحيوي عنوانه ا()

ازرو) فف537) تجزئة ميموزا) (35 رقم)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد املقرقش عنوانه ا()

مراب رقم))5))حي االرز))فف537)ازرو)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (76 بتاراخ) ( بازرو) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)37.

737I

FICOMPTA

LINTAJ
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES(MAROC

LINTAJ اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

علي العقبية كندر سيدي خيار - )

74ف37 صفرو املغرب
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تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

(877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LINTAJ

غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاولة في)

تدبير اإلستغالالت الفالحية)

-)مربي العجول واألبقار.

:)دوار ايت) عنوا  املقر االجتماعي)

علي العقبية كندر سيدي خيار)-))

74ف37)صفرو املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: السيد محمد لحسيني)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد لحسيني عنوانه ا()

3)ف53  ( ايدير ضاية عوا) ايت  دوار 

افرا  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد لحسيني عنوانه ا()

3)ف53  ( ايدير ضاية عوا) ايت  دوار 

افرا  املغرب

تم اإليداع القانوني ب-))بتاراخ)77 

مارس)ف)ف))تحت رقم)73.

73(I

FICOMPTA

PROMORED
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

FICOMPTA
 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES(MAROC
PROMORED اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

374 الطابق األول تجزئة القرواي  
طراق عي  الشقف  - فففف3 فاس 

املغرب.
تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 
.53745

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) مارس) )ف) في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفوات السيد) ة()حليمة البشاتي)
من  صف) اجتماعية  حصة  فف5)
وفاء)) السيد) ة() ( حصة لفائدة) فف5)

الحيوني))بتاراخ))ف)مارس)ف)ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) 9ف) بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/947.
733I

REAL OFFICE SARL

SOFILATRA STE FILALI DEأ
TRAVAUX

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تفوات حصص

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 SOFILATRA STE FILALI DE

TRAVAUX اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجمع 
ياسمي  اقامة 79 رقم )ف7 تجزئة 
املجد، قطبة 797، الطابق الثاني 

فففف9 طنجة املغرب.
تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 

.((4(3

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تمت) ف)ف)) فبراير) 5ف) في) املؤرخ 

املصادقة على):
رضوا ) السيد) ة() تفوات 

اجتماعية) حصة  فف5.)) بواحياوي)

لفائدة)) حصة  فف5.)) من  صف)
بواحياوي) البربي  محمد  السيد) ة()

بتاراخ)5ف)فبراير)ف)ف).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مارس) (7( بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)737).

734I

فيكوجيس

HOTEL LES JARDINSأ

D›ESSAOUIRA
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

فيكوجيس

43 زنقة موراطانيا الشقة 4 جيليز ، 

فففف4، مراكش املغرب

 HOTEL LES JARDINS

D’ESSAOUIRA اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 3 
درب سيدي بولقات ريهض الزاتو  

القديم مراكش املدينة - فففف4 

مراكـــــش املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3445ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 HOTEL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LES JARDINS D’ESSAOUIRA

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فندق.

 3 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

الزاتو ) درب سيدي بولقات ريهض 

فففف4  (- املدينة) مراكش  القديم 

مراكـــــش املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ر سمال  معلغ 

ففف.فف4.))درهم،)مقسم كالتالي:

فف9.6  ( (: محمد) اعرابن  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ف)9.7  ( (: حسن) اعرابن  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ف8).5  ( (: السيد اعرابن ععد هللا)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فففف96  (: السيد اعرابن محمد) (

بقيمة)فف7)درهم.

ففف)97  (: السيد اعرابن حسن)

بقيمة)فف7)درهم.

السيد اعرابن ععد هللا):)ففف8)5 

بقيمة)فف7)درهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() محمد  اعرابن  السيد 

مراكش)فففف4)مراكش املغرب.

عنوانه ا() حسن  اعرابن  السيد 

مراكش)فففف4)مراكش املغرب.

السيد اعرابن ععد هللا عنوانه ا()

ف5)ف))الدار العيضاء) الدار العيضاء)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() محمد  اعرابن  السيد 

مراكش)فففف4)مراكش املغرب

عنوانه ا() حسن  اعرابن  السيد 

مراكش)فففف4)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) 9ف) بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)5)6).

735I
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REAL OFFICE SARL

SDEFO
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تحواف املقر االجتماعي للشركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
SDEFO اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 
سيدي العخاري رقم 3) - فففف9 

طنجة املغرب.
تحواف  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.57755

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في))7)فبراير)ف)ف))تم))تحواف))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- ((3 رقم) العخاري  سيدي  »زنقة 
»اارع) إلى) املغرب») طنجة  فففف9)
الطابق) (A  793 الرايد رقم) هارو  

الثالث)-)فففف9)طنجة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (73 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)فف)).
736I

issabi

إصيبي
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

issabi
 lot(n° 20 quartier(industriel(taza

، 35000، taza(maroc
إصابي اركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي الشطر األول تازة - ففف35 
تازة املغرب.

تفوات حصص
رقم التقييد في السجف التجاري 

.7547
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) فبراير) (77 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عصام الغربي) تفوات السيد) ة()
فف6)حصة اجتماعية من  صف)فف6 
محسن) السيد) ة() ( لفائدة) حصة 

الغربي بتاراخ)78)فبراير)ف)ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) (77 بتاراخ) ( بتازة) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)794.

737I

issabi

إصيبي
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

issabi
 lot(n° 20 quartier(industriel(taza

، 35000، taza(maroc
إصابي  اركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي الشطر األول تازة - ففف35 
تازة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.7547
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تم تبيي ) ف)ف)) فبراير) (77 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد ة()الغربي)

ععد القادر))كمسير وحيد
تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( بتازة) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)794.

738I

امينة الطاهري موثقة بالدار العيضاء

“FERTIDEV”أS.A.R.L
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

امينة الطاهري موثقة بالدار 
العيضاء

83) اارع يبقوب املنصور الطابق 
الثاني مكتب رقم )7 ، فففف)، 

الدار العيضاء املغرب
FERTIDEV” S.A.R.L” اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الدار 

العيضاء 8 زنقة محمد باهي الطابق 

الثاني اقة رقم 3  - ف34ف)  الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

459375

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) 6ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.“FERTIDEV“ S.A.R.L

للشركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

هدف في املغرب كما في جميع العلدا :

- نشطة العحث والتطوار في مجال)

األسمدة الحيواة واملحفزات الحيواة)

والتبديالت) الحيواة  واملعيدات 

من) املستمدة  املنتجات  وجميع 

التكنولوجيا الحيواة

والتبلم) والتدراب  -االختعارات 

الحيواة) األسمدة  استخدام  حول 

واملعيدات) الحيواة  واملنشطات 

الحيواة والتبديالت وجميع املنتجات)

املستمدة من التكنولوجيا الحيواة

بيع،) تصدير،) استيراد،) -اراء،)

املواد) جميع  في  والتجارة  توزيع،)

واملبدات الضروراة ملزوالة نشاطها)

بجميع  نواعه ومن جميع املصادر.

-استيراد  و اراء) ي منتج  و مادة)

 و  دوات  و مبدات ضروراة لتشغيف)

النشاط املذكور  عاله

-االستثمار  و االستفادة بأي اكف)

من األاكال مع اركة  و مؤسسة  و)

تأسيس  ي نشاط تجاري له  غراض)

مماثلة  و مكملة  و ذات صلة،

البمليات) جميع  عامة،) وبصفة 

واملالية) والصناعية  التجاراة 

معاار  و) بشكف  املتبلقة  والبقاراة 

غير معاار باملوضوع  عاله.

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

زنقة محمد باهي الطابق) (8 العيضاء)

الدار) ( ف34ف)) (- ( (3 الثاني اقة رقم)

العيضاء)املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 69 ( (: ( السيدة منى علمي مروني)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

السيدة رجاء)بنكيرا )):))6))حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

 5 ( (: ( السيدة فائزة طاهري علوي)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

مروني) علمي  منى  السيدة 

إقامة حدائق دار بوعزة) ( ( عنوانه ا()

العيضاء.))) الدار  بوعزة  دار  (7 رقم)

3))7))الدار العيضاء)املغرب.

)عنوانه ا() بنكيرا ) )رجاء) السيدة)

سالم) حي  (55 رقم) سطاد  تجزئة 

العيضاء) الدار  ف7)ف)) ( العيضاء.)

املغرب.

علوي) طاهري  فائزة  السيدة 

ح ي م) (4( حي املنزه رقم) ( عنوانه ا()

الرباط))ف74ف7)الرباط املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مروني) علمي  منى  السيدة 

بوعزة) دار  حدائق  إقامة  عنوانه ا()

العيضاء.)) الدار  بوعزة  دار  (7 رقم)

3))7)))الدار العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم))73345.

739I
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براك ميطال

أاتكةأحتاكأميطيل
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

براك ميطال
كلم7،طراق اجدير امالو اغراب  
كلم7،طراق اجدير امالو اغراب ، 

ففف54، خنيفرة املغرب
 اركة براك ميطال اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي كلم 7 

طراق  جدير  امالو اغراب  خنيفرة - 
ففف54 خنيفرة  املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
3(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) 8ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))اركة)

براك ميطال.
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املسمار،سلك التب ،سلك العناء،بيع)

مواد العناء..
 7 كلم) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
طراق  جدير))امالو اغراب  خنيفرة)-)

ففف54)خنيفرة))املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف9  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
ف45)حصة) ( (: السيد عناقي طارق)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
حصة) ف45) ( (: السيد عناقي مراد)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() طارق  عناقي  السيد 
حي) )ف) رقم) )ف) زنقة) )ف) بلوك)

تامومنت))ففف54)خنيفرة املغرب.

عنوانه ا() مراد  عناقي  السيد 

بني) ففف3))   33 تجزئة مبروكة رقم)

مالل املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() طارق  عناقي  السيد 
حي) )ف) رقم) )ف) زنقة) )ف) بلوك)

تامومنت))ففف54)خنيفرة املغرب

عنوانه ا() مراد  عناقي  السيد 

بني) ففف3))   33 تجزئة مبروكة رقم)

مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتاراخ)ف7)مارس)

ف)ف))تحت رقم)76.

Iف74

REAL OFFICE SARL

SERVICIOS ETأ
CONSTRUCCIONESأ

INDUSTRIALES
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 SERVICIOS ET

 CONSTRUCCIONES

INDUSTRIALES اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5 اارع 

يوسف بن تاافي  الطابق الثاني 
رقم 3 طنجة فففف9 طنجة املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

4967ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 3ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متعوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 SERVICIOS ET (: تسميتها)

 C O N S T R U C C I O N E S

.INDUSTRIALES

ااغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العناء.

اارع) (5 (: عنوا  املقر االجتماعي)

يوسف بن تاافي  الطابق الثاني رقم)

3)طنجة)فففف9)طنجة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) فف7) ( (: السيد عمر عيالج)

بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() عيالج  عمر  السيد 
املنظر الجميف زنقة)F)رقم)75 فففف9 

طنجة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() عيالج  عمر  السيد 
املنظر الجميف زنقة)F)رقم)75 فففف9 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (7( بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)37354).

747I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

TALLER DEL NORTEأ
تالر ديف نورت

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB

ASSISTANCE

 AVENUE(HASSAN(II(N° 107

 BP(N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC

 TALLER DEL NORTE

تالر ديف نورت اركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 78) 

تجزئة السالم - ففف)9 البرائش 

املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

5737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 3ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ديف) تالر  (TALLER DEL NORTE

نورت.

:) عمال) بإيجاز) الشركة  غرض 

و) النجارة املبدنية،) عمال الكهرباء)

السعاكة و العالط والطالء)و الجص،)

تطوار و إعادة تأهيف و تجهيز املعاني.

 (78 (: االجتماعي) املقر  عنوا  

البرائش) ففف)9) (- السالم) تجزئة 

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ف5)  ( (: امصري) رايد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ف5)  ( (: امصري) سبيد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ف5)  ( (: السيد ععد هللا امصري)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ف5)  ( (: امصري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() امصري  رايد  السيد 

البرائش) ففف)9) تجزئة السالم) (77

املغرب.
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عنوانه ا() امصري  السيد سبيد 
البرائش) ففف)9) تجزئة السالم) (77

املغرب.
السيد ععد هللا امصري عنوانه ا()
78))تجزئة السالم)ففف)9)البرائش)

املغرب.
عنوانه ا() امصري  السيد محمد 
البرائش) ففف)9) تجزئة السالم) (77

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() امصري  رايد  السيد 
البرائش) ففف)9) تجزئة السالم) (77

املغرب
عنوانه ا() امصري  السيد محمد 
البرائش) ففف)9) تجزئة السالم) (77

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالبرائش))بتاراخ))7)مارس)

ف)ف))تحت رقم)5ف).
74(I

CAJF CO

ETORE HOUSE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
رفع ر سمال الشركة

CAJF CO
 Rue(Ait(Ourir ، 20000، 3ف

casablanca(maroc
ETORE HOUSE اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 743 اارع 
 casablanca (عمر رافي  - فففف

املغرب.
رفع ر سمال الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
3793ف).

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تم) 74ف)) نونبر) 5ف) في) املؤرخ 
قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 
»ففف.فف))درهم») ي من)»ففف.فف) 
عن) درهم») »ففف.فف4) إلى) درهم»)
نقدية  و) حصص  تقديم  ( (: طراق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

دجنبر)74ف))تحت رقم)888)56فف.

743I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

أهميطيف

اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

 هماطيف اركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 احمد 

لوكيلي فاس - فففف3 فاس املغرب.

تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 

.79957

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تمت) ف)ف)) مارس) 9ف) في) املؤرخ 

املصادقة على):

لوجه) ( حادة) السيد) ة() تفوات 

735)حصة اجتماعية من  صف)735 

حصة لفائدة))السيد) ة()نزهة))جودار)

هللا) ععد  لبيدي  السيد  وفاة  .ببد 

بتاراخ)ف)ف)/7ف/7))و وفقا للمحضر)

و كذلك عقد) ف)ف)/3ف/9ف) بتاراخ)

ف)ف)/)ف/79تقرر) بتاراخ) اراثة 

تقسيم الحصص على الورثة وتبيي )

لشركة) مسيرة  جودار  نزهة  السيدة 

هماطيف بتاراخ)3ف)مارس)ف)ف).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

التجاراة بفاس))بتاراخ))7)مارس)ف)ف) 

تحت رقم)9ف779فف)3777ف4.

744I

CABINET COMPTABLE AZIZA BENRAHO

STEأأMEKGYB
إعال  متبدد القرارات

 CABINET COMPTABLE AZIZA
BENRAHO

 N°27 RDC(LOT(SAHARA 1
 -MEKNES ، 50060، MEKNES

MAROC
STE  MEKGYB  »اركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا  مقرها االجتماعي: رقم 793 
مرجا  ) طراق  كوراي  - فففف5 

مكناس املغرب.
»إعال  متبدد القرارات»

رقم التقييد في السجف التجاري: 
585ف).

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تم اتخاذ) ف)ف)) فبراير) (77 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تفوات السيد غاللي  حمد جصصه)
كاملة) ف34)حصة اجتماعية()لفائدة)

السيد بدر الكوطي)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
جصصه) ( تفوات السيد غاللي مراد)
كاملة) ف)))حصة اجتماعية()لفائدة)

السيد غاللي  نس
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
فحالتو) السيد  تفوات  مايلي:)
حصة) جصصه كاملة) ف))) ( محمد)
عزوز) السيد  لفائدة  اجتماعية()

الكوطي
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
غاللي  حمد) السادة  من  كف  خروج 
من) محمد  وفحالتو  مراد  ،غاللي 

الشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
من) غاللي  حمد  السيد  استقالة 
كف) تبيي   و  للشركة  كمسير  مهامه 
من السيد بدر الكوطي و السيد غاللي)
عثما  مسيرين جديد  للشركة ملدة)

غير محدودة
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
البنوا ) إلى  االجتماعي  املقر  تغيير 
السبدي) إقامة  (3 رقم) متجر  التالي:)

طراق  كوراي مكناس.

قرار رقم)7):)الذي ينص على مايلي:)
تبديف القانو  األسا�سي للشركة

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
إقامة) (3 متجر رقم) (: املقر االجتماعي)

السبدي طراق  كوراي مكناس
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
ر س املال االجتماعي حدد في) مايلي:)
ففف7  إلى) مقسمة  درهم  ففففف7)
حصة) كا  قيمة  (، اجتماعية) حصة 
الشكف) على  موزعة  (، درهم) فف7)
ف34  الكوطي) بدر  السيد  التالي:)
ف))  غاللي) عثما   السيد  حصة،)
ف))  الكوطي) عزوز  السيد  حصة،)
حصة و السيد  نس غاللي)ف)))حصة
على) ينص  الذي  (:75 رقم) بند 
و) الكوطي  بدر  السيدا   مايلي:)
للشركة) عينا مسيرين  عثما  غاللي 
و يتمتبا  بكافة) ملدة غير محدودة،)
الصالحيات لتمثيف الشركة و التوقيع)
االدارات)) و  االبناك  لدى  باسمها 

املبنية كف على حدة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)97)7.

745I

MON COMPTABLE SARL

-أأأISLY DEأ
CONDITIONNEMENT DEأ

L'ORIENTALأ-S.I.C.O
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

 ISLY DE CONDITIONNEMENT   -
DE(L’ORIENTAL -S.I.C.O  اركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 83 اارع 

محمد الخامس عمارة النخيف  
الطابق 7  اقة رقم 7 - فففف6 وجدة 

املغرب
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تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
34947

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 3ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 ISLY(((-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 DE CONDITIONNEMENT DE

. L’ORIENTAL(-S.I.C.O
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
املنتجات) وتغليف  للتبعئة  محطة 
-)استيراد وتصدير جميع) (( الزراعية)
-استيراد) (3 الزراعية) املنتجات 
املواد واالليات املرتعطة باالستغالل)

الزراعي.
 83 (: االجتماعي) املقر  عنوا  
اارع محمد الخامس عمارة النخيف))
فففف6  (- (7 رقم) اقة  ( (7 الطابق)

وجدة املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ف79  ( (: السيدة ابراهيمي سامية)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ف)4  ( (: السيد ابراهيمي مصطفى)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ف39  ( (: كرام) ابراهيهي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
سامية) ابراهيمي  السيدة 
عنوانه ا()تجزئة رضا رقم)4))سيدي)

يحيى)فف7ف6)وجدة املغرب.
مصطفى) ابراهيمي  السيد 
املنصور) يبقوب  اارع  عنوانه ا()
وجدة) فففف6)  5 رقم) لبلج  تجزئة 

املغرب.
عنوانه ا() كرام  ابراهيمي  السيد 
وجدة) فففف6) ( زنقة انجاد) (37 رقم)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى) ابراهيمي  السيد 
املنصور) يبقوب  اارع  عنوانه ا()

وجدة) فففف6)  5 رقم) لبلج  تجزئة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (7( بتاراخ) ( بوجدة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)5فف7.

746I

مكتب سبد الخير للمحاسعة

N'N WALL BASE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
حف اركة

مكتب سبد الخير للمحاسعة
زنقة ) رقم 36 تجزئة سبد الخير 

االلفة العيضاء ، ف3)ف)، العيضاء 

املغرب

N’N WALL BASE  اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد في طور التصفية(

 CASA وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 128 BD(PANORAMIQUE

 ETAGE 3 - 20220 CASABLANCA

.MAROC

حف اركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.3(7743

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)77) كتوبر)79ف))تقرر حف)

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

   N’N WALL BASE الشراك الوحيد)

درهم) ففف.ففف.فف7) معلغ ر سمالها)

 CASA 7(8(وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 BD( PANORAMIQUE( ETAGE( 3( -

CASABLANCA MAROC ف))ف) 

 ABSENCE D’ACTIVITÉ (: نتيجة ل)

عدم وجود نشاط.

 7(8 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 BD PANORAMIQUE 3EME

 ETAGE( AIN( CHOCK( -( 20220

 .CASABLANCA MAROC

و عي :
 KARIM    EL السيد ة()
 CASA DERB و عنوانه ا() (HAMIRI
 FOUKARA( RUE( 34( N°9( 20220
كمصفي) (CASABLANCA MAROC

 ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 7( بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

دجنبر)79ف))تحت رقم)37)3)7.

747I

chrono(services

JET POST
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

chrono(services
45 زنقة عقعة بن نافع برايد، 

فف67)، برايد املغرب
 JET POST

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 94 زنقة ابن 
راد - فف67) برايد املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
73537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 4ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 JET (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.POST
ايجار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االالت الفالحية.

زنقة) (94 (: عنوا  املقر االجتماعي)
ابن راد)-)فف67))برايد املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: ميرة حسن) بن  السيد 
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() ميرة حسن  بن  السيد 
فف67)  ابن عفا ) زنقة عثما   ف))

برايد املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() ميرة حسن  بن  السيد 
فف67)  ابن عفا ) زنقة عثما   ف))

برايد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( االبتدائية ببرايد)

ف)ف))تحت رقم)7)).
748I

ائتمانية الراحة

حيوتأالفتب
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

ائتمانية الراحة
48 اارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برايد برايد، فف67)، 

MAROC برايد
بيوت الفتب اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف3) زنقة 

مكة حي التسير 7 برايد برايد 
فف67) برايد املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
73439

7ف  عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
بيوت) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

الفتب.
منبش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
-)مقاولة) بيع اراء)االرا�سي) (- عقاري)

ااغال مختلفة)-)التجارة.
عنوا  املقر االجتماعي):)ف3))زنقة)
برايد) برايد  (7 التسير) حي  مكة 

فف67))برايد املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: بهيجة حسني) السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ففف7  (: حسني) بهيجة  السيدة  (

بقيمة)فف7)درهم.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() حسني  بهيجة  السيدة 
عي  الشق البمارة)54)الشقة)5)زنقة)
8))رقم)77)العيضاء)فففف))العيضاء)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() حسني  بهيجة  السيدة 
عي  الشق البمارة)54)الشقة)5)زنقة)
8))رقم)77العيضاء)فففف))العيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (77 بتاراخ) ( االبتدائية ببرايد)

ف)ف))تحت رقم)739.
749I

فيد بيست كونسيلتي 

STE SAHARA ESPRESSO
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

فيد بيست كونسيلتي 
حي السبادة اارع موالي اسماعيف 
زنقة بركا  رقم 7ف الطابق االول ، 

فففف7، البيو  املغرب

STE SAHARA ESPRESSO اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة رقم 387 بوجدور حي 

الوحدة رقم 387 بوجدور فففف7 

بوجدور املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

9ف377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ف7)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA ESPRESSO

ااغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العناء.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

الوحدة رقم)387)بوجدور حي الوحدة)
بوجدور) فففف7) بوجدور) (387 رقم)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: السيد بوكزاني ععد هللا)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوكزاني ععد هللا عنوانه ا()
بوزكار ) تاغجيجة  اغيرنتزكارت  دوار 

كلميم)فففف7)كلميم املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوكزاني ععد هللا عنوانه ا()
بوزكار ) تاغجيجة  اغيرنتزكارت  دوار 

كلميم)فففف7)كلميم املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
77)فبراير) )بتاراخ) االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)538.

Iف75

cabinet(comptable(chtioui

حيكأايتاكيسيو 
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

cabinet(comptable(chtioui
 av(tlemssani(n°4bis(ksar(el(kbir
 av(ahmed(tlemssani(n° 4 B(ksar

 el(kbir، 92150، ksar(el(kbir
maroc

بيك ايراكاسيو  اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي موارعة 
الرمف البوامرة القصر الكعير - 

ف75)9 البرائش املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
87ف5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) دجنبر) 9ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
بيك) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ايراكاسيو .
بيك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ايراكاسيو .
موارعة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
(- الكعير) القصر  البوامرة  الرمف 

ف75)9)البرائش املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: مصطفى) بيهي  السيد 
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() بيهي  مصطفى  السيد 
ف75)9  ( البوامرة) الرمف  املوارعة 

البرائش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() بيهي  مصطفى  السيد 
ف75)9  ( البوامرة) الرمف  املوارعة 

البرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالبرائش))بتاراخ)ف))فبراير)

ف)ف))تحت رقم)737.

757I

STE HTCPRO SARL

MR WOOD
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

STE HTCPRO SARL
 RUE(MLY(ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA(MAROC
MR WOOD اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الشببي رقم 757 اطلس ) - ففف74 
القنيطرة املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
54555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 5ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 MR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WOOD
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-) اغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة والعناء

-)تجارة

-)استيراد وتصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

الشببي رقم)757)اطلس)))-)ففف74 

القنيطرة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: البرهيمي) السيد  مي  

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() البرهيمي  السيد  مي  
 8 مجموعة) 7ف7) رقم) ((48 زنقة)

ففف74)القنيطرة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() البرهيمي  السيد  مي  
 8 مجموعة) 7ف7) رقم) ((48 زنقة)

ففف74)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 7( بتاراخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)8ف745.

75(I

CWA MOROCCO

CPS MAROC
إعال  متبدد القرارات

CPS MAROC

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

اراك واحد

الر سمال: 100.000,00 درهم

املقر االجتماعي : 7 زنقة الحراري، 

طنجة – املغرب

املسجلة بالسجف التجاري لطنجة 

تحت عدد 63367

 فيما يلي »الشركة»(

إعال  قانوني

للشركة) الواحد  الشراك  قرر 

بتاراخ)79ف)/ف9/7ف)ما يلي:

اإلحاطة علما باستقالة السيد) (-
من) بيرو  روني  دانييف  ستيفا  
مهامه كمسير وذلك ابتداء)من تاراخ)

79ف)/ف9/7ف؛
-)تبيي  كمسيرين للشركة ملدة غير)

محددة ابتداء)من)79ف)/ف9/7ف:
ذو) روي،) اارل  كلود  السيد  (•
بتاراخ) املزداد  الفرنسية،) الجنسية 

7))مارس)7965)برامس،
ذو) الكما ،) جوركن  السيد  (•
 (7 املزداد بتاراخ) الجنسية االملانية،)

ماي)7966)بليفركوز ؛
النظام) من  (73 العند) تبديف  (-

األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)
التجاراة بطنجة بتاراخ)ف)ف)/3ف/73 
والتسجيف) ((37376 عدد) تحت 
لطنجة) التجاري  بالسجف  التبديلي 
عدد) تحت  ف)ف)/3ف/73) بتاراخ)

.(798
لإليداع،)املسير

153I

CWA MOROCCO

MQM
إعال  متبدد القرارات

MQM
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

اراك واحد
الر سمال: 10.000,00 يورو

املقر االجتماعي: ملنطقة الحرة  
للصادرات، تجززئة 43   / نوردامي، 

طنجة - املغرب
املسجلة بالسجف التجاري لطنجة 

تحت عدد 3)558
 فيما يلي »الشركة»(

إعال  قانوني
للشركة) الواحد  الشراك  قرر 

بتاراخ)79ف)/ف9/7ف)ما يلي:
اإلحاطة علما باستقالة السادة) (-
واف�سي) بيرو  روني  دانييف  ستيفا  
سفيديت من مهامهم كمسيرين وذلك)

ابتداء)من تاراخ)79ف)/ف9/7ف؛
-)تبيي  كمسيرين للشركة ملدة غير)

محددة ابتداء)من)79ف)/ف9/7ف:

ذو) روي،) اارل  كلود  السيد  (•

بتاراخ) املزداد  الفرنسية،) الجنسية 

7))مارس)7965)برامس،

ذو) الكما ،) جوركن  السيد  (•

 (7 املزداد بتاراخ) الجنسية االملانية،)

ماي)7966)بليفركوز ؛

النظام) من  (73 العند) تبديف  (-

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)

التجاراة بطنجة بتاراخ)ف)ف)/3ف/73 

والتسجيف) ((37377 عدد) تحت 

لطنجة) التجاري  بالسجف  التبديلي 

عدد) تحت  ف)ف)/3ف/73) بتاراخ)

.(799
لإليداع،)املسير،

754I

 NCCF »NET CONSEIL JURIDIQUE

COMPTABLE ET FISCAL

NGBUILDING
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 NCCF «NET(CONSEIL

 JURIDIQUE COMPTABLE ET

FISCAL

 N°7 PORTE(F(RESIDENCE

 MANESSMANE BD HASSAN

 II(MOHAMMEDIA ، 1،

MOHAMMEDIA MAROC

NGBUILDING اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 7، 

باب F اقامة مانسما  اارع الحسن 

التاني - ف83ف) املحمدية املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

(5357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 3ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NGBUILDING
و) العناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجهيزالبام
املقاولة البامة للعناء

)التطوار البقاري.
(،7 رقم) (: املقر االجتماعي) عنوا  
باب)F)اقامة مانسما  اارع الحسن)

التاني)-)ف83ف))املحمدية املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الثبالبي مصطفى):))ففف.7 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
مصطفى) الثبالبي  السيد 
البالية) الوحدة  تجزئة  عنوانه ا()

ف883))املحمدية املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى) الثبالبي  السيد 
البالية) الوحدة  تجزئة  عنوانه ا()

ف883))املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 77 بتاراخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)466.
755I

Tanger(Entreprendre(SARL

MUST OILS BY INES
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

Tanger(Entreprendre(SARL
)7 اارع املقاومة إقامة طارق بن 
زااد. 8إ BP 568، 90000، طنجة 

املغرب
MUST OILS BY INES اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
 RUE 76 وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 JAMAE EL JADIDA ANCIENNE

 MEDINA(TANGER 90000
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TANGER MAROC

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

4899ف7

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 MUST(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.OILS BY INES

 Vente (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Directe,( Import( et( Export( de

 l’Huile( Cosmétique( Biologique

 et( des( Produits( Cosmétiques

.divers

 RUE 76 (: عنوا  املقر االجتماعي)

 JAMAE EL JADIDA ANCIENNE

 MEDINA TANGER 9فففف

.TANGER MAROC

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  FOUZIA BENADDI : السيدة)

ففف.7)حصة بقيمة)ففف.فف7)درهم)

للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 FOUZIA BENADDI السيدة)

 BIS AVENUE ف5  عنوانه ا()

 CHARLES DE GAULLE 9((فف

.NEUILLY SUR SEINE FRANCE

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 FOUZIA BENADDI السيدة)

 BIS AVENUE ف5  عنوانه ا()

 CHARLES DE GAULLE 9((فف

.NEUILLY SUR SEINE FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)7ف373).

756I

TABICHE TRANSBAY

TABICHE TRANSBAY
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

TABICHE TRANSBAY
 RUE(IBNOU(MOUNIR, 777
 RESIDENCE(AZZARKA ,1er

 étage, Apt 2, MAARIF ، 20330،
CASABLANCA MAROC

TABICHE TRANSBAY اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 
ابن منير إقامة الزرقاء الطابق 
األول الشقة رقم ). - ف3))) 

الدارالعيضاء املغرب.
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
7فف457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (7(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TABICHE TRANSBAY
:)التبشير،)) غرض الشركة بإيجاز)

تصدير واستيراد مواد الفالحية)).
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الطابق األول) ابن منير إقامة الزرقاء)
الشقة رقم)).)-)ف3))))الدارالعيضاء)

املغرب..
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد طعيش ععد اإلله)):))ففف.7 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد طعيش ععد اإلله عنوانه ا()

رافيرا) (8 درج الف الشقة) ف7) عمارة)

ف)4ف))الدارالعيضاء)املغرب..

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد طعيش ععد اإلله))عنوانه ا()

رافيرا)) (8 درج الف الشقة) ف7) عمارة)

ف)4ف))الدارالعيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 77 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)))))ف96ف73 .

757I

MACOSIS CONSULTING

NBH DISTRIBUTION
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

MACOSIS CONSULTING

 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

NBH DISTRIBUTION اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مخز  ) 

على اليمينطراق فاس طراق صفرو 

فاس - فففف3 فاس املغرب.

تفوات حصص
رقم التقييد في السجف التجاري 

.37(49

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تمت) ف)ف)) مارس) )ف) في) املؤرخ 

املصادقة على):

الكناحي) عياد  السيد) ة() تفوات 

ف77)حصة اجتماعية من  صف)ف34 

حصة لفائدة))السيد) ة()سمير ازمرو)

بتاراخ))ف)مارس)ف)ف).

الكناحي) عياد  السيد) ة() تفوات 
ف77)حصة اجتماعية من  صف)ف34 
حصة لفائدة))السيد) ة()سبيد ازمرو)

بتاراخ))ف)مارس)ف)ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) ف7) بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/37ف7.
758I

موثقة

BODY TIME
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

موثقة
77) اارع ابراهيم الروداني، 
التقاطع،اقامة الفتب الطابق 

األول، رقم )ف، طراق الجديدة، 
الدار العيضا ء. 77) اارع ابراهيم 
الروداني، التقاطع،اقامة الفتب 
الطابق األول، رقم )ف، طراق 

الجديدة، الدار العيضا ء، فففف)، 
الدار العيضاء املغرب

BODY TIME  اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي العيضاء 
7 اارع ابن الحسن الصغير، إقامة 
maitrechahid.notaire@ -    سباد
gmial.com الدار العيضاء املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
4347(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  79ف)) ماي) )ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 BODY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TIME
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجميف.
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العيضاء) (: عنوا  املقر االجتماعي)

إقامة) 7)اارع ابن الحسن الصغير،)

maitrechahid.notaire@(-((((سباد

gmial.com)الدار العيضاء)املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

BODY TIME))عنوانه ا() الشركة)

الحسن) ابن  اارع  (7 العيضاء)

الدار) ف39ف)) إقامة سباد) الصغير،)

العيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() نوة  الحسي   السيد 
 5( رقم) (،77 زنقة) املنجرة،) درب 

ف39ف))الدار العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

ماي)79ف))تحت رقم)7)4347.

759I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

STE MAKOSأ

CONSTRUCTION SARL AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

M.J.J CONSEILS  SARL AU

مركز كماسة ايشاوة ، فففف4، 

مراكش املغرب

 STE MAKOS CONSTRUCTION

SARL AU اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

مسبود جماعة حربيف مراكش  - 

فففف4 مراكش املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3677ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 4ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MAKOS CONSTRUCTION SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

االاغال البامة والعناء).

:)دوار ايت) عنوا  املقر االجتماعي)

(- ( مراكش) حربيف  جماعة  مسبود 

فففف4)مراكش املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: ( السيد بوسالم الحسن)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوسالم الحسن))عنوانه ا()

دوار ايت حدى سدي يبقوب فطواكة)

دمنات))ففف)))ازالل))املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوسالم الحسن عنوانه ا()

دوار ايت حدى سدي يبقوب فطواكة)

دمنات))ففف)))ازالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (73 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)773759.

Iف76

KAMAR BENOUNA

LA ROSEE PURE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
LA ROSEE PURE  اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

محمد صدقي و ملتقى زنقة تونس 
رقم 9 - فففف) الدارالعيضاء املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
35ف457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ((4
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ROSEE PURE
تشغيف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقهى قاعة ااي و مطبم)
تصنيع اعداد وتقديم خدمة انواع)
مختلفة من املشروبات الساخنة او)

العاردة).
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
محمد صدقي و ملتقى زنقة تونس رقم)

9)-)فففف))الدارالعيضاء)املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
فف7  (: ( رايدة) عقيدة  السيدة 

بقيمة)فف7)درهم.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة عقيدة رايدة))عنوانه ا()
املحمدية) ف887)) ( نيس) سيتي  (3(

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عقيدة رايدة))عنوانه ا()
املحمدية) ف887)) ( نيس) سيتي  (3(

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 77 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)77ف737.

767I

FIDULONIA

STE(MAXI(CHANGEأ
SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد
تفوات حصص

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،
TETOUAN MAROC

 STE(MAXI(CHANGE(SARL(AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

محمد الخامس اقامة كاركول كراج 
رقم ) الفنيدق - )ف937 الفنيدق 

املغرب.
تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 3) 
يناير ف)ف).

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تمت) 79ف)) دجنبر) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفوات السيد) ة()سبيد))الشاوي)
حصة اجتماعية من  صف) ففف.ف7)
السيد) ة() ( لفائدة) حصة  ففف.ف7)
دجنبر) ((6 بتاراخ) الشاوي  هاجر 

79ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) ((3 بتاراخ) ( االبتدائية بتطوا )

ف)ف))تحت رقم)78695.

76(I
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PLURIDIS

JADH
إعال  متبدد القرارات

PLURIDIS
تقاطع اارع بئر  نزرا  و زنقة القائد 
األاطر عمارة ربب A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 76 - املباراف ، ف37ف)، 

الدار العيضاء املغرب
JADH »اركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا  مقرها االجتماعي: 737 

اارع  نفا اقامة  زور مكتب 77 ب - 
فففف) الدار العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

.759675
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تم اتخاذ) ف)ف)) فبراير) (77 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تم اإلعالم بوفاة الشراك الوحيد و)
ابوروح)) عمراني  الدين  جمال  املسير 
(
ً
تعبا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
))) كتوبر) في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 
78ف))بالشكف األتي):)-)السيد امس)
السيد) (- حصة) 8ف)) عمراني ابوروح)
(- حصة) 8ف)) يانيس عمراني ابوروح)

السيدة كنزة بنشقرو )84)حصة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الشراك) لوفاة  نتيجة  الشركة  حف 
الورثة) تمكن  واملسير وعدم  الوحيد 

من استمرار نشاط الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
 Annick( Josetteَ السيد ة() تبيي :)
 Henriette(Fourneron(ép(Amrani
سارة) اقامة  عنوانها  و  (Abourouh
زاواة زنقة ايت  ورار و  بو كير اقة)
املغرب) الدارالعيضاء) فففف))  (7

كمصفية))للشركة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
اارع) (737 تحديد مقر التصفية ب)
 نفا اقامة  زور مكتب)77)ب)-)فففف) 

الدارالعيضاء)املغرب
وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تم اإلعالم بوفاة الشراك الوحيد و)

ابوروح)) عمراني  الدين  جمال  املسير 

(
ً
تعبا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

))) كتوبر) في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

78ف))بالشكف األتي):)-)السيد امس)

السيد) (- حصة) 8ف)) عمراني ابوروح)

(- حصة) 8ف)) يانيس عمراني ابوروح)

السيدة كنزة بنشقرو )84)حصة

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

(
ً
تعبا الورثة  على  الحصص  توزيع 

))) كتوبر) في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

78ف))بالشكف األتي):)-)السيد امس)

السيد) (- حصة) 8ف)) عمراني ابوروح)

(- حصة) 8ف)) يانيس عمراني ابوروح)

السيدة كنزة بنشقرو )84)حصة

على) ينص  الذي  (:74 رقم) بند 

 Annickَ السيد ة() تبيي :) مايلي:)

 Josette( Henriette( Fourneron

عنوانها) و  (ép( Amrani( Abourouh

اقامة سارة زاواة زنقة ايت  ورار و  بو)

الدارالعيضاء) فففف))  (7 اقة) كير 

املغرب كمصفية))للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)733353.

763I

مكتب االستادة مرام الشرايبي

LRITA SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

مكتب االستادة مرام الشرايبي

فضاء االيما  اارع اللة عائشة رقم 

7) الطابق الرابع فاس ، فففف3، 

فاس املغرب

LRITA SARL اركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي فيال رقم 

77 اارع عالل بن ععد هللا - فففف3 

فاس املغرب.

تفوات حصص
رقم التقييد في السجف التجاري 

948/ف)ف).

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ف)ف)) فبراير) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الصغير) يحيى  السيد) ة() تفوات 

من  صف) اجتماعية  حصة  فف5)

ففف.7)حصة لفائدة))السيد) ة()بدر)

الدين مسفر بتاراخ)6))فبراير)ف)ف).

الصغير) يحيى  السيد) ة() تفوات 

من  صف) اجتماعية  حصة  فف5)

السيد) ة() ( لفائدة) حصة  ففف.7)

فبراير) ((6 بتاراخ) مشرار  احسا  

ف)ف).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مارس) 9ف) بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/957.

764I

WAY CONSEIL

IMCHAOUREN(TRAVAUX
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

IMCHAOUREN(TRAVAUX اركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار  يت 

صادق جماعة سيدي بمو�سى  والد 

تايمة - ف8335 تارودانت املغرب.

تفوات حصص
رقم التقييد في السجف التجاري 

3ف7).

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تمت) ف)ف)) يناير) (73 في) املؤرخ 

املصادقة على):

اسمبيف قيوح) تفوات السيد) ة()

حصة اجتماعية من  صف) ففف.55)

السيد) ة() ( لفائدة) حصة  ففف.55)

يناير) (73  يت الغازي حفيظ بتاراخ)

ف)ف).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بتارودانت))بتاراخ)76)يناير)

ف)ف))تحت رقم)79.

765I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

RK BEAUTY CARE
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 CABINET(ABID(EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

RK BEAUTY CARE اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محف 
بالطابق االر�سي تجزئة داسولي 
قطبة رقم 73 الزهور )   فاس 

فففف3 فاس املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3ف4)6
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) (73
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 RK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEAUTY CARE
تاجر) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات التجميف
-)ممثف األعمال

-)االستيراد و التصدير.
محف) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
داسولي) تجزئة  االر�سي  بالطابق 
فاس) ( ( (( الزهور) (73 رقم) قطبة 

فففف3)فاس املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
فف5  ( (: السلماني) كمال  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
فف5  ( (: السلماني) رجاء) السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
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والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كمال السلماني عنوانه ا()
اارع االسماعلية زنقة برازاليا اقامة)
االما  رقم)3)الزهور)) فففف3)فاس)

املغرب.
السيدة رجاء)السلماني عنوانه ا()
اارع االسماعلية زنقة برازاليا اقامة)
االما  رقم)3)الزهور)) فففف3)فاس)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال السلماني عنوانه ا()
اارع االسماعلية زنقة برازاليا اقامة)
االما  رقم)3)الزهور)) فففف3)فاس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (73 بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/46ف7.

766I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE( ائتمانية الثقة البيو

LAAYOUNE

MAR.IN
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 FIDUCIAIRE  ائتمانية الثقة البيو
CONFIANCE LAAYOUNE

اارع عالل بن ععد هللا املر�سى 
البيو  ، ففف)7، املر�سى البيو  

املغرب
MAR.IN  اركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء زنقة القدس رقم 
57 مكرر اقة 5ف  - )ففف7 املر�سى 

البيو  املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

37357
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 5ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

MAR. (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. IN

لحام.) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والصناعية) املبدنية  اإلنشاءات 

الصنفرة) (، املناولة) املبدني.) اإلطار 

األنابيب) (، والرسم) التبراب  (،

مختلفة.) عمال) الصناعية.) عمال 

،) عمال) العاطن) من  املقاوالت 

الشركة:)املعاني والصرف الصحي......

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
رقم) القدس  زنقة  الخضراء) املسيرة 

)ففف7)املر�سى) (- ( 5ف) 57)مكرر اقة)

البيو  املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فف3  ( (: ( ( ( ( ( السيد محمد اواحيى)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

السيدة حسناء)بوزالف))))):))فف3 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

السيد))عادل الزاات):))فف4)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() ( ( السيد محمد اواحيى)
فففف8  ( 7))رااض السالم) 374)رقم)

اكادير املغرب.

بوزالف))))) حسناء) السيدة 

ايت) املركز  تغدوان  دوار  عنوانه ا()

اورار))فففف4)مراكش املغرب.

عنوانه ا() الزاات  عادل  ( السيد)

الرحما ) ععد  اارع  االداري  الحي 

7ف  رقم) عمارة  السالم  زنقة  ناصر 
اقة رقم)7ف)البيو )فففف7)البيو )

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() ( ( السيد محمد اواحيى)
فففف8  ( 7))رااض السالم) 374)رقم)

اكادير))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

77)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/6ف7.
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE( ائتمانية الثقة البيو

LAAYOUNE

CENTRE LINGUISTIQUEأ

NORD(SUD(PRIVÉأأC(L(N(S(P
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 FIDUCIAIRE  ائتمانية الثقة البيو

CONFIANCE LAAYOUNE

اارع عالل بن ععد هللا املر�سى 
البيو  ، ففف)7، املر�سى البيو  

املغرب

 Centre(Linguistique(NORD

SUD(Privé  C(L(N(S(P  اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء الشطر الثالث رقم 
)ف6 س  - )ففف7 املر�سى البيو  

املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

5ف374

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 9ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 Centre(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

  Linguistique( NORD( SUD( Privé

. C L N S P

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تكوان اللغات.)دعم وتبزاز الدروس.)

املدر�سي) الدعم  األمية.) محاربة 

الحاسعات) مجال  في  والتدراب 

والتحضير) واإلبداع  املهارات  وتقواة 

قصر) واملسابقات.) لالمتحانات 

االجتماعات واملؤتمرات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

الشطر الثالث رقم) املسيرة الخضراء)
البيو ) املر�سى  )ففف7) (- ( س) )ف6)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فف8  ( (: نبيمة بومزراك) ( السيدة)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فف)  ( (: احعابو) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة نبيمة بومزراك عنوانه ا()

 38 رقم) العحر  اقامة  النهضة  حي 

)ففف7)املر�سى البيو  املغرب.

عنوانه ا() احعابو  ادريس  السيد 

 38 رقم) العحر  اقامة  النهضة  حي 

)ففف7)املر�سى البيو  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نبيمة بومزراك عنوانه ا()

 38 رقم) العحر  اقامة  النهضة  حي 

)ففف7)املر�سى البيو  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)7)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/ف74.

768I

SOCIETE NAIRMAC

SOCIETE NAIRMAC
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تفوات حصص

SOCIETE NAIRMAC

 HAY(WALLA(TR 05 SECT

 01 IMM 04 BUREAU 2 SM

 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE NAIRMAC  اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الوالء 

اراحة 5ف قطاع 7ف عمارة 4ف 

مكتب ) - فف)ف) الدارالعيضاء 

املغرب.

تفوات حصص
رقم التقييد في السجف التجاري 

.(56(37

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ف)ف)) مارس) 3ف) في) املؤرخ 

املصادقة على):

نائر) امحمد  السيد) ة() تفوات 

فف7)حصة اجتماعية من  صف)فف7 

حصة لفائدة))السيد) ة()طه الحب�سي)

بتاراخ)3ف)مارس)ف)ف).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 75 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734487.

769I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

دارأالسلف
تبيي  متصرفي 

دار  الســــلـــف

اركة  مجهو لة ا إل سم

  ر   سما لها  ففف.ففف.ف9   د ر هـــم

مقر ها اال جتما عي : الد ا ر العيضا ءـ    

7ف)،  اا ر ع  الز ر قطو ني

السجف التجاري : الدار العيضاء

 رقم 93775

تبـيـيـن مـتصـرف مـستـقـف

البـادي) البام  قررالجمع  (.7

مارس) (4 راخ) بـتا  الـمنبـقـد  السنوي 

الحسي ) السيد  تبيي   ف)ف))

صاحب))كمتصرف مســتـقـف للـشركة)

عند) تنتهي  سنوات  (6 ملدة) وذلــك 

إنبقاد الجمع البام البادي املتبلق)

بحسابات))سنة)5)ف).  

)الـقـا نـو ني لد ى) ).)ثـم))اإل يـد اع)

الـمحكمة))الـتجـاراة))با لدارالـعيضا)ء،)))

بتا راخ))77)مارس)ف)ف)))))تــحت عـد)

د))ف9ف734.

مقتطف))من))  جف))اإل اها ر

Iف77

ROOM MANAGEMENT

صوفي- معيكس
SOFI-IMPEXأ

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

ROOM MANAGEMENT

 IMM 149 AV(LALLA(YACOUT

 N° 110 ، 20090، CASABLANCA

MAROC

 SOFI-IMPEX صوفي- معيكس

اركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف7 , زنقة 

الحراة الطابق 3 رقم  5  - ف)7ف) 

الدار العيضاء  املغرب 

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

457337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) دجنبر) 5ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)صوفي-

.SOFI-IMPEX(معيكس 

التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

و االستيراد،)بيع و اراء)جميع اآلالت)

جميع) عامة  بصفة  و  األجهزة  و 

البقاراة) الغير  (، البقاراة) البمليات 

الصناعية) (، املالية) (، التجاراة) (، 

و غيرها املرتعطة بصفة معاارة او غير)

للشركـة) الرئي�سي  باملوضوع   معاارة 

و التي تساهم في تنميتها..
عنوا  املقر االجتماعي):)ف7),)زنقة)
ف)7ف)  (- ( (5 ( رقم) (3 الحراة الطابق)

الدار العيضاء))املغرب).

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)))سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فف5  ( (: ( لياسي ) طالبي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فف5  ( (: ( محمد) بيداس  السيد 
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() ( لياسي ) السيد طالبي 
ففف54)نان�سي) ( 37))اارع العير األول)

فرنسا.
بيداس محمد عنوانه ا() ( السيد)
 54779 ( املحطة) زنقة  7مكرر 

دومجيرما ))فرنسا.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() ( لياسي ) السيد طالبي 
ففف54)نان�سي) ( 37))اارع العير األول)

فرنسا
بيداس محمد عنوانه ا() ( السيد)
 54779 ( املحطة) زنقة  7مكرر 

دومجيرما ))فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 79 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)737375.
777I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

MEDIRADأ9أAVRIL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 centre(d’étude(de(gestion(et
d’organisation

 bd(d’ Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca(maroc

MEDIRAD 9 AVRIL  اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5) اارع 
إليا  بو ما�سي، زنقة غوتييه - الدار 
العيضاء  - ف33ف) الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7ف4587
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (79
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MEDIRAD 9 AVRIL
حيازة) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ألغراض) املعنية  البقارات  جميع 
حالتها) في  تأجيرها  بهدف  مهنية 

املكشوفة وغير املكتملة.
)*إدارة تأجير البقارات املكتسعة)؛
جميع) اقتناء) (acquisition
الالزمة) الخدمات  وجميع  املنتجات 
لصيانة هذه املعاني اململوكة للمالك)
الحالية  و) التشريبات  بموجب 

األحكام التباقدية)؛
الفائدة  و) على  االستحواذ  (*
املساهمة  و) طراق  عن  املشاركة 
االندماج  و االكتتاب  و اراء)األوراق)
املالية في جميع الشركات القائمة  و)
نفس) لها  والتي  إنشاؤها  سيتم  التي 

ال�سيء) و ذات الصلة..
5))اارع) عنوا  املقر االجتماعي):)
الدار) (- زنقة غوتييه) إليا  بو ما�سي،)
العيضاء) الدار  ف33ف)) (- ( العيضاء)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: برادة) البرب  عز  محمد  السيد 
ف5))حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة)
ف5)  ( (: مصطفى عقيقي) ( السيد)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيدة))حكيمة بن كيرا )):))ف5) 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ف5))حصة) ( (: السيد عماد حنفي)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
برادة) البرب  عز  محمد  السيد 
(- (3 بفيرلي،رقم) تجزئة  عنوانه ا()
العيضاء) الدار  ف75ف)) كالفورنيا)

املغرب.
السيد مصطفى عقيقي عنوانه ا()
كالفورنيا) (14- رقم) (، الييط) تجزئة 

ف75ف))الدار العضاء)املغرب.
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كيرا )) بن  حكيمة  السيدة 
اارع ساراة إبن زميم،) (3 عنوانه ا()
ف34ف)  زنقة النخيف) (- (9 اقة رقم)

الدار العيضاء)املغرب.
عنوانه ا() ( حنفي) عماد  السيد 
فف88)   77 رقم) ياسمينة  تجزئة 

املحمدية املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
برادة) البرب  عز  محمد  السيد 
(- (3 بفيرلي،رقم) تجزئة  عنوانه ا()
العيضاء) الدار  ف75ف)) كالفورنيا)

املغرب
السيد مصطفى عقيقي عنوانه ا()
كالفورنيا) (14- رقم) (، الييط) تجزئة 

ف75ف))الدار العضاء)املغرب
السيد حكيمة بن كيرا ))عنوانه ا()
3)اارع ساراة إبن زميم،)اقة رقم)9 
-)زنقة النخيف)ف34ف))الدار العيضاء)

املغرب
عنوانه ا() ( حنفي) عماد  السيد 
فف88)   77 رقم) ياسمينة  تجزئة 

املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734)73.
77(I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE( ائتمانية الثقة البيو

LAAYOUNE

DEBCHI MANUTENTION
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

 FIDUCIAIRE  ائتمانية الثقة البيو
CONFIANCE LAAYOUNE

اارع عالل بن ععد هللا املر�سى 
البيو  ، ففف)7، املر�سى البيو  

املغرب
   DEBCHI MANUTENTION

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 35 زنقة 
يوسف بن تاافي  اقة 3ف املر�سى 

البيو  - )ففف7 املر�سى البيو  
املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

9ف374

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 8ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  DEBCHI MANUTENTION

املناولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصناعية) اآللة  والرفع:) والتحراك 

وبيع) اراء) الثقيلة  املركعات  وآلة 

املبدات) جميع  وتصدير  واستيراد 

اآلالت) تأجير  الصناعية  واألدوات 

الثقيلة) املركعات  وآلة  الصناعية 

والصنفرة) املناولة  املبدني.) اإلطار 

املرجف) والطالء) عمال  والتبراب 

الكهرباء......
زنقة) (35 (: عنوا  املقر االجتماعي)

املر�سى) 3ف) يوسف بن تاافي  اقة)
البيو ) املر�سى  )ففف7) (- البيو )

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: ( ( ( السيد احمد دب�سي)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() ( ( ( السيد احمد دب�سي)

نافع) ( حي عقعة بن) 6ف5الزنقة العاء)

 سفي))ففف46)اسفي املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() ( ( ( السيد احمد دب�سي)

نافع) ( حي عقعة بن) 6ف5الزنقة العاء)

 سفي))ففف46)اسفي املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)7)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/743.

773I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

IZI CLOUD
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 CENTRE D’AFFAIRES IBNOU
SINA

74) اارع إبن سينا ، ف7)ف)، الدار 
العيضاء املغرب

IZI CLOUD اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 74) اارع 
إبن سينا   - ف7)ف) الدار العيضاء 

املغرب 
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

457745
 78 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  79ف)) دجنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 IZI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLOUD
غرض الشركة بإيجاز):)وكالة واب.

 (74 (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الدار) ف7)ف)) (- ( ( سينا) إبن  اارع 

العيضاء)املغرب).
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بوععدلي خالد)):))ف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ف5)حصة) ( (: السيد رضا بنهموش)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() ( السيد بوععدلي خالد)
 N°38(Rue(Paul(Cezanne((((94320

.Thiais(France
عنوانه ا() بنهموش  رضا  السيد 
 N°16( Rue( Appert( ( ( ( 44100

.Nantes(France
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنهموش عنوانه ا() السيدة ساره 
7)زنقة جميف صدقي الزهاوي الشقة)
ف7)إقامة السبادة)))ففف74)القنيطرة))

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاراخ) ( العيضاء) بالدار  التجاراة 

تحت رقم)-.
774I

FIDUCIAIRE KHALID

STE KYNSA TRANS
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 47

OUJDA MAROC
STE KYNSA TRANS اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف74 

تجزئة حمص ظهر ملحلة - وجدة - 
فففف6 وجدة املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
34899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) دجنبر) 9ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KYNSA TRANS
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نقف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العضائع.

ف74  (: االجتماعي) املقر  عنوا  

(- وجدة) (- تجزئة حمص ظهر ملحلة)

فففف6)وجدة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: خنيتي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)ففف.فف7)درهم للحصة)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد خنيتي عنوانه ا()حي)

بكرام)-)زايو)فففف6)وجدة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() العدوي  سمير  السيد 

تاورارت) (- بني وكيف) اوالد علي  دوار 

فففف6)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) 6ف) بتاراخ) ( بوجدة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)7)9.

775I

FIDUCIAIRE KHALID

STE NOSAM TRANS
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 47

OUJDA MAROC

STE NOSAM TRANS اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 47 زنقة 

E9 حي بن مراح - وجدة - فففف6 

وجدة املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

7ف349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) 3ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOSAM TRANS
نقف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص.
زنقة) (47 (: عنوا  املقر االجتماعي)
فففف6  (- وجدة) (- مراح) بن  حي  (E9

وجدة املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: سمير) نوران  السيد 
حصة بقيمة)ففف.فف7)درهم للحصة
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 5 عنوانه ا() نوران سمير  السيد 
الناظور) (- اارع يوسف بن تاافي )

فففف6)الناظور املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خرباش بشرى عنوانه ا()
الناظور) (- حي اوالد بوطيب جناح ب)

فففف6)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 6ف) بتاراخ) ( بوجدة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)))9.
776I

FIDUCIAIRE KHALID

STE EVEREST TRAVEL
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE( DE( BERKANE( ،  47

60000،(OUJDA(MAROC
STE EVEREST TRAVEL

 اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 69 زنقة  
)B حي بيوض - وجدة  - فففف6 

وجدة املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
34935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (73
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EVEREST TRAVEL
نقف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص و النقف املدر�سي.
زنقة)) (69 (: عنوا  املقر االجتماعي)
فففف6  (- ( وجدة) (- بيوض) حي  (B(

وجدة املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد احمد برحو):))ففف.7)حصة)

بقيمة)ففف.فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 69 السيد احمد برحو عنوانه ا()
محمد بلمدني حي بيوض))B)-)وجدة)

فففف6)وجدة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 69 السيد احمد برحو عنوانه ا()
محمد بلمدني حي بيوض))B)-)وجدة)

فففف6)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( بوجدة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)979.

777I

FIDUCIAIRE KHALID

STEأ35أCAR
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 47

OUJDA MAROC
STE 35 CAR اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7) زنقة 

D6 تجزئة السالمة - وجدة - فففف6 
وجدة املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
34855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (73
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE 35(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
زنقة) ((7 (: عنوا  املقر االجتماعي)
D6)تجزئة السالمة)-)وجدة)-)فففف6 

وجدة املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: هواري) عي�سى  الحمو  السيد 
ففف.7)حصة بقيمة)ففف.فف7)درهم)

للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
هواري) عي�سى  الحمو  السيد 
وجدة) (- اكادير) زنقة  (7 عنوانه ا()

فففف6)وجدة املغرب.
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والبائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

دليلة) عي�سى  الحمو  السيدة 
تجزئة الوجدية طراق) (83 عنوانه ا()
البونية)-)وجدة)فففف6)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) )ف) بتاراخ) ( بوجدة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)836.

778I

CABINET EL KHALIFA

DIX(RAJEB(S.A.R.L
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تحواف الشكف القانوني للشركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسي  ، فف7ف)، 

الدار العيضاء املغرب
DIX(RAJEB(S.A.R.L اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوا  مقرها االجتماعي 75 

كيلومتر طراق الجديدة  - ف79ف) 
الدار العيضاء  .

تحواف الشكف القانوني للشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.637(3
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤرخ في)5))فبراير)ف)ف))تم تحواف)
الشكف القانوني للشركة من)»اركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»اركة)

املساهمة».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 77 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم))7ف734.

779I

FIDIA CONSEIL

CREATIS AGENCEMENT
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

FIDIA CONSEIL
 BD 11 JANVIER 1ER 75

 ETAGE(CASABLANCA 75
 BD 11 JANVIER 1ER(ETAGE

 CASABLANCA، 20130،
CASABLANCA MAROC

CREATIS AGENCEMENT اركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 
س الطابق)  املحمدية املحمدية 

ف73ف) املحمدية املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

(5(47
 76 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) مارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CREATIS AGENCEMENT
اعمال) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة للعناء.
عنوا  املقر االجتماعي):)عمارة س)
الطابق)))املحمدية املحمدية)ف73ف) 

املحمدية املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد لبربي رااض)):))فف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيد املرتجي الياس):))فف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
)السيد لبربي رااض)):)فف5)بقيمة)

فف7)درهم.
السيد املرتجي الياس):)فف5)بقيمة)

فف7)درهم.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() ( رااض) لبربي  السيد 

املحمدية)ف73ف))املحمدية املغرب.
عنوانه ا() الياس  املرتجي  السيد 

املحمدية)ف73ف))املحمدية املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() رااض  لبربي  السيد 

املحمدية)ف73ف))املحمدية املغرب.

عنوانه ا() رااض  لبربي  السيد 

املحمدية)ف73ف))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 76 بتاراخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)353.

Iف78

THALAL CONSULTANTS

RICHARD BOURLON
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

تحواف املقر االجتماعي للشركة

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE(TARIK(BNOU

 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RICHARD BOURLON اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

ععد الكرام الخطابي طراق حسن 

بن معارك اقامة الخطابية عمارة 

ب الطابق االول رقم 3 - فففف4 

مراكش املغرب.

تحواف  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.97347

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)74)دجنبر)79ف))تم))تحواف))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

طراق) الخطابي  الكرام  ععد  »اارع 

الخطابية) اقامة  معارك  بن  حسن 

(- (3 رقم) االول  الطابق  ب  عمارة 

»فيال) إلى) املغرب») مراكش  فففف4)

كونوز دومي  باب نخيف طراق فاس)

مراكش)) فففف4) (- ملحمدية) (9 كم)

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (73 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)ف77373.

787I

cabinet(fiduciaire(zghoud

FUTUR DOORS
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

cabinet(fiduciaire(zghoud

 AVE ABI HASSAN CHADILI

 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،

90010، TANGER(MAROC

FUTUR DOORS اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5 اارع 

يوسف ابن تاافي  الطابق ) رقم 

 Tanger 93 عند داولنج - ف7فف

املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

4947ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FUTUR DOORS

استراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد التكميلية فالعناء.

اارع) (5 (: عنوا  املقر االجتماعي)
يوسف ابن تاافي  الطابق)))رقم)3 

عند داولنج)-)ف7ففTanger 9)املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: املودني) زكرااء) السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه ا() املودني  زكرااء) السيد 
الوفاق) تجزئة  رايد  موالي  اارع 

رقم)7 ف7فف9)طنجة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() املودني  زكرااء) السيد 
الوفاق) تجزئة  رايد  موالي  اارع 

رقم)7 ف7فف9)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)37344).
78(I

cabinet(fiduciaire(zghoud

WARCHAT ARDOUN SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،
90010، TANGER(MAROC

 WARCHAT ARDOUN SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

موالي الرايد اقامة سنطكالر ) - 
ف)فف9 طنجة املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
4757ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WARCHAT ARDOUN SARL
:) اغال) بإيجاز) الشركة  غرض 

العناء)بشكف عام و خاص.
اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
(- (( اقامة سنطكالر) الرايد  موالي 

ف)فف9)طنجة املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مصطفى الحسناوي):))فف5 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فف5  ( (: ( السيد املفضف عرضو )

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الحسناوي) مصطفى  السيد 
رقم) (48 عنوانه ا() رض الدولة زنقة)

)3 فففف9)طنجة املغرب.
عرضو )) املفضف  السيدة 

 47 زنقة) سيديعوحاجة  عنوانه ا()
رقم7) فففف9)طنجة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحسناوي) مصطفى  السيد 
رقم) (48 عنوانه ا() رض الدولة زنقة)

)3 فففف9)طنجة املغرب
عرضو )) املفضف  السيد 

 47 زنقة) سيديعوحاجة  عنوانه ا()
رقم7) فففف9)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) 9ف) بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)37799).

783I

N2M(CONSEIL-SARL

ELOBEY BAT
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

ELOBEY BAT اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي حي 

عاراض رقم 44 زنقة 789 الطابق 
الثاني الناظور - ففف)6 الناظور 

املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

75ف79

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
ف)ف))تم حذف) 78)فبراير) املؤرخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
الترواج البقاري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاراخ)9ف)مارس)

ف)ف))تحت رقم)343.
784I

SOMA

STE R LINE PIECES AUTOأ
SARL

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

SOMA
 RUE CARNOT RESIDENCE

 ALORS 4EME(ETAGE(BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 STE R LINE PIECES AUTO SARL

اركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 3)7 اارع 

فاطمة الزهراء طنجة - فففف9 
طنجة املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
4975ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (74
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE R (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.LINE PIECES AUTO SARL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 ACHAT ET VENTE PIECES DE
 RECHANGE AUTOMOBILES EN

DETAILS
.IMPORT(ET(EXPORT

 7(3 (: االجتماعي) املقر  عنوا  
اارع فاطمة الزهراء)طنجة)-)فففف9 

طنجة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

فف5  ( (: الدسولي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فف5  ( (: الدسولي) ايوب  السيد 
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فف5  (: الدسولي) محمد  السيد  (
بقيمة)فف7)درهم.

فف5  (: الدسولي) ايوب  السيد 
بقيمة)فف7)درهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الدسولي عنوانه ا()
ف4  عمارة) الوزا   ابن  حسن  اارع 
رقم)7)طنجة))فففف9)طنجة املغرب.

عنوانه ا() الدسولي  ايوب  السيد 
طنجة)) ف4) حي القصيبي زنقة   رقم)

فففف9)طنجة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الدسولي عنوانه ا()
ف4  عمارة) الوزا   ابن  حسن  اارع 

رقم)7)طنجة))فففف9)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)37358).
785I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

MH INVEST
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MH INVEST اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 
البسمة ) عمارة ) رقم 8 عي  
السعع الدارالعيضاء - فففف)  

الدارالعيضاء املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد
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 رقم التقييد في السجف التجاري : 

4564(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ف7)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 MH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVEST

منبش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

البسمة)))عمارة)))رقم)8)عي  السعع)

الدارالعيضاء)-)فففف)))الدارالعيضاء)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: السيد قوصال ععدهللا)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد قوصال ععدهللا عنوانه ا()

 (6 فيال) بارك  سنطال  تجزئة 

الدارالعيضاء) ( ففف75) بوسكورة)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد قوصال ععدهللا عنوانه ا()

 (6 فيال) بارك  سنطال  تجزئة 

الدارالعيضاء) ( ففف75) بوسكورة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 7( بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)5ف4ف73.

786I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

RS PROJECT
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
RS PROJECT اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

البسمة ) عمارة ) رقم 8 عي  السعع 
الدارالعيضاء - فففف) الدارالعيضاء 

املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
459473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) )ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 RS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROJECT
منبش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
البسمة)))عمارة)))رقم)8)عي  السعع)
فففف))الدارالعيضاء) الدارالعيضاء)-)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: رايد) سالوي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سالوي رايد عنوانه ا()46 
اقة)))اارع ععدالرحما  حي الراحة)

فففف7)الدارالعيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سالوي رايد عنوانه ا()46 

اقة)))اارع ععدالرحما  حي الراحة)

فففف7)الدارالعيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)733474.

787I

CCJF

KE IMMOBILIER
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

KE IMMOBILIER اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الدار 

العيضاء، 3ف)، اارع ععد املومن 

املدخف ب املكتب )) الطابق 5  - 

فففف) الدار العيضاء املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

459897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 7ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 KE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMOBILIER

إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البقارات.

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
املومن) ععد  اارع  3ف)،) العيضاء،)
(- ( (5 الطابق) ((( املدخف ب املكتب)

فففف))الدار العيضاء)املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: خليف) الزواري  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() خليف  الزواري  السيد 
ف4   رقم) ((9 زنقة) الكرامات  حي 

فففف))الدار العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() خليف  الزواري  السيد 
ف4   رقم) ((9 زنقة) الكرامات  حي 

فففف))الدار العيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 77 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)733947.

788I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

PRO IMMOBILIERأ
MARRAKECH

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION
درب البساس رقم 37 سيعع مراكش 

، فففف4، مراكش املغرب
 PRO IMMOBILIER

MARRAKECH اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

تسلطانت دوار الجديد ى )36 سيعع  
- فففف4 مراكش املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
3ف36ف7
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 7ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 PRO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMOBILIER MARRAKECH

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاراة

ااغال العناء.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

تسلطانت دوار الجديد ى))36)سيعع))

-)فففف4)مراكش املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: السيد مصطفى حروت)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى حروت عنوانه ا()

فففف4  ( ف76)سيعع) دوار البرادة رقم)

مراكش املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى حروت عنوانه ا()

فففف4  ( ف76)سيعع) دوار البرادة رقم)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم))79).

789I

fidomek

AIT ALI BAKLEM
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

fidomek

 N(A11 ALAMIRA 1 6EME(ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL(MARINI ، 50000، meknes

maroc

AIT ALI BAKLEM اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

علي ايت باكلم جماعة عي  جمبة  - 

)5فف5 مكناس املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

496(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 AIT ALI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BAKLEM

غرض الشركة بإيجاز):)الفالحة).

:)دوار ايت) عنوا  املقر االجتماعي)

علي ايت باكلم جماعة عي  جمبة))-)

)5فف5)مكناس املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فف5  ( (: الحريش) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

السيدة صافية الطاهري الوزاني):))

فف5)حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم الحريش عنوانه ا()
الزاواة)) حي  (8 رقم) افضالة  زنقة 

ففف76)سيدي قاسم املغرب.

السيدة صافية الطاهري الوزاني)
حي) (8 رقم) افضالة  زنقة  عنوانه ا()

الزاواة))ففف76)سيدي قاسم املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم الحريش عنوانه ا()
الزاواة)) حي  (8 رقم) افضالة  زنقة 

ففف76)سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ف7) بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)53)7.

Iف79

CRI DAKHLA

SOCIETE CHOMOUKHأ
AARABIA

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

CRI DAKHLA

املركز الجهوي لالستثمار ، ففف73، 

الداخلة املغرب

 SOCIETE CHOMOUKH

AARABIA اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املسيرة  

7ف مجموعبة )7 منزل  - ففف73 

الداخلة املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

73647

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  79ف)) 75) براف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE CHOMOUKH  :

.AARABIA

إصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع) (، ( و السيارات) ( وصيانة البربات)

تجهيزات السيارات.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
(- ( منزل) (7( مجموعبة) 7ف) ( املسيرة)

ففف73)الداخلة املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: ديدى) محمد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد ديدى))عنوانه ا()حي)
ففف73  )7)منزل) 7)مجموعة) املسيرة)

الداخلة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() ( ديدى) محمد  السيد 
ففف73    8(4 )رايد رقم) حي موالي)

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاراخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

 براف)79ف))تحت رقم)479.

797I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

STARTING LINE SPORTS
اركة ذات املسؤولية املحدودة
تحواف املقر االجتماعي للشركة
 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL
تقاطع اارع موالي رايد و ععد 

الكرام الخطابي،عمارة مركز  عمال 
جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

7) ، فففف4، مراكش املغرب
Starting(Line(Sports  اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

 سيف، عمارة بدر 79)، محف رقم 
573  - فففف4 مـــراكـــش املغرب.
تحواف  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.55447
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بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤرخ في)7ف)فبراير)ف)ف))تم))تحواف))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

محف) (،(79 عمارة بدر) »حي  سيف،)
رقم)573))-)فففف4)مـــراكـــش املغرب»)
ليبيا،) زنقة  ( مرسطا ،) »تجزئة  إلى)

)مكتب رقم) (7 ،)اقة رقم)  مرايش)

4)))-)فففف4)مراكش))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)53ف773.

79(I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ODETTE INVEST
إعال  متبدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع اارع موالي رايد و ععد 

الكرام الخطابي،عمارة مركز  عمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

7) ، فففف4، مراكش املغرب

ODETTE INVEST »اركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  مقرها االجتماعي: امللك 

املسمى MARGUERITE S.M تجزئة 

عرصة الزاهية رقم 75 جليز  - 

فففف4 مراكش املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

.845(7

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تم اتخاذ) ف)ف)) فبراير) ((4 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

اركة))VICAR IMMOBILIER)تفوت)

اركة) إلى  حصة  وعشرو   خمسة 

CASM INVEST

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

اركة))VICAR IMMOBILIER)تفوت)

اركة) إلى  حصة  وعشرو   خمسة 

VSM INVESTISSEMENT

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ينص) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

الشركة) ر سمال  معلغ  مايلي:) على 

كالتالي:)) مقسم  درهم،) ( ففف.ف5)

 »VSM INVESTISSEMENT« اركة)

عشرو ) 5)))  و  وخمسة  مئتا   (:

درهم) مئة) فف7() بقيمة  حصة 

 CASM« .اركة) الواحدة) للحصة 

INVEST»):)مئتا  وخمسة و عشرو )

مئة) فف7)  بقيمة  حصة  ()((5 

السيد الواحدة.) للحصة  درهم 

 :  RAHMOUNI IMAAD HADJI

بقيمة) حصة  حصة) ف5() خمسو  

مئة) فف7()درهم للحصة الواحدة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)56ف773.

793I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

YAMINA ELEVAGE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE(MLY(ISMAIL(IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

YAMINA ELEVAGE اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

موالي إسماعيف، البمارة رقم6، 

الشقة رقم9  - فففف5 مكناس  

املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

49637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAMINA ELEVAGE
و) تربية  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و  بقار) االغنام  و  العجول  تسمي  

الحلوب
االستراد.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
رقم6،) البمارة  إسماعيف،) موالي 
مكناس)) فففف5) (- ( رقم9) الشقة 

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ر سمال  معلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: بكر) ابو  البشير  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() بكر  ابو  البشير  السيد 
رقم) 7ف) حي موالي اسماعيف قطاع)

773) ففف77)سال))املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() بكر  ابو  البشير  السيد 
رقم) 7ف) حي موالي اسماعيف قطاع)

773) ففف77)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)-.

794I

إئتمانية الوفاء

 لتاحأرام
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

إئتمانية الوفاء
اارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، ففف6)، سطات املغرب
 فراح رام اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�سي الرقم )ف) حي السالم 

الشطر 6 سطات - ففف6) سطات 
املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
5875

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 5ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
:) فراح) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

رام.
ممول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
السالم) حي  )ف)) الرقم) األر�سي 
سطات) ففف6)) (- سطات) (6 الشطر)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف75  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
فف7.5  ( (: ابراهيم) ارخا  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() ابراهيم  ارخا  السيد 
  58 رقم) (3 عمارة) (7 مرام) اقامة 

ففف6))سطات املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() ابراهيم  ارخا  السيد 
  58 رقم) (3 عمارة) (7 مرام) اقامة 

ففف6))سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
77)مارس) )بتاراخ) االبتدائية بسطات)

ف)ف))تحت رقم)ف)/ف75.

795I
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FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

LAMSSA DÉCO
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc
LAMSSA DÉCO اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم-GH 17) الطابق الثاني البر 
نو�سي الدار العيضاء - ف67ف) الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
773ف46

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 5ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAMSSA DÉCO
:) عمال) بإيجاز) الشركة  غرض 
جميع) وتطعيق  الديكور  و  الدها  
والورنيشات) الدهانات   نواع 

والطالءات والزاوت وغيرها..
عنوا  املقر االجتماعي):)مجموعة)
الطابق الثاني البر) ((GH التقدم-17 
نو�سي الدار العيضاء)-)ف67ف))الدار)

العيضاء)املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عمر مخلص عنوانه ا()حي)
ففف43  القلبة) (((5 ( رقم) القدس 

القلبة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر مخلص عنوانه ا()حي)
ففف43  القلبة) (((5 ( رقم) القدس 

القلبة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 73 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)9ف7343.

796I

CABINET OUASSI

AXIOTALENTS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزاد اارع الحراة طابق 
االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، ففف46، اسفي املغرب
AXIOTALENTS اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 73 مكرر 
حي اراحا  تجزئة القدس - ففف46 

اسفي املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

93)ف7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AXIOTALENTS
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال
التكوان واالستشارة والتدراب.

عنوا  املقر االجتماعي):)73)مكرر)
ففف46  (- تجزئة القدس) ( حي اراحا)

اسفي املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

((: الشرع) بن  الرزاق  ععد  السيد 
فف8)حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة
فف))حصة) ( (: السيدة ربيبة بوبو)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الشرع) بن  الرزاق  ععد  السيد 
عنوانه ا()تجزئة بااكو عمارة الواحة)
الدار) فففف))  7 7)ش  ) ط) (7 درج د)

العيضاء)املغرب.
7ف  السيدة ربيبة بوبو عنوانه ا()
زنقة76)الشقة)7ف)الطابق االول بالد)

الجد)ففف46)اسفي الغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشرع) بن  الرزاق  ععد  السيد 
عنوانه ا()تجزئة بااكو عمارة الواحة)
الدار) فففف))  7 7)ش  ) ط) (7 درج د)

العيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (73 بتاراخ) ( االبتدائية بآسفي)

ف)ف))تحت رقم)6ف).
797I

FIDUCIARE ECF

HT PHARMA
إعال  متبدد القرارات

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 746

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

HT PHARMA »اركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا  مقرها االجتماعي: حي عادل 
زنقة 78 رقم 7 الحي املحمدي - 
فففف) الدار العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

.((7745
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تم اتخاذ) ف)ف)) مارس) (77 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
من) جبفر  سباد  السيدة  استقالة 

منصب مسيرة مساعدة.)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
ابقاء)السيد بلقا�سي الطيب كمسير)

وحيد للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيي ))القانو  األسا�سي))للشركة
وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:75 رقم) بند 
تبيي  السيد بلقا�سي الطيب)) مايلي:)

مسير وحيد للشركة
على) ينص  الذي  (:76 رقم) بند 
السيد بلقا�سي الطيب) ( لدى) مايلي:)

التوقيع األجتماعي)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 76 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734489.
798I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

MALHIB COMMERCE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc
MALHIB COMMERCE اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بمجموعة 
التقدم-GH 17) الطابق الثاني البر 
نو�سي الدار العيضاء - ف67ف) الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
775ف46

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) (77
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MALHIB COMMERCE
العيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطازجة) االسماك  في  والشراء)

واملجمدة...
تسمي  وتربية العجول واألبقار...

عنوا  املقر االجتماعي):)بمجموعة)
الطابق الثاني البر) ((GH التقدم-17 
نو�سي الدار العيضاء)-)ف67ف))الدار)

العيضاء)املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() لكحف  ادريس  السيد 
 758 رقم) ( (9 كراا  الرحامنة بلوك)
ف67ف))الدار) سيدي مومن العيضاء)

العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() لكحف  ادريس  السيد 
 758 رقم) ( (9 كراا  الرحامنة بلوك)
ف67ف))الدار) سيدي مومن العيضاء)

العيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 73 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف73437.

799I

ا كسبروكس

VILLA MOKA
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

ا كسبروكس
اارع املغرب البربي الطابق الثاني 
عمارة الزبيري  رقم البريد 98 عي  
حرودة ، ف863)، املحمدية املغرب

VILLA MOKA اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي )7 تجزئة  

نيس )  - ف)88) املحمدية املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

(5355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 4ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 VILLA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.MOKA

(، مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سناك ومخبزة.

عنوا  املقر االجتماعي):))7)تجزئة))

نيس))))-)ف)88))املحمدية املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: السيد النوقاتي هشام)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد النوقاتي هشام عنوانه ا()

ف)88)    7( الرقم) (( نيس) حي 

املحمدية املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد النوقاتي هشام عنوانه ا()

ف)88)    7( الرقم) (( نيس) حي 

املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 77 بتاراخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)468.

Iفف)

Synergie(Experts

PROSPASSUR
اركة ذات املسؤولية املحدودة

حف اركة

Synergie(Experts

49, زنقة جو  جورس, حي غوتييه ، 

ف6فف)، الدار العيضاء املغرب

PROSPASSUR اركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 49، زنقة 

جو  جوريس، حي غوتييه، الطابق 

6، املكتب )7  - ف6فف) الدار 

العيضاء املغرب.

حف اركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.37(4(9

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

79ف))تقرر حف) 37)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  اركة 

ر سمالها) معلغ  ( (PROSPASSUR

مقرها) وعنوا   درهم  ففف.ف7)
زنقة جو  جوريس،) (،49 اإلجتماعي)

حي غوتييه،)الطابق)6،)املكتب))7))-)

الدار العيضاء)املغرب نتيجة) ف6فف))

ل):)سيتم تحديد سبب الحف في تقرار)

قفف التصفية.
و حدد مقر التصفية ب)49،)زنقة)

الطابق) حي غوتييه،) جو  جوريس،)

6،)املكتب))7)-)ف6فف))الدار العيضاء)

املغرب.)

و عي :

مومعو) ( لوسيا ) كلود  السيد ة()
اارع جول) (،75 باروس و عنوانه ا()

77ف75)باريس فرنسا كمصفي) فيري)

 ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 7( بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734763.

7Iف)

الحسي  فاضيف

MACONFIG
اركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشراك الوحيد
تأسيس اركة

الحسي  فاضيف
اقة رقم 5ف حي االزدهار 9-75 
مراكش ، فففف4، مراكش املغرب

MACONFIG اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 75، املجمع املنهي،إقامة حرف 
ب، اارع عالل الفا�سي، مراكش - 

فففف4 مراكش املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
9ف36ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MACONFIG
تجارة,) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
إصالح و توزيع املبدات اإللكترونية.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
حرف) املنهي،إقامة  املجمع  (،75 رقم)
(- مراكش) الفا�سي،) اارع عالل  ب،)

فففف4)مراكش املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف3  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.3  ( (: املرابط) وائف  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() املرابط  وائف  السيد 
اارع املحمدية زنقة ه رقم))،)تطوا )

ففف93)تطوا  املغرب.
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والبائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() املرابط  وائف  السيد 
اارع املحمدية زنقة ه رقم))،)تطوا )

ففف93)تطوا  املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)795).
I)ف)

إئتمانية الوفاء

طوبأالتاكيأطتونس
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

إئتمانية الوفاء
اارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، ففف6)، سطات املغرب
طوب افراكا طرونس اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

األر�سي الرقم 7ف زنقة  الركيعات حي 
سيدي ععد الكرام سطات - ففف6) 

سطات املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
5887

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 4ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
طوب) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

افراكا طرونس.
نقف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العضائع للغير.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
األر�سي الرقم)7ف)زنقة))الركيعات حي)
سيدي ععد الكرام سطات)-)ففف6) 

سطات املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد لوليجات ععد هللا):))ففف.7 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

هللا) ععد  لوليجات  السيد 

عنوانه ا()دوار اوالد قاسم اوالد ناصر)

ف5ف6))بن) سيدي حجاج ابن احمد)

احمد املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

هللا) ععد  لوليجات  السيد 

عنوانه ا()دوار اوالد قاسم اوالد ناصر)

ف5ف6))بن) سيدي حجاج ابن احمد)

احمد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)7)مارس) )بتاراخ) االبتدائية بسطات)

ف)ف))تحت رقم)ف)/754.

3Iف)

ائتمانية مومن

Sté HAND BAY HAND SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

ائتمانية مومن

)3 زنقة سبتة بوعرفة، فف)67، 

بوعرفة املغرب

 Sté(HAND(BAY(HAND(SARL

اركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

الداخلة زنقة ف7 رقم 7) - )ف677 

بني تجيت املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 4ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAND BAY HAND SARL
و) األمن  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحراسة.
اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
)ف677  (- ((7 رقم) ف7) الداخلة زنقة)

بني تجيت املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
ف5  ( (: امليلود) املحجوبي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
حصة) ف5) ( (: السيد ازناك حسن)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املحجوبي امليلود عنوانه ا()
بني) )ف677)   67 اارع الداخلة رقم)

تجيت املغرب.
عنوانه ا() حسن  ازناك  السيد 
تجيت) بني  )ف677) تجيت) بني  مركز 

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املحجوبي امليلود عنوانه ا()
بني) )ف677)   67 اارع الداخلة رقم)

تجيت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (76 بتاراخ) ( االبتدائية بفجيج)

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/7).
4Iف)

RAISON CONSEIL

STE BISSMALU
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC
STE BISSMALU اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

محف،عمارة 7،اقامة الخير 
زنقة الشعخ ماء البيني ،املدينة 

الجديدة،فاس. - فففف3 فاس 

املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

6(367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BISSMALU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

بنصف) مستورد،العيع  بائع 

األاغال) في  الجملة،مقاول 

األليمنيوم،وبصفة) املختلفة،تجارة 

(، التجاراة) البمليات  جميع  عامة 

الصناعية)،)املالية)،)))البقاراة و الغير)

البقاراة املرتعطة بالهدف املشار إليه)

 عاله..

(: االجتماعي) املقر  عنوا  

الخير) 7،اقامة  محف،عمارة)
البيني ،املدينة) ماء) الشعخ  زنقة 

فاس) فففف3) (- الجديدة،فاس.)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ف45  ( (: الخضوري حمزة) السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فف)  ( (: السيد الخضوري املهدي)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

((: السيد الخضوري ععد الصمد)

ف35)حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد الخضوري حمزة عنوانه ا()
الزاتو ) تجزئة  (77 بيروت) اارع 

الزهور)))فاس)فففف3)فاس املغرب.

املهدي) الخضوري  السيد 

تجزئة) (77 بيروت) اارع  عنوانه ا()

الزاتو  الزهور)))فاس)فففف3)فاس)

املغرب.

الصمد) ععد  الخضوري  السيد 

تجزئة) (77 بيروت) اارع  عنوانه ا()

الزاتو  الزهور)))فاس)فففف3)فاس)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخضوري حمزة عنوانه ا()
الزاتو ) تجزئة  (77 بيروت) اارع 

الزهور)))فاس)فففف3)فاس املغرب

الصمد) ععد  الخضوري  السيد 

تجزئة) (77 بيروت) اارع  عنوانه ا()

الزاتو  الزهور)))فاس)فففف3)فاس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)994.

5Iف)

TQG FIDUCIAIRE

VERRES BOUNOUAR
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم ففف7 بن تاافي  ازلي ، 

ف75ف4، مراكش املغرب

VERRES BOUNOUAR اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مبطى هللا اسكجور محاميد رقم 

7384 مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3567ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VERRES BOUNOUAR

:) عمال) بإيجاز) الشركة  غرض 

الزجاج واألملنيوم).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

رقم) محاميد  اسكجور  هللا  مبطى 

مراكش) فففف4) (- مراكش) (7384

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ر سمال  معلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: محمد) بونوار  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ففف7  (: محمد) بونوار  السيد  (

بقيمة)فف7)درهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() محمد  بونوار  السيد 

محاميد) اسكجور  هللا  مبط  تجزئة 

رقم)7384  فففف4)مراكش املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() محمد  بونوار  السيد 

محاميد) اسكجور  هللا  مبط  تجزئة 

رقم)7384 فففف4)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)44ف773.

6Iف)

CAJF CO

HAZARD-IMMO
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

CAJF CO
 Rue(Ait(Ourir ، 20000، 3ف

casablanca(maroc
hazard-immo اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

3 ايت اورار الدار العيضاء الدار 
 casablanca (العيضاء فففف

املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

455485
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) 8ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.hazard-immo
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اركة.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الدار) العيضاء) الدار  اورار  ايت  (3
 casablanca فففف)  العيضاء)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)00+)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد املن محمد عنوانه ا()
بني) (54 رقم) (5 محمد) اارع  ارف 

مالل)فففف))الدار العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد املن محمد عنوانه ا()
بني) (54 رقم) (5 محمد) اارع  ارف 

مالل)فففف))الدار العيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)9483)7.

7Iف)

مكتب املحاسعة

STE OUKHIRA AUTOأ
SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

مكتب املحاسعة

5 زنقة ععد املومن بن علي ، 

ففف)5، الرايدية املغرب

 STE OUKHIRA AUTO SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

بوانكارف قيادة ايت زدك دائرة 

الريش - ففف)5 الريش املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

(359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUKHIRA AUTO SARL AU

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات)+)النقف السياحي.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

دائرة) زدك  ايت  قيادة  بوانكارف 

الريش)-)ففف)5)الريش املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ر سمال  معلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
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الصمد) ععد  السيد  وخيرة 

درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)   :

للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الصمد) ععد  السيد  وخيرة 

عنوانه ا()حي بوليلي)))الريش)ففف)5 

الريش املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الصمد) ععد  السيد  وخيرة 

عنوانه ا()حي بوليلي)))الريش)ففف)5 

الريش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ف7)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بميدلت)

ف)ف))تحت رقم)58.

8Iف)

STE LEADER MULTI SERVICE

STE LEADER MULTIأ

SERVICE SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

STE LEADER MULTI SERVICE

 RUE MOHAMED EL HANSALI

 N 12  1EAGE(ERRACHIDIA،

52000، ERRACHIDIA(MAROC

 STE LEADER MULTI SERVICE

SARL اركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

محمد الحنصالي الطابق االول رقم 

)7  - ففف)5 الرايدية املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

736(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEADER MULTI SERVICE SARL
التداول-) (: غرض الشركة بإيجاز)

تدبير الخدمات املدنية.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
محمد الحنصالي الطابق االول رقم)

)7))-)ففف)5)الرايدية املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() اكور  مروا   السيد 
ففف)5  الريش) تواحيت  قصر 

الرايدية املغرب.
السيد مصطفى البيو  عنوانه ا()
 86 رقم) )ف) الباطي) عي   توسبة 
الرايدية)ففف)5)الرايدية املغرب.

عنوانه ا() يحيا  اواحيا  السيد 
 7 عي  الباطي) (7783 رقم) (79 بلوك)
الرايدية)ففف)5)الرايدية املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() اكور  مروا   السيد 
ففف)5  الريش) تواحيت  قصر 

الرايدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاراخ) ( االبتدائية بالرايدية)

رقم)-.

9Iف)

NEOEXPERT(CONSULTING

OPTIMUM SOFT
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
رفع ر سمال الشركة

NEOEXPERT(CONSULTING
 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES(RIBH(D(BIR(ANZARANE، 3،
CASABLANCA MAROC

OPTIMUM SOFT اركة ذات 
مسؤولية محدودة 
ذات الشراك الوحيد

 Bd(Lalla وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 Yacout(et(rue(El(Arrar(Imm 9 Res
 GALIS(etg 4 appt 17 Casablanca
.- 20000 CASABLANCA(MAROC

رفع ر سمال الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري)-.
الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تم) 79ف)) 74) كتوبر) في) املؤرخ 
قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 
من) درهم») ي  »ففف.ف3.39)
»ففف.فف3.4  إلى) درهم») »ففف.ف7)
تقديم حصص) ( (: عن طراق) درهم»)

نقدية  و عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

نونبر)79ف))تحت رقم)7787)7.
Iف7)

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

SALINA MANAGEMENT
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
حف اركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,
 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca(MAROC
SALINA MANAGEMENT اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد في طور التصفية(
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46 اارع 
الزرقطوني الطابق الثاني اقة 6 - 

ف74ف) الدار العيضاء املغرب.
حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.3869

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تقرر حف) ف)ف)) يناير) ((4 املؤرخ في)
محدودة) مسؤولية  ذات  اركة 
 SALINA الوحيد) الشراك  ذات 
ر سمالها) معلغ  ( (MANAGEMENT
مقرها) وعنوا   درهم  ففف.فف7)
الزرقطوني) اارع  (46 اإلجتماعي)
الطابق الثاني اقة)6)-)ف74ف))الدار)
العيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم وجود)

 فاق لنشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)46)اارع)
(- (6 الزرقطوني الطابق الثاني اقة)

ف74ف))الدارالعيضاء)املغرب.)
و عي :

السيد ة()صعحي محمود)))صعحي)
بكير و عنوانه ا()عما )ف)عما  االرد )

كمصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
البقود) تعليغ  محف  و   املخابرة 

و الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)9567)7.

(77I

Auditranis(sarl-au

STE(BAR(TRAV-SARL-AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

Auditranis(sarl-au
 Immeuble(B’3 appartement 2
 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes(Maroc
STE(BAR(TRAV-SARL-AU اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 45 43 
كاميليا 7 - فففف5 مكناس املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
496(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAR(TRAV-SARL-AU
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-األاغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
العناء- البقاري,) -االنباش  املختلفة)
الهندسة) ااغال  جميع  ( تحقيق)
البمومية,اعمال) املدنية,االاغال 
الحفر,الصرف الصحي للمياه,تغطية)
دفتر) الطرقات,تهييئ  و  االرضيات 
التحمالت البمومية او الخاصة مهما)

كانت طعيبتها.
وبصفة عامة كف البمليات املالية)
واملنقولة) والبقاراة،) والتجاراة 
املرتعطة بصفة معاارة  و غير معاارة)

باملوضوع املذكور  عاله.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
مكناس) فففف5) (- (7 كاميليا) (43  45

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ر سمال  معلغ 

500.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.5  ( (: بارودي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() بارودي  هشام  السيد 
رقم)45 43)كاميليا)7 فففف5)مكناس)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() بارودي  هشام  السيد 
رقم)45 43)كاميليا)7 فففف5)مكناس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ف7) بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)57)7.

(7(I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

حوز
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 ,Boulevard(Zerktouni, (75

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA

MAROC

بوز اركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تقاطع 

اارع الال ياقوت ومصطفى املباني 

، رقم 69 ، الطابق الثاني ، الدار 

العيضاء. - ف4فف) الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

9ف4599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ف3)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بوز.

غرض الشركة بإيجاز):)-)االستيراد

-)تأجير املبدات)؛

-)التداول)؛.

تقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

املباني) ومصطفى  ياقوت  الال  اارع 

الدار) (، الثاني) الطابق  (، (69 رقم) (،

العيضاء) الدار  ف4فف)) (- العيضاء.)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ولهموس) ادراانوس  السيد 

 Adrianus اونن) ماراا  كريستينا 

 Wilhelmus( Christina( Maria

ففف.SCHOONEN :  7)حصة بقيمة)

فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

ولهموس) ادراانوس  ( السيد)

 Adrianus اونن) ماراا  كريستينا 

 Wilhelmus( Christina( Maria

طراق) عنوانه ا() (SCHOONEN

»غوك) (،« 5)ف) (« الشقة) »فيشس»،)

دو ال كخو»)فPB .   (A  AD5) ندورا)

إمارة جيرونا.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ولهموس) ادراانوس  ( السيد)

 Adrianus اونن) ماراا  كريستينا 

 Wilhelmus( Christina( Maria

طراق) عنوانه ا() (SCHOONEN

»غوك) (،« 5)ف) (« الشقة) »فيشس»،)

دو ال كخو»)فPB .   (A  AD5) ندورا)

إمارة جيرونا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 77 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف3)8.

(73I

AGAFAY ADVENTURE

AGAFAY ADVENTURE
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

AGAFAY ADVENTURE

 MARRAKECH(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

AGAFAY ADVENTURE  اركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 FERMES وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 AIT IMOUR TOURAR AGAFAY

OUDAYA MARRAKECH مراكش 

فففف4 مراكش املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3683ف7

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) (76

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AGAFAY ADVENTURE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 LOCATION DES QUADS ET

.BUGGY ET DROMADAIRE
 FERMES(:(عنوا  املقر االجتماعي
 AIT IMOUR TOURAR AGAFAY
مراكش) (OUDAYA MARRAKECH

فففف4)مراكش املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بنبيليال ععد الخالق):))فف5 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيد الغنامي جواد):))فف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الخالق) ععد  بنبيليال  السيد 
زاكورة) الغزال   محاميد  عنوانه ا()

فف479)زاكورة املغرب.
عنوانه ا() جواد  الغنامي  السيد 
ادريس) مالي  اارع  الجديد  الحي 

 رفود)فف))5) رفود املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الخالق) ععد  بنبيليال  السيد 
زاكورة) الغزال   محاميد  عنوانه ا()

فف479)زاكورة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (76 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)773769.
(74I

cabinet(aux(services(des(affaires

SOS HAJJI
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تحواف الشكف القانوني للشركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

SOS HAJJI  اركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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و عنوا  مقرها االجتماعي قصر 
املكابر املباضيد عرب الصعاح زاز 

ارفود - فف))5 ارفود .
تحواف الشكف القانوني للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
73579/ف)ف).

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤرخ في)4))فبراير)ف)ف))تم تحواف)
الشكف القانوني للشركة من)»اركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»اركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشراك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 77 بتاراخ) ( بالرايدية) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/777.

(75I

cabinet(aux(services(des(affaires

SOS HAJJI
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

SOS HAJJI اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 
املكابر املباضيد عرب الصعاح زاز 

ارفود - فف))5 ارفود املغرب.
تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 
73579/ف)ف).

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) فبراير) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):
يوسف حاجي) تفوات السيد) ة()
من  صف) اجتماعية  حصة  فف5)
السيد) ة() ( لفائدة) حصة  ففف.7)
فبراير) ((4 بتاراخ) الرا�سي  محمد 

ف)ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 77 بتاراخ) ( بالرايدية) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/777.

(76I

BMC

CREDIBEN

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

حف اركة

BMC

زنقة فرحات حشاد ، الطابق األول 

، ا، الدار العيضاء ، ف73ف)، الدار 

العيضاء املغرب

CREDIBEN اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد في 

طور التصفية(

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 4) زنقة 

جابر إبن حيا  إقامة دانهيف ب ) 

الطابق الثاني املكتب رقم )3 الدار 

العيضاء - فففف) الدار العيضاء 

املغرب.

حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 

775ف38.

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

79ف))تقرر حف) 9ف)دجنبر) املؤرخ في)

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

معلغ) ( (CREDIBEN الشراك الوحيد)

وعنوا ) درهم  ففف.فف7) ر سمالها)

زنقة جابر إبن) ((4 مقرها اإلجتماعي)

الطابق) (( ب) دانهيف  إقامة  حيا  

الثاني املكتب رقم))3)الدار العيضاء)-)

الدار العيضاء)املغرب نتيجة) فففف))

ل):)قلة الطلب)،الزبائن.

4))زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

 ( دانهيف ب) إقامة  إبن حيا   جابر 

الدار) (3( الطابق الثاني املكتب رقم)

العيضاء) الدار  فففف)) (- العيضاء)

املغرب.)

و عي :

السيد ة()بنيس)))بثينة و عنوانه ا()

زنقة بشير اإلبراهيمي إقامة ارف)) (7

العيضاء) الدار  ف)) رقم) (6 الطابق) (7

ففف))الدار العيضاء)املغرب كمصفي)

 ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)4))زنقة)

 ( دانهيف ب) إقامة  إبن حيا   جابر 

الدار) (3( الطابق الثاني املكتب رقم)

العيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

دجنبر)79ف))تحت رقم)4675)7.

(77I

smaticomp

TXCA(SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca(maroc

TXCA(SARL اركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ,اارع 

اسامة ابن زاد الطابق الثاني املدينة 

االراف -  ف33ف)  الدارالعيضاء . 

املغرب املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

369ف46

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 5ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 TXCA(: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SARL

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

تصنيع) و  التوب  توزيع  و  والتجارة 

االثات املنزلية.

,اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

اسامة ابن زاد الطابق الثاني املدينة)

(. الدارالعيضاء) ( ف33ف)) ( (- االراف)

املغرب املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فف5)حصة) ( (: السيد جبفر كنانة)

بقيمة)ففف.ف5)درهم للحصة).

السيد ععد الغاني الكوي�سي):))فف5 

حصة بقيمة)ففف.ف5)درهم للحصة).

فف5)بقيمة) (: )السيد جبفر كنانة)

ففف.ف5)درهم.

السيد ععد الغاني الكوي�سي):)فف5 

بقيمة)ففف.ف5)درهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() كنانة  جبفر  السيد 

 3 زنقة االمير ععد القادر طابق) (7(5

اقة)79)ع ب))فففف))الدارالعيضاء)

املغرب.

الكوي�سي) الغاني  ععد  السيد 

عنوانه ا()تجزئة صام البنترية)7)زنقة)

جعف توبقال رقم)38)طابق)))اقة)4 

ح م))فففف))الدارالعيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() كنانة  جبفر  السيد 

 3 زنقة االمير ععد القادر طابق) (7(5

اقة)79)ع ب))فففف))الدارالعيضاء)

املغرب

الكوي�سي) الغاني  ععد  السيد 

عنوانه ا()تجزئة صام البنترية)7)زنقة)

جعف توبقال رقم)38)طابق)))اقة)4 

ح م)))فففف))الدارالعيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 76 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734436.

(78I
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COFISCOM

K.A.Z(IMPORT(EXPORT
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

K.A.Z(IMPORT(EXPORT اركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
بنصالح تجزئة 78 اارع االهرام 

الشقة بالطابق الثاني حي املسيرة - 
فف633 بركا  املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
7ف77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 K.A.Z (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMPORT(EXPORT
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتصدير املشروبات الكحولية واملواد)

الغذائية
و) الكحولية  املشروبات  تجارة 

املواد الغذائية.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
االهرام) اارع  (78 تجزئة) بنصالح 
(- الشقة بالطابق الثاني حي املسيرة)

فف633)بركا  املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف6  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
4ف)  ( (: كمال) عجرودي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
((: املالك) ععد  الصفراوي  السيد 
798)حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة)
 798 ( (: الزبير) الصفراوي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عجرودي كمال عنوانه ا()
زنقة سبد زغلول اقامة البركة رقم)

3) ففف74)القنيطرة املغرب.

املالك) ععد  الصفراوي  السيد 

عنوانه ا()حي القدس زنقة كفر قاسم)
رقم)83 ف5فف6)وجدة املغرب.

السيد الصفراوي الزبير عنوانه ا()

السبيدية) فف636) ( السنايسة) حي 

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عجرودي كمال عنوانه ا()
زنقة سبد زغلول اقامة البركة رقم)

3) ففف74)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (76 بتاراخ) ( ببركا ) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)ف75.

(79I

)مكتـــب حسابــات  كاديرفسك))ش.)م.)م

مؤسسةأستاجأاملبتلةأالخيصة
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

مكتـــب حسابــات  كاديرفسك  ش. 

م. م

بلوك C رقم 75) حي  ساكا تكوان 

 كادير ، )65ف8،  كادير املغرب

مؤسسة سراج املبرفة الخاصة  

اركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

محمد الخامس حي الشليوات اوالد 

تايمة  - ف8335 تارودانت    املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

6647

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

مؤسسة سراج املبرفة الخاصة).
التبليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحر.
اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
محمد الخامس حي الشليوات اوالد)

تايمة))-)ف8335)تارودانت))))املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف6  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.3  ( (: حسيم) محمد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ففف.3  ( (: سانا) حمدو  السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() حسيم  محمد  السيد 
بنسركاو) الوفاق  حي  (575 رقم  )

7ففف8))اكادير))املغرب.
السيدة حمدو سانا عنوانه ا()73 
النهضة)) حي  الكابو   زنقة  ب  بلوك 

ففف5))خراعكة))املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() حسيم  سامي  السيد 
بنسركاو) الوفاق  حي  (575 رقم  )

7ففف8))اكادير))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاراخ) ( بتارودانت)  االبتدائية 

77)مارس)ف)ف))تحت رقم)759.

Iف))

ZOHASI SAHARA

BM(SAHARA(TRAVAUX
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

ZOHASI SAHARA
793 اارع مزوار، حي الفتب، 

البيو ، فففف7، البيو  املغرب
BM(SAHARA(TRAVAUX اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بلوك 7ف7 
رقم ف77 - فففف7 البيو  املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
37453

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) ف7)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 BM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA(TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز):)

املساحات) وتجميف  التنظيف  (
و  عمال التشييد املختلفة) الخضراء)
إنشاءات) (، البامة) اإلنشاءات  (،
املعاني السكنية واإلداراة والصناعية)
البقارات من) (، األعمال املساعدة) (،
،)منشآت العناء)،)اراء)وبيع) العاطن)
منتجات ومواد العناء)واملستحضرات)
الترواج) (، البامة) الصيدالنية 

البقاري)،
تسواق اللوازم واملبدات املكتبية)
،) ثاث املكاتب) مبدات الكمعيوتر) (،
،)تجارة االستيراد والتصدير في لوازم)

ومبدات مختلف املنتجات)،
تركيب كاميرات املراقعة)،)وتركيب)
الشعكات املحلية والهواتف)،)وكابالت)
الحرائق) والكشف عن  (، الكمعيوتر)
األمن) ونظام  (، الصوت) ونظام  (،

واملراقعة)،).
عنوا  املقر االجتماعي):)بلوك)7ف7 

رقم)ف77)-)فففف7)البيو  املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بوخرس) اعلينا  امعاركة  السيدة 
درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)   :

للحصة).
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والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

بوخرس) اعلينا  امعاركة  السيدة 
عنوانه ا()زنقة زاواة الشيخ رقم)55) 
البيو ) فففف7) )ف  حي خط الرملة)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوخرس) اعلينا  امعاركة  السيدة 
عنوانه ا()زنقة زاواة الشيخ رقم)55) 
البيو ) فففف7) )ف  حي خط الرملة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
76)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/768.
((7I

GUERGATI

HADAIK OMAIMA
إعال  متبدد القرارات

GUERGATI
 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC
HADAIK OMAIMA »اركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا  مقرها االجتماعي:  5، تجزئة 
التونسية،  ربباء البونات - - سيدي 

بنور  املغرب.
»إعال  متبدد القرارات»

رقم التقييد في السجف التجاري: 
.7(93

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
اتخاذ) تم  73ف)) ماي) (37 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 
ميلود) السيد  تفوات  (1- مايلي:)
الجعار حمدو ) ععد  والسيد  الناجي 
مهديب) محمد  السيد  لفائدة 
ف67  والسيد ععد الرحما  حمدو )
تبيي  مسيرين) (2- حصة اجتماعية.)

جديدين للشركة
وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
ينص) الذي  (:6-7-14 ( رقم) بند 
بالحصص) الخاصة  مايلي:) على 

االجتماعية وتبيي  مسير للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 74 بتاراخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

يونيو)73ف))تحت رقم)ف)).

(((I

GUERGATI

HADAIK OMAIMA

إعال  متبدد القرارات

GUERGATI

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC

HADAIK OMAIMA  »اركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  مقرها االجتماعي:  5، تجزئة 

التونسية،  ربباء البونات - - سيدي 

بنور  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»

رقم التقييد في السجف التجاري: 

.7(93

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تم اتخاذ) )7ف)) نونبر) 5ف) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:))

-1)تفوات السيد ععد الجعار حمدو )

ف76)حصة اجتماعية لفائدة السيد)

ععد الرحما  حمدو  وتفوات السيد)

حصة اجتماعية) ف77) ميلود الناجي)

لفائدة السيد ععد الرحما  حمدو .)

الرحما ) ععد  السيد  تبيي   (2-

حمدو  كمسير للشركة ببد استقالة)

السيد ععد الجعار حمدو 

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ينص) الذي  (:6-7-14 ( رقم) بند 

على مايلي:))-)الحصص االجتماعية.)-)

تبيي  مسير الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

8ف  بتاراخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

نونبر))7ف))تحت رقم)7786.

((3I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

MADE IN RAK
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MADE IN RAK اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 
فرح كامب منجا  الشقة رقم ) 

الطابق االر�سي جليز مراكش فففف4 
مراكش املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
3)35ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) )ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 MADE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IN RAK
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر  ثاث)

بالجملة
زانة  و ديكورات للشقق واملحالت.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 ( رقم) الشقة  منجا   كامب  فرح 
الطابق االر�سي جليز مراكش)فففف4 

مراكش املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف5  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 NOUVELLEMENT السيد)
 JEAN-MARIE(RAPHAEL( JOSEPH
درهم) فف7) بقيمة) حصة  ف5)  :)

للحصة).
 VIOLLAND( ép السيدة)
 NOVELLEMENT AUDREY :  (5ف

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 NOUVELLEMENT السيد)
 JEAN-MARIE(RAPHAEL( JOSEPH
فف747  784)طراق دورا ) عنوانه ا()

صالنشيس فرنسا.
 VIOLLAND( ép السيدة)
 NOVELLEMENT AUDREY
فف747  784)طراق دورا ) عنوانه ا()

صالنشيس فرنسا.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 NOUVELLEMENT السيد)
 JEAN-MARIE(RAPHAEL( JOSEPH
فف747  784)طراق دورا ) عنوانه ا()

صالنشيس فرنسا
 VIOLLAND( ép السيدة)
 NOVELLEMENT AUDREY
فف747  784)طراق دورا ) عنوانه ا()

صالنشيس فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ف7) بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)9فف773.
((4I

GUERGATI

HADAIK OMAIMA
إعال  متبدد القرارات

GUERGATI
 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC
HADAIK OMAIMA »اركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا  مقرها االجتماعي:  5، تجزئة 
التونسية،  ربباء البونات - -  سيدي 

بنور   املغرب.
»إعال  متبدد القرارات»

رقم التقييد في السجف التجاري: 
.7(93

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تم اتخاذ) 73ف)) 76)اتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
-)تفوات السيد محمد مهديب لفائدة)
وبوابيب) مهديب  قاسم  السيد 

مهديب)ف33)حصة اجتماعية.
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وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ينص) الذي  (:6-7 رقم) بند 

بالحصص) الخاصي   مايلي:) على 

االجتماعية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 79 بتاراخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

اتنبر)73ف))تحت رقم)93)7.

((5I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

RADIOLOGIE ABOU MADI
إعال  متبدد القرارات

 centre(d’étude(de(gestion(et

d’organisation

 bd(d’ Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca(maroc

 RADIOLOGIE ABOU MADI

»اركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  مقرها االجتماعي: 7) زنقة 

إيليا  بو ما�سي  - ف37ف) الدار 

العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

7فف7.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تم اتخاذ) ف)ف)) فبراير) (7( املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
زاادة ر س املال بمقدار)ففف.ف6)درهم)

ففف.ف74  معلغ) من  رفبه  من  جف 

درهم إلى)800،000)درهم)،)عن طراق)

جديًدة) اجتماعية  حصة  ف6) إنشاء)

يتم االاتراك) (، درهم) ففف.7) بقيمة)

فيه وسداده بالكامف عند اإلاتراك)

نقديا وبطراقة املساهمة النقدية.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

إجراء)التبديالت املترتعة على املادتي )

6)و)7)من النظام األسا�سي.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) (6٪ نقف) مشروع  على  املوافقة 
ر س املال الشركة إلى اراك جديد.

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
الشركاء) من  كف  يقدم  مايلي:)
على النحو) (، مساهمة للشركة نقًدا)
البرب) عز  محمد  السيد  التالي:)
السيدة) (; درهم) برادة:ففف.فف))
(; درهم) ففف.فف)) حكيمة بن كيرا :)
درهم) ففف.فف)) السيد عماد حنفي:)
ففف.فف)  السيد مصطفى عقيقي:) (;

درهم).
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:))
درهم) ففف.فف8) ر س املال متبت في)
حصة) ثمانمائة) فف8() إلى  مقسم 
إجتماعية بآلف درهم) ففف7)درهم()
وموزع) بالكامف  مدفوع  منها  لكف 
عز) محمد  التالي:السيد  النحو  على 
البرب برادة:)فف))حصة اجتماعية);)
السيدة حكيمة بن كيرا :)فف))حصة))
إجتماعية);)السيد عماد حنفي:)فف) 
السيد مصطفى) (; إجتماعية) حصة 

عقيقي:)فف))حصة))إجتماعية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم))77)73.

((6I

FOUZMEDIA

AMAZONIA CAR
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
AMAZONIA CAR اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف7 زنقة 
رضا وعمر ابن الباص مكتب رقم 

7  الجوهرة العيضاء - ففف74 
القنيطرة املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
54467

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 3ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMAZONIA CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.

زنقة) ف7) (: عنوا  املقر االجتماعي)

  7 رضا وعمر ابن الباص مكتب رقم)

الجوهرة العيضاء)-)ففف74)القنيطرة)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عصام اوبراهيم عنوانه ا()

34/36)اارع ابو بكر الصديق الشقة)

5 ففف74)القنيطرة املغرب.

املسبودي) ايما   السيدة 

ففف74  االسماعيلية) (487 عنوانه ا()

القنيطرة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عصام اوبراهيم عنوانه ا()

34/36)اارع ابو بكر الصديق الشقة)

5 ففف74)القنيطرة املغرب

املسبودي) ايما   السيدة 

ففف74  االسماعيلية) (487 عنوانه ا()

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

4ف  بتاراخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)-.

((7I

ficogedek(sarl(au

SGBM CONSULTINGأ
SARL.AU

إعال  متبدد القرارات

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 SGBM CONSULTING SARL.AU

»اركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشراك الوحيد»

وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 

السالم درب 7ف رقم 35 زنقة بئر 

انزرا   - . ويسال  مكناس املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

.47(97

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تم اتخاذ) ف)ف)) يناير) )ف) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  7ف:) رقم) قرار 

مايلي:)بيع)ففف7)حصة لفائدة السيد)

للعطاقة) الحامف  الصفيوي  زكرااء)

الوطنية رقم دال647979

على) ينص  الذي  )ف:) رقم) قرار 
مايلي:)تبيي  السيد زكرااء)الصفيوي)

كمسيرجديد للشركة تعبا الستقالة)
السيد  يوب الصفيوي

على) ينص  الذي  3ف:) رقم) قرار 
مايلي:)تبيي  السيد زكرااء)الصفيوي)

كموقع جديد للشركة تعبا الستقالة)
السيد  يوب الصفيوي

على) ينص  الذي  4ف:) رقم) قرار 

مايلي:)تحواف املقر االجتماعي للشركة)

 MAGASIN(N°6()A4(M6 (IMM(الى

 AB3-M7( LOT( 2( WAFAE( 1( HAY

NAIM MARJANE MEKNES

على) ينص  الذي  5ف:) رقم) قرار 

االسا�سي) النظام  تحيي   مايلي:)

للشركة

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

.:)الذي ينص على مايلي:) بند رقم)

تحيي  النظام االسا�سي للشركة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ف)) بتاراخ) ( بمكناس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)96).

((8I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

»MGOUNE(TRAVAUX«أStéأ
SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

اقة رقم 7ف املسيرة 7, »س» رقم 
)3 ، فففف4، مراكش املغرب

 Sté «MGOUNE(TRAVAUX«
SARL AU اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

ععد الكرام الخطابي زنقة حسن 
بن معارك إقامة الخطابية عمارة 
ب الطابق األول رقم 3 - فففف4 

مراكش املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
3577ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ف))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 «MGOUNE( TRAVAUX«( SARL

.AU
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)

 اغال العناء)واألاغال املختلفة.
-)تاجر.

تنظيم) في  مقاول  (-
واملهرجانات) األحداث,الحفالت 

الفنية..

اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
حسن) زنقة  الخطابي  الكرام  ععد 
بن معارك إقامة الخطابية عمارة ب)
الطابق األول رقم)3)-)فففف4)مراكش)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: ادريس سماحي) السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
ادريس سماحي عنوانه ا() السيد 
4ف  الشقة) الصنوبر  تجزئة  (787

االزدهار)فففف4)مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ادريس سماحي عنوانه ا() السيد 
4ف  الشقة) الصنوبر  تجزئة  (787

االزدهار)فففف4)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ف7) بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)5فف773.

((9I

STREET BUSINESS CENTER

ATLAS HUA NIAN TRAVELأ
AGENCY

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم ف7، رقم 7، زنقة الحراة، 
جليز، مراكش ، فففف4، مراكش 

املغرب
 ATLAS HUA NIAN TRAVEL
AGENCY اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي رقم 

73ف7 تجزئة الزرقطوني  بوعكاز(  - 
فففف4 مراكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
(643

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) ف)ف)) فبراير) ((7 املؤرخ في)
 ATLAS HUA« من) الشركة  تسمية 
إلى) («NIAN TRAVEL AGENCY
. »HUA NIAN TRAVEL AGENCY«

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 9ف) بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)ف96)77.

Iف3)

STREET BUSINESS CENTER

ART SUPPORTS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم ف7، رقم 7، زنقة الحراة، 
جليز، مراكش ، فففف4، مراكش 

املغرب
Art(supports  اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  اقة ف7، 
رقم  7، زنقة الحراة، جليز  - فففف4 

مراكش املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3593ف7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (79
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 Art (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. supports
:)التصميم) غرض الشركة بإيجاز)
تصميم مواقع اإلنترنت) (، الجرافيكي)

،)سينوغرافيا
اإلدارة واإلستشارة الفنية)).

عنوا  املقر االجتماعي):))اقة)ف7،)
رقم))7،)زنقة الحراة،)جليز))-)فففف4 

مراكش املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة صعاح الجعلي):))ف5)حصة)
بقيمة)فف7)درهم للحصة).

السيد ياسي  بالبزيوي):))ف5)حصة)
بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

الجعلي عنوانه ا() ٍٍصعاح  السيدة)
)ف  ح م تجزئة بوكار إقامة باكوري)

الشقة)79  فففف4)مراكش املغرب.
السيد ياسي  بالبزيوي عنوانه ا()
  37 رقم) س  بلوك  السالم  رااض 

ف883))املحمدية املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الجعلي عنوانه ا() السيدة صعاح 
)ف  ح م تجزئة بوكار إقامة باكوري)

الشقة)79  فففف4)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)ف8ف773.
(37I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

MAROUANE BILAL TRAV
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
حف اركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 7 البمارة 97 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

فف463، اليوسفية املغرب
 MAROUANE BILAL TRAV

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد في طور التصفية(
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار والد 
بن عيدة سيدي ايكر - فف463 

اليوسفية املغرب.
حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.7639

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تقرر حف) ف)ف)) )ف)مارس) املؤرخ في)
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 MAROUANE الوحيد) الشراك 
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ر سمالها) معلغ  ( (BILAL TRAV

مقرها) وعنوا   درهم  ففف.فف7)

اإلجتماعي دوار والد بن عيدة سيدي)

املغرب) اليوسفية  فف463) (- ايكر)

نتيجة ل):)توقف  نشطة الشزكة.

و حدد مقر التصفية ب دوار والد)

فف463  (- ايكر) سيدي  عيدة  بن 

اليوسفية املغرب.)

و عي :

املالك و) ععد  ( املا�سي) السيد ة()

دوار والد بن عيدة سيدي) عنوانه ا()

املغرب) اليوسفية  فف463) ايكر)

كمصفي) ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تعليغ) محف  و  املخابرة  محف  لهم 

البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية)

ايكر) سيدي  عيدة  بن  دوار والد  (:

اليوسفية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5ف  بتاراخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/)8.

(3(I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

IGHO PORT
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

حف اركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 7 البمارة 97 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

فف463، اليوسفية املغرب

IGHO PORT اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد في 

طور التصفية(

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 4 عمارة 

الهداية 7 حي سيدي واصف - فف463  

اسفي املغرب.

حف اركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

9ف97.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

ف)ف))تقرر حف) ف))فبراير) املؤرخ في)

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشراك الوحيد)IGHO PORT))معلغ)
وعنوا ) درهم  ففف.فف7) ر سمالها)

 7 عمارة الهداية) (4 مقرها اإلجتماعي)

اسفي) ( فف463) (- حي سيدي واصف)

توقف  نشطة) (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.

4)عمارة) و حدد مقر التصفية ب)

الهداية)7)حي سيدي واصف)-)ففف46  

اسفي املغرب.)

و عي :

و) الدباغ  ( ( محمد) السيد ة()

سطات) زنقة  املسيرة  حي  عنوانه ا()

الشماعية املغرب) )5ف46)  75 الرقم)

كمصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)4)عمارة)

الهداية)7)حي سيدي واصف اسفي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) 3ف) بتاراخ) ( االبتدائية بآسفي)

ف)ف))تحت رقم)777.

(33I

ديوا  املحاسعة

ELMOUSSAOUI SMARTأ

SERVICE SARL AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

ديوا  املحاسعة خالقي  حمد

سالم 5 مرجا  7 اقة 7 الطابق 

الثاني ، ف7فف5، مكناس املغرب

 ELMOUSSAOUI SMART

SERVICE SARL AU اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكناس  

مرجا  5 رقم 754 - ف7فف5 مكناس 

املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

49599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (74

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ELMOUSSAOUI SMART

.SERVICE SARL AU

وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 داء)الفواتير.

مكناس)) (: املقر االجتماعي) عنوا  

مرجا )5)رقم)754)-)ف7فف5)مكناس)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: السيد مساوي رضوا )

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مساوي رضوا  عنوانه ا()

ارفود) ز  ص  ع  مبطلة  اوالد  قصر 

فف))5)ارفود املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مساوي رضوا  عنوانه ا()

ارفود) ز  ص  ع  مبطلة  اوالد  قصر 

فف))5)ارفود املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) 9ف) بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم))7)7.

(34I

Ponelec(sarl

PONELEC
إعال  متبدد القرارات

Ponelec(sarl

 Res(massa 2 App 15 sidi(maouf

 casablanca ، 20520، casablanca

املغرب

PONELEC  »اركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا  مقرها االجتماعي: ف7) 

اارع ععد املومن اقامة حدائق ععد 

املومن G8 رقم 3  - - الدارالعيضاء 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

.(98((5

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

تم اتخاذ) ف)ف)) فبراير) ((7 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تفوات السيدة))الشرقاوي)) حالم ال)

امتلكتها) التي  حصة اجتماعية  فف4)

لفائدة كف من) (PONELEC في اركة)

الشرقاوي البربي و الشرقاوي نجاة)

مقسمة على الشكف التالي)فف))حصة)

البربي) الشرقاوي  للسيد  اجتماعية 

للسيدة) اجتماعية  حصة  فف)) و)

الشرقاوي نجاة)

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

تحواف املقر االجتماعي الحالي) مايلي:)

املومن) ععد  اارع  منف7)) للشركة 
رقم) (G8 املومن) ععد  حدائق  إقامة 

الى دوار اوالد  حمد) الدار العيضاء) (3

7فGH)عمارة)9)مكازة رقم)7دار بوعزة)

النواصر الدار العيضاء

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجتماعي

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

حصص االجتماعية

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
ر س املال.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاراخ ( العيضاء) بالدار   التجاراة 
 77)مارس)ف)ف))تحت رقم)733998.
(35I

EL FACHTALI CONSEIL

MOROCCOLEA
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني اقة رقم 
9 اارع موالي ععد هللا  مراكش ، 

فففف4، مراكش املغرب
MOROCCOLEA اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 
عالل الفا�سي إقامة رطمة عمارة 
89 الطابق األول الشقة رقم 5  - 

فففف4 مراكش املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
3675ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 6ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOROCCOLEA
إنتاج) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتصدير الزاوت األساسية والنعاتية.

اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 89 عالل الفا�سي إقامة رطمة عمارة)
الطابق األول الشقة رقم)5))-)فففف4 

مراكش املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: ( السيد محمد حسني)
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() ( محمد حسني) السيد 
  UFGAUSTR 76 7653( BADEN

.7653( BADEN ALLEMAGNE
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() ( محمد حسني) السيد 
 UFGAUSTR 76 7653( BADEN

7653( BADEN ALLEMAGNE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (73 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)773758.

(36I

MLM FINANCE

STE(RAFIK(TEXTILE
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

MLM FINANCE
 RÉSIDENCE AKANSOUSS
 N°23 APT(N°2 1ER(ETAGE
 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
marrakech(maroc

STE(RAFIK(TEXTILE اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محف 7ف 
الزهور 7 رقم 497 عي  اطي نخيف 
الشمالي  - فففف4 مراكش املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3633ف7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAFIK(TEXTILE

غرض الشركة بإيجاز):)الخياطة،)
بيع و توزيع املالبس).

7ف  عنوا  املقر االجتماعي):)محف)
عي  اطي نخيف) (497 رقم) (7 الزهور)

الشمالي))-)فففف4)مراكش املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد موالي يوسف رفيق):))فف5 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيد موالي الرايد رفيق):))فف5 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
رفيق) يوسف  موالي  السيد 
عي ) (497 رقم) (7 ا لزهور) عنوانه ا()
فففف4  اطي نخيف الشمالي مراكش)

مراكش املغرب.
رفيق) الرايد  موالي  السيد 
  (84 هيالنة بوطواف رقم) عنوانه ا()

فففف4)مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
رفيق) يوسف  موالي  السيد 
عي ) (497 رقم) (7 ا لزهور) عنوانه ا()
مراكش) فففف4) اطي نخيف الشمالي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)773775.
(37I

STREET BUSINESS CENTER

RE-IMAGINE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم ف7، رقم 7، زنقة الحراة، 
جليز، مراكش ، فففف4، مراكش 

املغرب
Re-imagine اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  اقة ف7، 
رقم  7، زنقة الحراة، جليز  - فففف4 

مراكش املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3487ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (74

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

Re- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.imagine

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات و االستشارات و الدراسات)

و) واإلداراة  التجاراة  امليادين  في 

التأسيسية.

عنوا  املقر االجتماعي):))اقة)ف7،)
رقم))7،)زنقة الحراة،)جليز))-)فففف4 

مراكش املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 Raphael(POUYE(:( السيد)100)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 Raphael( POUYE السيد)

تجزئة املستقعف) (8 عمارة) عنوانه ا()

كليز)فففف4)مراكش))املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 Raphael( POUYE السيد)

تجزئة املستقعف) (8 عمارة) عنوانه ا()

كليز)فففف4)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ف7) بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)3487ف7.

(38I
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N2M(CONSEIL-SARL

ELOBEY BAT

اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

ELOBEY BAT  اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

عاراض رقم 44 زنقة 789 الطابق 

الثاني الناظور  - ففف)6 الناظور 

املغرب.

تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 

75ف79.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تمت) ف)ف)) فبراير) (78 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفوات السيد) ة()سفيا ))خراط)

من  صف) اجتماعية  حصة  فف7)

ععد) السيد) ة() ( حصة لفائدة) فف7)

فبراير) (78 بتاراخ) ( قنجاع) ( الرحما )

ف)ف).

الحسن)) السيد) ة() تفوات 

فف7)حصة اجتماعية من) ( املختاري)

السيد) ة() ( فف7)حصة لفائدة)  صف)

 78 بتاراخ) ( قنجاع) ( الرحما ) ععد 

فبراير)ف)ف).

)بطاليس)) تفوات السيد) ة()زانب)

من  صف) اجتماعية  حصة  ف5)

ععد) السيد) ة() ( لفائدة) حصة  ف5)

فبراير) (78 بتاراخ) ( قنجاع) ( الرحما )

ف)ف).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاراخ)9ف)مارس)

ف)ف))تحت رقم)343.

(39I

SAFI CONSULTANT

JASMINE INVEST SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

SAFI CONSULTANT

عمارة ميمونة الطابق الثاني حي 

الجرافات اسفي ، ففف46، اسفي 

املغرب

JASMINE INVEST SARL اركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 4)7اارع 

ابن بطوطة  - ففف46 اسفي املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7ف3ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) ف7)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JASMINE INVEST SARL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

NETTOYAGE( JARDINAGE-

TRAVAUX( DE( DERATISATION-

.DESINSECTISATION

عنوا  املقر االجتماعي):)4)7اارع)

ابن بطوطة))-)ففف46)اسفي املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) فف8) ( (: السيد عادل تابع)

بقيمة)ففف.ف8)درهم للحصة).

فف)  ( (: البلقاوي) سبيد  السيد 

حصة بقيمة)ففف.ف))درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
رقم) السيد عادل تابع عنوانه ا()
اسفي) ففف46) 4))حي انس) زنقة) ((7

املغرب.

السيد سبيد البلقاوي عنوانه ا()
تجزئة) (7 بلوك) (37 زنقة) (7(7 رقم)

دكالة كاوكي)ففف46)اسفي املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

رقم) السيد عادل تابع عنوانه ا()

اسفي) ففف46) 4))حي انس) زنقة) ((7

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (73 بتاراخ) ( االبتدائية بآسفي)

ف)ف))تحت رقم)-.

Iف4)

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

BERBER CONCEPT
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM

 APPT(N° 1  RDC   IMM(G58

  RES(AL(IHSSANE  RTE(DE

 SAFI(MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC

BERBER CONCEPT  اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مخز  

رقم 8 مجمع تجاري مشترك امحمد 

الغزال  زاكورة - فف479 زاكورة 

اململكة املغربية

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

3767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) 7ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BERBER CONCEPT

تنظيم)) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

املخيمات في البراء.

السياحية) الخدمات  تقديم  ( (-

الرحالت) (، الرحالت) (،  ركوب الهجن)

الرباعية)..(..

مخز ) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

8)مجمع تجاري مشترك امحمد) رقم)

زاكورة) فف479) (- زاكورة) الغزال  

اململكة املغربية.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الوهاب) ععد  محمد  السيد 

خديري))))))))):))فف5)حصة بقيمة)فف7 

درهم للحصة).

السيد موحى اسبيد بوغازي)))))))))))):))

فف5)حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الوهاب) ععد  محمد  السيد 

خديري)))))عنوانه ا()عدد)36)مساكن)

 بواب غليز)7)معنى)7)مبروكة))فففف4 

مراكش اململكة املغربية.

بوغازي)) اسبيد  موحى  السيد 

اارع) ((4 رقم) (35 اارع) عنوانه ا()

خنيفرة) ففف54) ( اغراعي ) امالو 

اململكة املغربية.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الوهاب) ععد  محمد  السيد 

مساكن) (36 عدد) عنوانه ا() ( خديري)

 بواب غليز)7)معنى)7)مبروكة))فففف4 

مراكش اململكة املغربية

بوغازي)) اسبيد  موحى  السيد 

اارع) ((4 رقم) (35 اارع) عنوانه ا()

خنيفرة) ففف54) ( اغراعي ) امالو 

اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ف7) بتاراخ) ( االبتدائية بزاكورة)

ف)ف))تحت رقم)8)7.

(47I
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ste(cofiguer(sarl

STE SONAIMI GAZأ
SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشراك الوحيد
تأسيس اركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE SONAIMI GAZ SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى »الهادف ف7»  صاكة - 

فف357 جرسيف املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

77(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 9ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SONAIMI GAZ SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)-)توزيع غاز)

العوتا 

-)التصدير واالستيراد

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

(- صاكة) ( ف7») »الهادف) املسمى)

فف357)جرسيف املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: خالد) انبيمي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() خالد  انبيمي  السيد 
عي ) ف3) رقم) (3( تجزئة النصر زنقة)
عي  الشق) فففف9) ( الشق العيضاء)

العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() خالد  انبيمي  السيد 
عي ) ف3) رقم) (3( تجزئة النصر زنقة)
الشق) عي   فففف9) العيضاء) الشق 

العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 7( بتاراخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/768.

(4(I

MOUSSAOUI HAJJI

SIROUA RESSOURCESأ
MINING

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تحواف املقر االجتماعي للشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 SIROUA RESSOURCES MINING

اركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع االمير 
موالي ععد هللا حي النهضة ارفود - 

فف))5 ارفود املغرب.
تحواف  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
557ف7.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤرخ في)9ف)مارس)ف)ف))تم))تحواف))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
هللا) ععد  موالي  االمير  »اارع  من)
ارفود) فف))5) (- ارفود) النهضة  حي 
املغرب»)إلى)»رقم)76)البمارة)))بلوك)
س اقامة الياقوت بوزنيقة)-)فف737 

بوزنيقة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 7( بتاراخ) ( بالرايدية) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/778.

(43I

BUREAU LE M’GOUNE DE GESTION

SOCIETE MIRALINAأ
SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

 BUREAU LE M’GOUNE DE
GESTION

اارع محمد الخامس قلبة مكونة 
تنغير ، فف)45، قلبة مكونة املغرب
 SOCIETE MIRALINA SARL AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 746 
حي الوردة اارع محمد الخامس 
قلبة مكونة تنغير - فف)45 قلبة 

مكونة تنغير املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
3ف7 /463

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) دجنبر) )ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MIRALINA SARL AU
بقال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتقسيط)
+)بائع التعغ بالتقسيط.

عنوا  املقر االجتماعي):)رقم)746 
الخامس) محمد  اارع  الوردة  حي 
قلبة) فف)45) (- تنغير) مكونة  قلبة 

مكونة تنغير املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الحميدي ابراهيم):))ففف.7 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيم) الحميدي  السيد 

سدرات) دوار  زالك  يت  عنوانه ا()

السهف الشرقية قلبة مكونة)فف)45 

قلبة مكونة تنغير املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ابراهيم) الحميدي  السيد 

سدرات) دوار  زالك  يت  عنوانه ا()

السهف الشرقية قلبة مكونة)فف)45 

قلبة مكونة تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6ف) بتاراخ) ( بتنغير) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)-.

(44I

إئتمانية نبراس

لحعيبأاكسلونس
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

إئتمانية نبراس

اارع محمد الخامس عمارة ف) رقم 

الشقة )7 املدينة الجديدة مكناس ، 

فففف5، مكناس املغرب

لحعيب اكسلونس اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 34) 

قطاع باء البساتي  - ف)فف5 مكناس 

اململكة املغربية

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

47857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  79ف)) ماي) (76

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)لحعيب)

اكسلونس.
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
مقهى و قاعة ااي)،)مخبزة و حلواات)
(، قاعة الحفالت) استغالل و كراء) (،

استغالل و تسيير مطبم)
وعموما كف عملية منقولة و غير)
منقولة))،)مالية)،)صناعية  و تجاراة)
معاارة) غير  معاارة  و  عالقة  لها 

بالهدف االجتماعي للشركة).
عنوا  املقر االجتماعي):)رقم)34) 
قطاع باء)البساتي )-)ف)فف5)مكناس)

اململكة املغربية.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: ( فايزة) يحيى  السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() ( فايزة) يحيى  السيدة 
 3 رقم) فيال  (4 زنقة) (7 اسماعيلية)

فففف5)مكناس اململكة املغربية.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() ( فايزة) يحيى  السيدة 
 3 رقم) فيال  (4 زنقة) (7 اسماعيلية)

فففف5)مكناس اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (77 بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

79ف))تحت رقم)ف54).
(45I

RED ONE IMMO

RED ONE IMMO
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

RED ONE IMMO
اإلجتماعي زاواة اارع ععد املومن و 
زنقة سمية، إقامة اهرزاد 3 الطابق 

4 الرقم ف) النخيف ، ف8فف)، 
CASABLANCA(maroc

RED ONE IMMO اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاواة 
اارع ععد املومن و زنقة سمية، 
إقامة اهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

ف) النخيف - ف8فف) الدار العيضاء 
املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
7ف3ف46

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) (73
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 RED (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ONE IMMO
غرض الشركة بإيجاز):)•)

; Achat(et(vente(immobilière
 P r o m o t i o n (•

; immobilière
; Gestion(locative (•

 Import( export( des (•
;produits(BTP

زاواة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
سمية،) زنقة  و  املومن  ععد  اارع 
الرقم) (4 الطابق) (3 اهرزاد) إقامة 
الدار العيضاء) ف8فف)) (- النخيف) ف))

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة مصعاح وفاء):))فف4)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
فف6  ( (: سلمو ) رضوا   السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() وفاء) مصعاح  السيدة 
الدارالعيضاء) بولو  لوار  ال  زنقة  (59

فففف))الدار العيضاء)املغرب.
السيد رضوا  سلمو  عنوانه ا()
الدارالعيضاء) بولو  لوار  ال  زنقة  (59

فففف))الدار العيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() وفاء) مصعاح  السيدة 

الدارالعيضاء) بولو  لوار  ال  زنقة  (59

فففف))الدار العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 76 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)4ف7344.

(46I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

CARPET CONSULTANTS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL

 RES(BASMA 1 GH1 ETG(RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

CARPET CONSULTANTS اركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف7 ملتقى  

اارع عمر آإلدري�سي وزنقة مدراد - 

فففف)  الدار العيضاء  املغرب 

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

787ف46

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) 6ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARPET CONSULTANTS

غرض الشركة بإيجاز):)اراء)وبيع)

واملوكيت,) السجاد  جميع  وتسواق 

تصنيع تصميم  و   استيراد  و 

بساط سجادة    و  تسواق  ي   ) و 

 ) و ممسحة  و غالف  و ورق حائط)

 و زخرفة)؛

التجارة البامة في  ي منتج  و مادة)
 و مبدات للديكور)؛)إنشاء)واستغالل)
براءة) تجاراة  و  امتياز  و عالمة   ي 
في  ي) والتجارة  للتسواق  اختراع 
منتج  و مبدات  و مواد  و ملحقات  و)

توراد للسجاد)؛
عنوا  املقر االجتماعي):)ف7)ملتقى))
(- اارع عمر آإلدري�سي وزنقة مدراد)

فففف)))الدار العيضاء))املغرب).
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
فف7  ( (: آديب  بوغزالة) ( السيد)
حصة بقيمة)ففف.ف7)درهم للحصة).

فف3  ( (: ) بوغزالة) فراس) السيد 
حصة بقيمة)ففف.ف3)درهم للحصة).

فف3  ( (: بديع  بوغزالة) ( السيد)
حصة بقيمة)ففف.ف3)درهم للحصة).
فف3)حصة) ( (: السيد جا  يونا )

بقيمة)ففف.ف3)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
آديب  بوغزالة عنوانه ا() ( السيد)
فففف)  وازيس) الفرااات  زنقة  (((

الدار العيضاء))املغرب.
السيد فراس)) بوغزالة عنوانه ا()
فففف)  وازيس) الفرااات  زنقة  (((

الدار العيضاء))املغرب.
بديع  بوغزالة عنوانه ا() ( السيد)
فففف)  وازيس) الفرااات  زنقة  (((

الدار العيضاء))املغرب.
 (( السيد جا  يونا  عنوانه ا()
زنقة الفرااات وازيس)فففف))الدار)

العيضاء))املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 (( السيد جا  يونا  عنوانه ا()
زنقة الفرااات وازيس)فففف))الدار)

العيضاء))املغرب
السيد فراس)) بوغزالة عنوانه ا()
فففف)  وازيس) الفرااات  زنقة  (((

الدار العيضاء)املغرب
بديع  بوغزالة عنوانه ا() ( السيد)
فففف)  وازيس) الفرااات  زنقة  (((

الدار العيضاء)املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 73 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734377.
(47I

FOUZMEDIA

BATRIM SARL A.U
اركة ذات املسؤولية املحدودة

حف اركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
BATRIM SARL A.U اركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 
التصفية(

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 74 
زنقة  »ف» ديور بلدية  - ففف74 

القنيطرة املغرب.
حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.37633

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تقرر حف) ف)ف)) يناير) (75 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  اركة 
BATRIM SARL A.U))معلغ ر سمالها)
مقرها) وعنوا   درهم  ففف.ف4)
ديور) »ف») ( زنقة) (74 اإلجتماعي رقم)
املغرب) القنيطرة  ففف74) (- ( بلدية)

نتيجة ل):)حف الشركة.
 74 و حدد مقر التصفية ب رقم)
ففف74  (- ( بلدية) ديور  »ف») ( زنقة)

القنيطرة املغرب.)
و عي :

و) ( معارك) ( ( ا) مسلم  السيد ة()
عنوانه ا()القنيطرة)ففف74)القنيطرة)

املغرب كمصفي) ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تعليغ) محف  و  املخابرة  محف  لهم 
البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاراخ)3))يناير)

ف)ف))تحت رقم))37.
(48I

YASE GROUP

YASE GROUP
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

YASE GROUP

مكتب رقم 7 عمارة 377 املسار 

طراق اسفي ، فففف4، مراكش 

املغرب

YASE GROUP اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 7 البمارة رقم 377 املسار طراق 

اسفي مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

9)36ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 YASE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GROUP

مقاولة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

االعالميات،) الخدمات ) تسيير  في 

املبلوماتية،) الشعكات  االتصاالت،)

 نظمة االما ()

املتبلقة)) املواد  كف  في  التجارة  (-

باالعالميات.

-)التصدير واالستيراد..

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
رقم)7)البمارة رقم)377)املسار طراق)

مراكش) فففف4) (- مراكش) اسفي 

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فف5  ( (: ( السبود) يونس  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

السيد صابير انفاك):))فف5)حصة)
بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() السبود  يونس  السيد 
إقامة سفير عمارة)3)الشقة)5)الطابق)

الثاني)فففف4)مراكش املغرب.
ح) السيد صابير انفاك عنوانه ا()
 (67 رقم) البريهي  زنقة  امرايش  م 

مراكش)فففف4)مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() السبود  يونس  السيد 
إقامة سفير عمارة)3)الشقة)5)الطابق)

الثاني)فففف4)مراكش املغرب
ح) السيد صابير انفاك عنوانه ا()
 (67 رقم) البريهي  زنقة  امرايش  م 

مراكش)فففف4)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم))77377.
(49I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

HICHAM CASH
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

رقم 8 زنقة 7) غشت السوق القديم 
خراعكة ، ففف5)، خراعكة املغرب

HICHAM CASH اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة الحعق 
تجزئة الحسنية رقم C73 وادي زم - 

5355) وادي زم املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
77ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) )ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HICHAM CASH
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة
التفاوض.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 C73 رقم) الحسنية  تجزئة  الحعق 

وادي زم)-)5355))وادي زم املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: البماري هشام) السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد البماري هشام عنوانه ا()
حي املسيرة بلوك)4ف)وادي زم)5355) 

وادي زم املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البماري هشام عنوانه ا()
حي املسيرة بلوك)4ف)وادي زم)5355) 

وادي زم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم))بتاراخ)5ف)مارس)

ف)ف))تحت رقم)74.

Iف5)

PF(EXPERTS

DIGICOM-EVENT
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
حف اركة

PF(EXPERTS
)3 زنقة ابن عطية, عمارة بنبعد 
الرازق , كليز مراكش ، فففف4، 

مراكش املغرب
DIGICOM-EVENT اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد في طور التصفية(
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 

الزاتونة اارع ععد الكرام الخطابي 

رقم )78 اقة 73 الطابق الرابع 

جليز مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب.

حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 

.7(899

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حف) ف)ف)) يناير) ((9 املؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  اركة 

DIGICOM- الوحيد) الشراك  ذات 

ففف.فف7  ر سمالها) معلغ  ( (EVENT

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   درهم 

الكرام) ععد  اارع  الزاتونة  عمارة 

الطابق) (73 )78)اقة) الخطابي رقم)

الرابع جليز مراكش)-)فففف4)مراكش)

املغرب نتيجة ل):)قرار مسيرة الشركة.

عمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الزاتونة اارع ععد الكرام الخطابي)

الرابع) الطابق  (73 اقة) (78( رقم)

فففف4)مراكش) جليز مراكش املغرب)

املغرب.)

و عي :

و) البرداي  ( ( ياسمي ) السيد ة()

مجات) (3 فيال بردعي رقم) ( عنوانه ا()

فففف4  مراكش) الشمالي  نخيف  (3

مراكش املغرب كمصفي) ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تعليغ) محف  و  املخابرة  محف  لهم 

البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية)

الكرام) ععد  اارع  الزاتونة  عمارة  (:

الطابق) (73 )78)اقة) الخطابي رقم)

الرابع جليز مراكش

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)39ف773.

(57I

البعدالوي لالاغال املحاسعتية

STE BONJOVI CAR SARL AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

البعدالوي لالاغال املحاسعتية
محمد) اارع  نوميديا  عمارة 
(، تازة) )الشقة3) الطابق) الخامس 

ففف35،)تازة املغرب
 STE BONJOVI CAR SARL AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشراك الوحيد
املثلث) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
الدهبي))مدخف   اارع عالل ابن ععد)
هللا الطابق االول رقم)5)تازة)-)ففف35 

تازة املغرب
مسؤولية) ذات  اركة  تأسيس 

محدودة ذات الشراك الوحيد)
رقم التقييد في السجف التجاري):)

5377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BONJOVI CAR SARL AU
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.
املثلث) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الدهبي))مدخف   اارع عالل ابن ععد)
هللا الطابق االول رقم)5)تازة)-)ففف35 

تازة املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: لشهب) احمد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
 

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() لشهب  احمد  السيد 
دوار الروف باب مرزوقة تازة)ففف35 

تازة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() لشهب  احمد  السيد 
دوار الروف باب مرزوقة تازة)ففف35 

تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (76 بتاراخ) ( بتازة) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم))ف).

(5(I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

STE TAMONTE YML SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

اارع موالي رايد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، ففف45، 

ورزازات املغرب
  STE TAMONTE YML SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دولر اكيس 
اكنيو   - ففف45 ورزازات املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

539
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TAMONTE YML SARL
*العناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالاغال املختلفة)
*)الفالحة)

*)الترصيص.

دولر) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
ورزازات) ففف45) (- ( اكنيو ) اكيس 

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ف34  ( (: يوسف) اكيس  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ف33  ( (: ( الحسي ) اكيس  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ف33  ( (: منصوري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() يوسف  اكيس  السيد 
تنغير) فف458) ( اكنيو ) اكيس  دولر 

املغرب.
السيد اكيس الحسي ))عنوانه ا()
تنغير) فف458) اكنيو ) اكيس  دولر 

املغرب.
السيد محمد منصوري عنوانه ا()
تنغير) فف458) اكنيو ) بهكو  دوار 

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() يوسف  اكيس  السيد 
تنغير) فف458) اكنيو ) اكيس  دولر 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ف7) بتاراخ) ( بتنغير) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)-.

(53I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

STE SAGHROأ
MULTISERVICES3أM(SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

اارع موالي رايد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، ففف45، 

ورزازات املغرب
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 STE SAGHRO MULTISERVICES
3M SARL  اركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركز 
اكنيو   - فف458 تنغير املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

547
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) ف7)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SAGHRO MULTISERVICES 3M

. SARL
*العناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالاغال املختلفة
*)الفالحة

*)الترصيص.
مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

اكنيو ))-)فف458)تنغير املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ف34  ( (: ( ابعا ) امحمد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ف33  ( (: ( ابعا ) امعارك  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ف33  ( (: ( السيد مصطفى ابعا )

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد امحمد ابعا  عنوانه ا()
تنغير) فف458) ( اكنيو ) مقبي  دوار 

املغرب.
السيدة امعارك ابعا  عنوانه ا()
تنغير) فف458) ( اكنيو ) مقبي  دوار 

املغرب.
ابعا )) مصطفى  السيد 
عنوانه ا()دوار مقبي اكنيو ))فف458 

تنغير املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد امحمد ابعا  عنوانه ا()
تنغير) فف458) ( اكنيو ) مقبي  دوار 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ف7) بتاراخ) ( بتنغير) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)-.
(54I

INTERPROFIL

 نترحتوليف
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

INTERPROFIL
 DOUAR OULED KHLIFA

 AIN(CHKEF(FES، 30000، FES
MAROC

 نتربروفيف اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار  والد 
اخليفة جماعة و قيادة عي  الشقف  

- فففف3 فاس املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

6(447
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) 7ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 نتربروفيف.
جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والهندسة) العناء,الحفر   اغال 

املدنية..
عنوا  املقر االجتماعي):)دوار  والد)
اخليفة جماعة و قيادة عي  الشقف))

-)فففف3)فاس املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: مروا ) اخنافو  السيد 
حصة بقيمة)فف33.3)درهم للحصة).
السيد لحكيم جبفر):))333)حصة)

بقيمة)فف33.3)درهم للحصة).
 334 ( (: السيد ععدالنبي املقرطة)
حصة بقيمة)فف33.4)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() مروا   اخنافو  السيد 
74)اارع ابن األثير حي الفرح))تجزئة)

البرصة))فففف3)فاس املغرب.
عنوانه ا() جبفر  لحكيم  السيد 
تجزئة رااض زنقة الجهاد طراق) (59

عي  السمن)فففف3)فاس املغرب.
ععدالنبي) املقرطة  ( السيد)
 7 4)حي طارق) زنقة) (6 عنوانه ا()رقم)

الدكارات)فففف3)فاس املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() مروا   اخنافو  السيد 
74)اارع ابن األثير حي الفرح))تجزئة)

البرصة))فففف3)فاس املغرب
عنوانه ا() جبفر  لحكيم  السيد 
تجزئة رااض زنقة الجهاد طراق) (59

عي  السمن)فففف3)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 4ف) بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)6583.
(55I

 ENSEIGNEMENT(PETIT(MAXIME(ALQAM

PRIVE SARL AU

ENSEIGNEMENT PETITأ
MAXIME(ALQAM(PRIVE

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تحواف املقر االجتماعي للشركة

 ENSEIGNEMENT PETIT
 MAXIME(ALQAM(PRIVE(SARL

AU
صندوق البريد 64) ، فففف7، 

البيو  املغرب
 ENSEIGNEMENT PETIT

MAXIME(ALQAM(PRIVE اركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع مالي 
رايد الشطر 3 رقم 734 - فففف7 

البيو  املغرب.

تحواف  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.(5677

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)ف))فبراير)ف)ف))تم))تحواف))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم) (3 الشطر) رايد  مالي  »اارع 

إلى) املغرب») البيو   فففف7) (- (734
(- ((36 رقم) (G »مدينة الوفاق بلوك)

فففف7)البيو ))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5))مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)576.

(56I

MOORISH

NEOTERRE SARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

MOORISH

39 اارع اللة الياقوت الطابق 5 

الشقة د ، فففف)، الدار العيضاء 

املغرب

NEOTERRE SARL  اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 67 اارع 

اللة اليقوت مصطفى املباني املركز 

التجاري الرااض رقم85  الطابق 

الثاني العيضاء الدار العيضاء 

فففف) 

الدار العيضاء املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

458993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (79

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NEOTERRE SARL

:) عمال) بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة, عمال العناء,

67)اارع) عنوا  املقر االجتماعي):)

اللة اليقوت مصطفى املباني املركز)

الطابق) ( رقم85) الرااض  التجاري 

الثاني العيضاء)الدار العيضاء)فففف) 

الدار العيضاء)املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 33 ( (: ( السيد اسماعيف بلحالوي)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

حصة) (34 ( (: صابر) منير  السيد 

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

السيد حمزة بلحالوي)):))33)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بلحالوي) اسماعيف  السيد 

دوار العبيجات اوالد افرج)) عنوانه ا()

ففف4)))الجديدة املغرب.

دوار) السيد منير صابر عنوانه ا()

الجديدة) ( ففف4)) ( متوح) الحواالت 

املغرب.

عنوانه ا() ( السيد حمزة بلحالوي)

ففف4)  ( القواسم) العبيجات  دوار 

الجديدة))املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() ( السيد خليف بلحالوي)

  788 رقم) 5ف) بلوك) الحسني  الحي 

فففف4)مراكش))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

4ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم))5ف733.

(57I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية)

الحمراء

IDALI ATLANTIC BUSINESS
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، فففف7، 

البيو  املغرب

 IDALI ATLANTIC BUSINESS

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 
االداري اارع احمو اسبيد بدو  

رقم - فففف7 طرفاية املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

37(93

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ف))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 IDALI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ATLANTIC BUSINESS

غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)

و االاغال املختلفة

التجارة البامة

االستيراد و التصدير.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

االداري اارع احمو اسبيد بدو  رقم)

-)فففف7)طرفاية املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: محمد) ادعلي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() محمد  ادعلي  السيد 

اسبيد) احمو  اارع  االداري  الحي 

بدو  رقم)فففف7)البيو  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() محمد  ادعلي  السيد 

اسبيد) احمو  اارع  االداري  الحي 

بدو  رقم)فففف7)البيو  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ف))فبراير) )بتاراخ) االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)/6ف6.

(58I

cabinet(idrissi

STE(IMA(INOX(SARL(A(AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

cabinet(idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 73

30000، fes(maroc

 STE(IMA(INOX(SARL(A(AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار والد 

طيب جماعة و قيادة والد طيب 

فاس - فففف3 فاس املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

6((33

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMA(INOX(SARL(A(AU

التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

االليمنيوم) نجارة  ( ( (- ( ( االستيراد) و 

اينوكس بجميع انواعه).

:)دوار والد) عنوا  املقر االجتماعي)

طيب جماعة و قيادة والد طيب فاس)

-)فففف3)فاس املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

اهيعة) الصمد  ععد  السيد 

درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)   :

للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اهيعة) الصمد  ععد  السيد 
حي) (75 بلوك) (74 رقم) عنوانه ا()

فففف3  ( حجاج) اعوانات  االدري�سي 

فاس املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اهيعة) الصمد  ععد  السيد 
حي) (75 بلوك) (74 رقم) عنوانه ا()

فففف3  ( حجاج) اعوانات  االدري�سي 

فاس املغرب

تم اإليداع القانوني ب-))بتاراخ)3ف 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/)87.

(59I

DL CONSULTING

SUARDIAZ MAROC
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تحواف املقر االجتماعي للشركة

DL CONSULTING

 RUE(BOULMANE 7EME 7(

 ETAGE(APPART 26 ANFA،

20040، CASABLANCA(MAROC

SUARDIAZ MAROC اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  5 محج 

يوسف بن تاافي  الطابق ) رقم 

3 - ففف9  طنجة  املغرب.
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تحواف  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.83655
الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)37)يناير)ف)ف))تم))تحواف))
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»)
محج يوسف بن تاافي  الطابق) (5
املغرب») ( طنجة) ( ففف9) (- (3 رقم) ((
 secteur( 8، 8ف)8،) »مكتب رقم) إلى)
(- طنجة ميد بور سيتي) (،niveau( 2

53فف9)طنجة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (73 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)37365).
Iف6)

cabinet(idrissi

STE(IDRISSI(DE(TRAVAUXأ
COMPTABLE

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

cabinet(idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 73

30000، fes(maroc
 STE(IDRISSI(DE(TRAVAUX
COMPTABLE اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 73 زنقة 
ععد الكرام بن جلو  مكاتب اارف 

مكتب ف7  - فففف3 فاس املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
87ف58

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 78ف)) دجنبر) (77
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STE( IDRISSI( DE( TRAVAUX
.COMPTABLE

البمف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املحاسبي)-)البمف الضرابي و الدعم).

زنقة) (73 (: عنوا  املقر االجتماعي)
ععد الكرام بن جلو  مكاتب اارف)

مكتب)ف7))-)فففف3)فاس املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
اسماء) مكنا�سي  ادري�سي  السيدة 
درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)   :

للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
اسماء) مكنا�سي  ادري�سي  السيدة 
عنوانه ا()تجزئة الزمرد زنقة الهاامي)
الفاللي فيال)73 فففف3)فاس املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اسماء) مكنا�سي  ادري�سي  السيدة 
عنوانه ا()تجزئة الزمرد زنقة الهاامي)
الفاللي فيال)73 فففف3)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) 7ف) بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

79ف))تحت رقم)79ف/)44.
(67I

cabinet(idrissi

STE ID DISTRIBUTION
إعال  متبدد القرارات

cabinet(idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 73

30000، fes(maroc
STE ID DISTRIBUTION »اركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا  مقرها االجتماعي: اارع ابن 
 RDC 172 - 7 زادو  ايت سقاطو

فففف3 فاس املغرب.
»إعال  متبدد القرارات»

رقم التقييد في السجف التجاري: 
.45475

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تم اتخاذ) ف)ف)) فبراير) ((7 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

السيد رايد بنورة و السيدة ايما )

ديب فوتا جميع حصصهما الى السيد)

ياسي  ملسفر والسيدة ياسمينة بناني

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد رايد بنورة وتبيي )

جديد) كمسير  ملسفر  ياسي   السيد 

للشركة ملدة غير محدودة

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

السيد رايد بنورة و السيدة ايما )

ديب فوتا جميع حصصهما الى السيد)

ياسي  ملسفر والسيدة ياسمينة بناني

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد رايد بنورة وتبيي )

جديد) كمسير  ملسفر  ياسي   السيد 

للشركة ملدة غير محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) 6ف) بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/6)9.

(6(I

PDC

اموپيلي
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

PDC

 BERRECHID ، 20563،

BERRECHID MAROC

اموپيلي اركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6) اارع 

مرس السلطا ، الدار رقم 3، الدار 

العيضاء - ف49ف) الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

785ف45

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  79ف)) نونبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)اموپيلي.

اإلنباش) (: غرض الشركة بإيجاز)

البقاري.

6))اارع) عنوا  املقر االجتماعي):)

الدار) (،3 الدار رقم) مرس السلطا ،)

العيضاء) الدار  ف49ف)) (- العيضاء)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ف5)  ( (: السيد ععدالكرام البلوي)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ف5)  ( (: رجالي) اإلاله  السيد ععد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ف5)  ( (: السيد قصيم ععد الغني)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ف5)  ( (: مبشور) ربيبة  السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
البلوي) ععدالكرام  السيد 

 47 رقم) زنقة  االسرة  حي  عنوانه ا()

العيضاء) الدار  ف46ف))  38 البمارة)

املغرب.

السيد ععد اإلاله رجالي عنوانه ا()

اارع افشاوني ماجستيك عي ) (77

السعع)464ف))الدار العيضاء)املغرب.

السيد ععد اإلاله رجالي عنوانه ا()

برايد)) فف67)) امي ) تجزئة  برايد 

املغرب.

عنوانه ا() مبشور  ربيبة  السيدة 

حي الشرافة زنقة)7)البمارة رقم)773 

فف64))الدار العيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
البلوي) ععدالكرام  السيد 

 47 رقم) زنقة  االسرة  حي  عنوانه ا()

العيضاء) الدار  ف46ف))  38 البمارة)

املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 76 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

دجنبر)79ف))تحت رقم)3467)7.
(63I

PDC

پتلورمونسأصنص
إعال  متبدد القرارات

PDC
 BERRECHID ، 20563،

BERRECHID MAROC
پرفورمونس صنص »اركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا  مقرها االجتماعي: 

التجزئة77 النواصر - )778) الدار 
العيضاء  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

.446899
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تم اتخاذ) ف)ف)) يناير) 9ف) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
ففف.ف7  الشركة من) رفع ر س مال 

درهم الى)ففف.فف))درهم
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
(’ تغيير الشكف القانوني للشركة من)
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
ذات) اركة  (’ الى) (’ الوحيد) الشراك 
مسؤولية محدودة)’)ذلك ببد دخول)
الشركة الفرنسية املسماة)’’)پيرفورمر)

صنص)’’)كشراك جديد
وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
پرفورمونس) (’’ تغير اسم الشركة الى)
مسؤولية) ذات  صنص,اركة 

محدودة)»
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
ر س مال الشركة هو)ففف.فف))درهم
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تغير املساهمات في ر س مال الشركة)
كما يلي):)السيد خليد لحرش له)فف7 
درهم) فف7) بقيمة) الشركة  في  سهم 
للسهم و الشركة)))املسماة)’’)پيرفورمر)
فف79)سهم في الشركة) لها) (’’ صنص)

بقيمة)فف7)درهم للسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
9ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)7)7335.
(64I

fidia(audit

MAJDOLINEXPOROMNIAأ
مجدولينييكسعغمنية

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

fidia(audit
 rue(mustapha(el(maani (7ف

 2eme(etage(appt.12 casablanca
، 20130، casablanca(maroc
 MAJDOLINEXPOROMNIA

مجدولينايكسعغمنية اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 87 اارع 
املقاومة الطابق 6 رقم 77 - فففف) 

الدار العيضاء املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
447799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) 3ف) كتوبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MAJDOL INEXPOROMNIA

مجدولينايكسعغمنية.
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مطبم)
االستيراد والتصدير.

87)اارع) عنوا  املقر االجتماعي):)
فففف)  (- (77 6)رقم) املقاومة الطابق)

الدار العيضاء)املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد فؤاد العادا):))ففف.7)حصة)
بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() العادا  فؤاد  السيد 
طغعاني) فف)  777 رقم) ايفا  ديف  فيا 

ايطاليا.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
فيا) السيد فؤاد العادا عنوانه ا()
ديف ايفا رقم)777 فف)طغعاني ايطاليا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ف3  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

 كتوبر)79ف))تحت رقم)فففف.
(65I

FIDIRECTE

EM HOLDING
اركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ر سمال الشركة

FIDIRECTE
6 زنقة ايت با عمرا  رقم 34 بلفدير 

CASA، 20300، الدار العيضاء 
املغرب

EM HOLDING اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  74، زنقة 
لوسر  إقامة لطيفة، طابق7،  اقة 

3 - الدار العيضاء - فف7ف)  الدار 
العيضاء املغرب.

رفع ر سمال الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.(68(79
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تم) ف)ف)) فبراير) (77 في) املؤرخ 
قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 
»ففف.ف45)درهم») ي من)»ففف.فف7 
عن) درهم») »ففف.ف55) إلى) درهم»)
إدماج احتياطي  و  رباح  و) ( (: طراق)

عالوات إصدار في ر س املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم))73334.
(66I

IT FIDUS

HAMPTON COMPANY
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
رفع ر سمال الشركة

IT FIDUS

 HOURIA 1 N°186 ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

HAMPTON COMPANY اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحراة 7 

رقم 786 - ف888) املحمدية املغرب.

رفع ر سمال الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.(4643

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

تم) ف)ف)) يناير) ف7) في) املؤرخ 

قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 

من) درهم») ي  »ففف.فف).7)

»ففف.فف7.3  إلى) درهم») »ففف.فف7)

تقديم حصص) ( (: عن طراق) درهم»)

نقدية  و عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 7( بتاراخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف58.

(67I

FIDUCIAIRE MOGADOR

DAR SOUIRI
اركة ذات املسؤولية املحدودة

حف اركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،

Essaouira(Maroc

DAR SOUIRI اركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 339 

تجزئة الرونق - ففف44 الصوارة 

املغرب.

حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 93)7
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بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

ف)ف))تقرر حف) 77)فبراير) املؤرخ في)

 DAR(اركة ذات املسؤولية املحدودة

ففف.فف7  ر سمالها) معلغ  ( (SOUIRI

درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم)

339)تجزئة الرونق)-)ففف44)الصوارة)

املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق ارباح.

و حدد مقر التصفية ب رقم)339 

الصوارة) ففف44) (- الرونق) تجزئة 

املغرب.)

و عي :

و) نور  ( الكرام) ععد  السيد ة()
ففف44  ( تجزئة) (399 رقم) عنوانه ا()

كمصفي) ة() املغرب  الصوارة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصوارة))بتاراخ)77)مارس)

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/87.

(68I

BUSINESS CENTER.COM

KFC.FED INVEST
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

BUSINESS CENTER.COM

اارع ععد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، ف39ف)، 

الدارالعيضاء املغرب

KFC.FED INVEST اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

ععد املومن, رقم 36),  اقامة ف8 , 

الطابق الثاني, رقم 6 - ف39ف) الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

793ف46

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 9ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

KFC. (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FED INVEST

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج:

السلع) جميع  وتصدير  استيراد  (•

والعضائع واملنتجات واملواد)؛

وتصنيع) وتصدير  استيراد  (•

املجوهرات الذهعية.

وبيع وتسواق املجوهرات) اراء) (•

الكرامة) واألحجار  الذهعية 

والصناعية.

•)النقف وإدارة النقف واإلمداد.

تأجير وحيازة وتشغيف سيارات) (•

األجرة.

والنقف) األجرة  سيارات  حجز  (•

السياحي.

نقف العضائع)؛ (•

•)تأجير مبدات النقف.

•)تجارة عامة.

الغذائية) املنتجات  في  التجارة  (•

والزراعية)؛

•)الترواج البقاري.

•)تأجير جميع البقارات.

•)األعمال واملنشآت املختلفة.

جميع  نواع  نشطة) تحقيق  (•

اإلنتاج والصناعة.

•)تمثيف جميع البالمات التجاراة)

الوطنية والدولية في مختلف مجاالت)

النشاط)؛

•)التباقد من العاطن والوساطة.

توفير جميع الخدمات املرتعطة) (•

باألنشطة املذكورة  عاله)؛

•)دراسة جميع املشاريع واملشاركة)
في جميع املسائف التجاراة والصناعية)
 و املالية  و املنقولة  و البقاراة التي)
معاار) غير  معاار  و  بشكف  تتبلق 
بالغرض املؤس�سي  و التي قد تسهف)

توسيع وتطوار الشركة)؛
وبشكف عام)،)فإ  جميع البمليات)
وغير) واملنقولة  واملالية  التجاراة 
املنقولة مرتعطة بشكف معاار  و غير)
كلًيا  و جزئًيا بأحد األاياء) (، معاار)
املحددة  و بجميع األاياء)املماثلة  و)

ذات الصلة..
عنوا  املقر االجتماعي):)اارع ععد)
املومن,)رقم)36),))اقامة ف8),)الطابق)
الثاني,)رقم)6)-)ف39ف))الدار العيضاء)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف5  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 Fedayi(KARACA(:((5.000(السيد
حصة بقيمة)ففف.فف5)درهم للحصة
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 Fedayi( KARACA السيد)
ف7ف34  اسطنعول) عنوانه ا()

اسطنعول تركيا.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Fedayi( KARACA السيد)
ف7ف34  اسطنعول) عنوانه ا()

اسطنعول تركيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 73 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم))73433.

(69I

ائتمانية النماء

STE(CARREAUX(SEVILLA
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
قفف التصفية

ائتمانية النماء
ف77 تجزئة االندلس اارع بئر انزرا  

مكناس ، فففف5، مكناس املغرب

STE(CARREAUX(SEVILLA اركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 
4 دراديعة اقة )M روامزان  - 

ف3فف5 مكناس املغرب.
قفف التصفية

رقم التقييد في السجف التجاري : 
57ف7).

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
79ف))تقرر حف) 37)دجنبر) املؤرخ في)
اركة) (STE( CARREAUX( SEVILLA
ذات مسؤولية محدودة ذات الشراك)
ففف.745  ر سمالها) معلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   درهم 
روامزان)) (M( اقة) دراديعة  (4 رقم)
ل) نتيجة  املغرب  مكناس  ف3فف5) (-
للشركة) التجاري  النشاط  توقيف 

بصفة نهائية.
و عي :

و) ميرو  بينار  ( بيدرو) السيد ة()
الياسمي ) تجزائة  8ف)) عنوانه ا()
املغرب) مكناس  ف8فف5) ويسال )

كمصفي) ة()للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية)
بتاراخ)37)دجنبر)79ف))وفي عمارة)78 
اارع الجيش امللكي املدينة) (4 اقة)

الجديدة))-)فففف5)مكناس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)4)4.

Iف7)

FIDACTIVE

GRILLAGE DU SUD
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

GRILLAGE DU SUD اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

ب73 اقة رقم 739 رااض اهف 

سوس حي الداخلة  - فففف8 اكادير 

املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

4(8(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) )ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GRILLAGE DU SUD

:)-1تصنيع) غرض الشركة بإيجاز)
وتسواق الجابيو 

األسالك) وتسواق  تصنيع  (2-

والشعكات املجلفنة

-3)تصنيع وتسواق مواد العناء..

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
اهف) رااض  (739 رقم) اقة  ب73)

فففف8)اكادير) سوس حي الداخلة))-)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ر سمال  معلغ 

ففف.فف).7)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ايت حجي محمد):))ففف.)7 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايت حجي محمد عنوانه ا()

 35 رقم) فيال  7ف) تسليت) تليال  حي 

تكوان))فففف8)اكادير املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت حجي محمد عنوانه ا()

 35 رقم) فيال  7ف) تسليت) تليال  حي 

تكوان))فففف8)اكادير املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (78 بتاراخ) ( باكادير) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم))8996.
(77I

ficogedek(sarl(au

MIVILAMأأSARL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تحواف املقر االجتماعي للشركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

MIVILAM  SARL اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 
ف73 ولجة ملراني تواركة - . مكناس 

املغرب.
تحواف  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.(8993

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤرخ في))ف)يناير)ف)ف))تم))تحواف))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(. (- تواركة) ملراني  ولجة  ف73) »رقم)
ف7  »محف رقم) إلى) مكناس املغرب»)
باب) (7 رزا ) تجزئة يسرى  (3 عمارة)

كعيش))-).)مكناس))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (79 بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)ف87.
(7(I

ficogedek(sarl(au

MIVILAMأأSARL
إعال  متبدد القرارات

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

MIVILAM  SARL »اركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا  مقرها االجتماعي: محف رقم 
ف7 عمارة 3 تجزئة يسرى رزا  7 

باب كعيش - . مكناس املغرب.
»إعال  متبدد القرارات»

رقم التقييد في السجف التجاري: 
.(8993

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تم اتخاذ) ف)ف)) فبراير) ((( املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  7ف:) رقم) قرار 
لفائدة) حصة  (7734 بيع) مايلي:)

السيدة لفحيف بنشقرو  مونة
قرار رقم))ف:)الذي ينص على مايلي:)
بنشقرو ) لفحيف  السيدة  تبيي  
السيد) تعبا الستقالة  مونة كمسيرة 
االمراني حسن والسيد االمراني خالد

على) ينص  الذي  3ف:) رقم) قرار 
لفحيف) السيدة  تبيي   مايلي:)
للشركة) كموقبة  مونة  بنشقرو  
تعبا الستقالة السيد االمراني حسن)

والسيد االمراني خالد
على) ينص  الذي  4ف:) رقم) قرار 
القانوني) الشكف  تحواف  مايلي:)
املسؤولية) ذات  اركة  الى  للشركة 

املحدودة ذات الشراك الوحيد
على) ينص  الذي  5ف:) رقم) قرار 
االسا�سي) القانو   موائمة  مايلي:)

للشركة
وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم).:)الذي ينص على مايلي:).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (73 بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)7339.

(73I

masma(consulting

ALIMANAX
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

masma(consulting
 av(hassan 1er ، 12000، 5

temara(MAROC
ALIMANAX اركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  رقم 5 
اارع الحسن االول، الطابق رقم 

7 حي البعادي - تمارة تمارة ففف)7 
تمارة املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7(9567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) )ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALIMANAX

اركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العناء)واألعمال املختلفة.
 5 رقم) ( (: املقر االجتماعي) عنوا  

رقم) الطابق  االول،) الحسن  اارع 

ففف)7  تمارة تمارة) (- حي البعادي) (7

تمارة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف6  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

4ف)  ( (: السيد العصيري الحسي )

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

السيد افيق  حمد):))798)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

 798 ( (: محمد) بوكنيفي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسي ) العصيري  السيد 

عنوانه ا()تمارة)ففف)7)تمارة املغرب.

عنوانه ا() افيق  حمد  السيد 

تمارة)ففف)7)تمارة املغرب.

السيد بوكنيفي محمد عنوانه ا()

تمارة)ففف)7)تمارة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحسي ) العصيري  السيد 

عنوانه ا()دوار اوالد سليما  لبعادلة)

سيدي) ففف)7) زعير) يحيى  سيدي 

يحيى زعير املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (79 بتاراخ) ( بتمارة) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)9567)7.

(74I

البيو  استشارات

NA(TEXAR
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

البيو  استشارات
رقم 37 اارع االمير موالي ععد هللا ، 

فففف7، البيو  املغرب
NA(TEXAR اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوكالة 7ف بلوك و عمارة بريستيج 
)73 رقم 3ف - فففف7 البيو  

املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
37479

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 3ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 NA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TEXAR
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البامة االستراد والتصدير،التوزيع،)
ما) وكف  والثوب  املالبس  واراء) بيع 
والنشاط) النسيج،) بمنتجات  يتبلق 

التجاري والخدماتي....
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
بريستيج) عمارة  و  بلوك  7ف) الوكالة)
البيو ) فففف7) (- 3ف) رقم) (73(

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمد نبوم):))ففف.7)حصة)
بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() نبوم  احمد  السيد 
تجزئة النصر زنقة)6))عمارة)56)عي )
الشق))فففف))الدار العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() نبوم  احمد  السيد 
تجزئة النصر زنقة)6))عمارة)56)عي )
الشق))فففف))الدار العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
73)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)748.

(75I

سيكما كومعت

8ÈME AVENUE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

سيكما كومعت
9)، اارع محمد السادس املركب 
التجاري اراك، عمارة ف )، مكتب 
4، الدار العيضاء ، ف55ف)، الدار 

العيضاء املغرب
8ème(avenue اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
هاال، زنقة 6ف،رقم 773، عي  

الشق الدار العيضاء - فف5ف) الدار 
العيضاء املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
7ف4599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ف3)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 8ème(: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.avenue
كراء)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
هاال،)زنقة)6ف،رقم)773،)عي  الشق)
الدار العيضاء)-)فف5ف))الدار العيضاء)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف5  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.5  ( (: )نجيب ارهعيف) السيد)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد))نجيب ارهعيف عنوانه ا())
حي انكرات زنقة)7))رقم)78) فف5ف)  

الدار العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))نجيب ارهعيف عنوانه ا())
حي انكرات زنقة)7))رقم)78) فف5ف) 

الدار العيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 77 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)733946.

(76I

ANEXIS(CONSEIL

ATLAS AGGLOBETأ
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

ANEXIS(CONSEIL
)7 زنقة صبري بوجمبة الطابق 
االول الشقة 6 الدار العيضاء، 
ف77ف)، Casablanca املغرب

 ATLAS AGGLOBET اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي )7, زنقة 

صبري بوجمبة الطابق األول اقة 
رقم 6 - ف77ف) الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

445457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) 8ف) كتوبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AGGLOBET

الصناعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

تسواق مواد) ؛) التصنيع) ؛) االنتاج) ؛)

العناء)؛

تجارة)؛)بيع)..
)7,)زنقة) (: عنوا  املقر االجتماعي)

اقة) األول  الطابق  بوجمبة  صبري 
رقم)6)-)ف77ف))الدار العيضاء)املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حسن زهير):))ففف.7)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن زهير عنوانه ا()اقامة)
بوعزة) دار  (38 7رقم) طماريس  نفا)

العيضاء) الدار  ( ((7((3 النواصر)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن زهير عنوانه ا()اقامة)
بوعزة) دار  (38 7رقم) طماريس  نفا)

العيضاء) الدار  ( ((7((3 النواصر)

املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 75 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

 كتوبر)79ف))تحت رقم)-.

(77I

ANEXIS(CONSEIL

GROBAT
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
حف اركة

ANEXIS(CONSEIL
)7 زنقة صبري بوجمبة الطابق 
االول الشقة 6 الدار العيضاء، 
ف77ف)، Casablanca املغرب

GROBAT  اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد في 

طور التصفية(
وعنوا  مقرها اإلجتماعي )7, زنقة 
صبري بوجمبة الطابق األول اقة 

رقم 6 - ف77ف) الدار العيضاء 
املغرب.

حف اركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.(77599
الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حف) ف)ف)) 79)مارس) املؤرخ في)
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
معلغ) ( ( (GROBAT الوحيد) الشراك 
وعنوا ) درهم  ففف.ف7) ر سمالها)
صبري) زنقة  (,7( اإلجتماعي) مقرها 
(- (6 بوجمبة الطابق األول اقة رقم)
الدار العيضاء)املغرب نتيجة) ف77ف))

ل):)حف الشركة قعف انتهاء)مدتها..
و حدد مقر التصفية ب))7,)زنقة)
اقة) األول  الطابق  بوجمبة  صبري 
رقم)6)-)ف77ف))الدار العيضاء)املغرب.)

و عي :
زهير) ( ( الرحما ) ععد  السيد ة()
املهارزة) املناصير  دوار  عنوانه ا() و 
الساحف))475)))العئر الجديد املغرب)

كمصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ف7  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)95فف73.
(78I

Oum(salma(pharmacie

OUM SALMA PHARMACIE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

صيدلية ام سلمة 
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

واد الذهب تجزئة سلمى رقم 9) 
البيايدة سال - ففف77 سال املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

رقم التقييد في السجف التجاري : 
37(79

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ف7)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

صيدلية ام سلمة.
غرض الشركة بإيجاز):)بيع األدواة
واد) حي  (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الذهب تجزئة سلمى رقم)9))البيايدة)

سال)-)ففف77)سال املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
معلغ ر سمال الشركة:)فف.ففف.ف7 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة طلحة جها ):)فف7)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() جها   طلحة  السيدة 
الخير) قصعة  إقامة  (5 رقم) نكالو  با 
تمارة) ف4ف)7) الهرهورة) (7 املجموعة)

املغرب).

والبائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() جها   طلحة  السيدة 
الخير) قصعة  إقامة  (5 رقم) بانكالو 
تمارة) ف4ف)7) الهرهورة) (7 املجموعة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (73 بتاراخ) بسال  االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم))3476
(79I

درعة اراادات ش.م.م

AIT ALI OUHMADأ
TRAVAUX

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

درعة اراادات ش.م.م
75 اارع بئر  نزرا  صندوق براد 
ف7 تصومبت 75 اارع بئر  نزرا  

صندوق براد ف7 تصومبت، 
ففف45، ورزازات املغرب

 AIT(ALI(OUHMAD(TRAVAUX
اركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار ايت 
حدو تاغعالت  - ))477 زاكورة 

املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3777
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) 7ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 AIT ALI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.OUHMAD(TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)
 اغال العناء.)مقاولة في  اغال تيهئ)
اعكات) وربط  اإلتصاالت  الطرق،)

املاء)والصرف الصحي..
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
))477)زاكورة) (- ( ايت حدو تاغعالت)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

ففف.فف6  ( معلغ ر سمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمد صادق):))فف3)حصة)
بقيمة)فف7)درهم للحصة).

السيد محمد صادق):))فف3)حصة)
بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() صادق  احمد  السيد 
دوار ايت حدو تغعالت))))477)زاكورة)

املغرب.
عنوانه ا() صادق  محمد  السيد 
حي ايت ااطي  ايت وودي تاكزارت)

3753))القصيعة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() صادق  احمد  السيد 
دوار ايت حدو تغعالت))))477)زاكورة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (73 بتاراخ) ( االبتدائية بزاكورة)

ف)ف))تحت رقم)738.
Iف8)

اركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشراك)

الوحيد

BOUSALL(TRAVAUX
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
رفع ر سمال الشركة

اركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشراك الوحيد

ف) اارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل ف) اارع املتنبي الطتعق االول 
بني مالل، ففف3)، بني مالل املغرب
BOUSALL(TRAVAUX اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة ايت 
ايرم املحرك القصيعة نواحي قصعة 
تادلة - ف335)  قصعة تادلة املغرب.

رفع ر سمال الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.883
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الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

تم) 79ف)) ))) كتوبر) في) املؤرخ 

قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 

»فف339.5)درهم») ي من)»ففف.فف7 

عن) درهم») »فف439.5) إلى) درهم»)

إدماج احتياطي  و  رباح  و) ( (: طراق)

عالوات إصدار في ر س املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 75 بتاراخ) ( االبتدائية بقصعة تادلة)

يناير)ف)ف))تحت رقم)5ف.

(87I

اركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشراك)

الوحيد

ASMANI(TRAVAUX
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
رفع ر سمال الشركة

اركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشراك الوحيد

ف) اارع املتنبي الطابق االول بني 

مالل ف) ، ففف3)، بني مالل املغرب

ASMANI(TRAVAUX اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

الحسن الثاني عمارة 385 الطابق 

السفلي بني مالل - ففف3) بني مالل 

املغرب.

رفع ر سمال الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.9475

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

تم) 79ف)) دجنبر) ((4 في) املؤرخ 

قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 

»ففف.فف9)درهم») ي من)»ففف.فف7 

عن) درهم») »ففف.ففف.7) إلى) درهم»)
ديو ) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طراق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل))بتاراخ)8ف)يناير)

ف)ف))تحت رقم)ف).

(8(I

اركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشراك)

الوحيد

CAPITAL SERVICES
اركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ر سمال الشركة

اركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشراك الوحيد

ف) اارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل  ففف3)، بني مالل املغرب
capital(services اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

محمد الخامس عمارة الطاهيري رقم 
7)) بني مالل - ففف3) بني مالل 

املغرب.
رفع ر سمال الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.(437

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تم) 78ف)) دجنبر) (37 في) املؤرخ 
قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 
من) درهم») ي  »فف7.357.7)
»فف7.987.7  إلى) درهم») »ففف.ف63)
درهم»)عن طراق):))إدماج احتياطي  و)
 رباح  و عالوات إصدار في ر س املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل))بتاراخ)77)يناير)

ف)ف))تحت رقم)47.
(83I

sud(boujdour(negoce

IWINA(TRAVAUX
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

sud(boujdour(negoce
 Av(mohamed(V(n°23 Boujdour ،

ففف77، بوجدور املغرب
IWINA(TRAVAUX اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي موالي 

ععدهللا اارع االنصار رقم 59 
بوجدور - ففف77 بوجدور املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

37735

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) )ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 IWINA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX

جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتمواف) خدمات  العناء.) خدمات 

املكاتب.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

موالي ععدهللا اارع االنصار رقم)59 

بوجدور)-)ففف77)بوجدور املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ف34) ( (: السيد الحاج خيا)

بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).

ف33  ( (: السوداني) البشير  السيد 

حصة بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).

ف33  ( (: حمدي) احمدناه  السيد 

حصة بقيمة)ففف.7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه ا() الحاج خيا  السيد 

النهضة زنقة لفيكات رقم4ف ففف77 

بوجدور املغرب.

السيد البشير السوداني عنوانه ا()

الحي االداري)ففف77)بوجدور املغرب.

السيد احمدناه حمدي عنوانه ا()

حي الخير)ففف77)بوجدور املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عنوانه ا() الحاج خيا  السيد 

النهضة زنقة لفيكات رقم4ف ففف77 

بوجدور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)ف)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/567.

(84I

مكتب محاسعة

ALIMA TOURS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

مكتب محاسعة
عمارة 47 اقة ) زنقة عالل بن ععد 
هللا ص.ب فف) الرايدية ، 4فف)5، 

الرايدية املغرب
ALIMA TOURS  اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 
حا�سي لعيض الطاوس  - ففف)5 

الراصاني  املغرب.
تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 
77)ف7.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) فبراير) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفوات السيد) ة()علي))بورمضا ))
فف5)حصة اجتماعية من  صف)فف5 
مراا ديف) ( السيد) ة() ( حصة لفائدة)
 (6 بتاراخ) اراكونس  كوميز  ( كارمن)

فبراير)ف)ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
4ف  بتاراخ) ( بالرايدية) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)9ف7.
(85I

مكتب محاسعة

LOVEMARRUECOS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

حف اركة

مكتب محاسعة
عمارة 47 اقة ) زنقة عالل بن ععد 
هللا ص.ب فف) الرايدية ، 4فف)5، 

الرايدية املغرب
LOVEMARRUECOS اركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طور 
التصفية(

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 
الحا�سي العيض الطاوس الراصاني - 

ففف)5 الراصاني املغرب.
حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.73769
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بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تقرر حف) ف)ف)) يناير) (74 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  اركة 

معلغ) ( (LOVEMARRUECOS

وعنوا ) درهم  ففف.فف7) ر سمالها)

الحا�سي) قصر  اإلجتماعي  مقرها 

ففف)5  (- العيض الطاوس الراصاني)

حف) (: ل) نتيجة  املغرب  الراصاني 

مسعق للشركة.

قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الحا�سي العيض الطاوس الراصاني)-)

فف))5)الراصاني املغرب.)

و عي :

و) اعكي  ( ( حسن) السيد ة()

اسعانيا) فف))5) اسعانيا) عنوانه ا()

اسعانيا كمصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

البقود تعليغ  محف  و   املخابرة 

)و الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 7( بتاراخ) ( بالرايدية) االبتدائية 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)86.

(86I

مكتب محاسعة

TAYA LEK
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

مكتب محاسعة

عمارة 47 اقة ) زنقة عالل بن ععد 

هللا ص.ب فف) الرايدية ، 4فف)5، 

الرايدية املغرب

TAYA LEK اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر  يت 

خجما  ص.ب 5) كراندو الريش - 

فف4)5 الريش املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

3ف3)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ف))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 TAYA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LEK

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البقاقير

األاغال املختلفة

اإلستيراد و التصدير.

عنوا  املقر االجتماعي):)قصر  يت)

(- كراندو الريش) ((5 خجما  ص.ب)

فف4)5)الريش املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ععد املجيد الطايا):))ففف.7 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الطايا) املجيد  ععد  السيد 

زنقة) (73 بلوك) (7( رقم) عنوانه ا()

الشراف محمد امزاا  ارفود)فف))5 

ارفود املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الطايا) املجيد  ععد  السيد 

زنقة) (73 بلوك) (7( رقم) عنوانه ا()

الشراف محمد امزاا  ارفود)فف))5 

ارفود املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرايدية))بتاراخ)3))يناير)

ف)ف))تحت رقم)78.

(87I

مكتب محاسعة

ANYOU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
حف اركة

مكتب محاسعة

عمارة 47 اقة ) زنقة عالل بن ععد 

هللا ص.ب فف) الرايدية ، 4فف)5، 

الرايدية املغرب

ANYOU  اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد في 

طور التصفية(

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

الحا�سي العيض الطاوس الراصاني - 

فف))5 الراصاني املغرب.

حف اركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

757ف7.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)

تقرر حف) ف)ف)) يناير) ((6 املؤرخ في)

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

معلغ) ( ( (ANYOU الوحيد) الشراك 
وعنوا ) درهم  ففف.فف7) ر سمالها)

الحا�سي) قصر  اإلجتماعي  مقرها 

فف))5  (- العيض الطاوس الراصاني)

حف) (: ل) نتيجة  املغرب  الراصاني 

مسعق للشركة.

قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الحا�سي العيض الطاوس الراصاني)-)

فف))5)الراصاني املغرب.)

و عي :

  ANA MARIA السيد ة()

و) ( (HERMIDA GONZALEZ

اسعانيا) ف5)33) اسعانيا) عنوانه ا()

اسعانيا كمصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ف7  بتاراخ) ( بالرايدية) االبتدائية 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)78.

(88I

اركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشراك)

الوحيد

BOULANGERIE PATESSERIEأ
MASJID AL ATLAS

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

اركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشراك الوحيد

ف) اارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل  ، ففف3)، بني مالل املغرب
 BOULANGERIE PATESSERIE
MASJID AL ATLAS اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي )7 بلوك 

3 حي اطلس محف بني مالل - ففف3) 
بني مالل املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
9867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  79ف)) يونيو) ف3)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BOULANGERIE PATESSERIE

.MASJID AL ATLAS
مخبزة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وحلواات.
)7)بلوك) عنوا  املقر االجتماعي):)
3)حي اطلس محف بني مالل)-)ففف3) 

بني مالل املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: البربي) الناجي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
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والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() البربي  الناجي  السيد 
حي اطلس بلوك)3ف)رقم))7)بني مالل)

ففف3))بني مالل املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() البربي  الناجي  السيد 
حي اطلس بلوك)3ف)رقم))7)بني مالل)

ففف3))بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل))بتاراخ)7))يناير)

ف)ف))تحت رقم)56.

(89I

FIDUBAC SARL

TELACORONA SARL
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDUBAC SARL
)76مكرر اارع يوسف ابن تاافي  
 NADOR، الشقة رقم 77 الناضور

62000، nador(maroc
TELACORONA SARL اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ايت عي�سى 
براقة الناظور - ففف)6 الناظور  

املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
798(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 3ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TELACORONA SARL

-تبعئة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
سوائف املركعات

غيار) قطع  وتصدير  -استيراد 
املركعات.

ايت) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
ففف)6  (- الناظور) براقة  عي�سى 

الناظور))املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: عزوز) محمد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() عزوز  محمد  السيد 
املغربي) العنك  قعالة  املسيرة  اارع 
ففف)6  الناظور) الخارجية  لتجارة 

الناظور))املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() عزوز  محمد  السيد 
املغربي) العنك  قعالة  املسيرة  اارع 
ففف)6  الناظور) الخارجية  لتجارة 

الناظور))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاراخ)77)مارس)

ف)ف))تحت رقم)377.

Iف9)

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

SAFAR JEANS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

حف اركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC

SAFAR JEANS  اركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عي  الشق 
حي االذاعة زنقة  76رقم 76-74 - 

ف83ف) الدار العيضاء املغرب.
حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.97737

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
ف)ف))تقرر حف) 73)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  اركة 
ر سمالها) معلغ  ( ( (SAFAR JEANS
مقرها) وعنوا   درهم  ففف.فف7)
االذاعة) حي  الشق  عي   اإلجتماعي 
ف83ف))الدار) (- 76رقم)14-16) ( زنقة)
انتهاء) (: ل) نتيجة  املغرب  العيضاء)

النشاط التجاري.
عي ) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
14- 76رقم) الشق حي االذاعة زنقة)
76)-)فف3ف))الدار العيضاء)املغرب.)

و عي :
و) طالب  ايت  ( سبيد) السيد ة()
االندلس) الرااض  تجزئة  عنوانه ا()
الدار) 7) ف75ف)) اقمة اابيلية رقم)
العيضاء)املغرب كمصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محف تعليغ البقود و الوثائق)
عي  الشق حي) (: املتبلقة بالتصفية)

االذاعة زنقة)76رقم)14-16
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ف)  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)737679.

(97I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

FERCOMAR
إعال  متبدد القرارات

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC

FERCOMAR  »اركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشراك 

الوحيد»
وعنوا  مقرها االجتماعي: دوار 

ملكانسة بوسكورة - - الدار العيضاء 
املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

77(487

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
املؤرخ في)7))فبراير)ف)ف)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  7ف:) رقم) قرار 
مايلي:)تفوات جميع حصص اململوكة)
محمد) خطابي  السيد  طرف  من 
خطابي) السيد  الى  حصة  ففف.ف))

ععد املجيد)
على) ينص  الذي  )ف:) رقم) قرار 
للشركة) االجمتاعي  املقر  نقف  مايلي:)
ب:8  املتواجد  الجديد  البنوا   الى 
 3 الطابق) منطقة    الشعاب  تجزئة 
السعع) عي   ف8) عمارة  (9 الشقة)

الدارالعيضاء
على) ينص  الذي  3ف:) رقم) قرار 
للشركة)) مسيرجديد  تبيي   مايلي:)

السيد خطابي ععد املجيد)
على) ينص  الذي  4ف:) رقم) قرار 
من) القانوني  الشكف  تحواف  مايلي:)

SARL)الى)SARL)اراك الواحد
وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  4ف:) رقم) بند 
تجزئة) هو8) الشركة  مقر  مايلي:)
الشعاب منطقة   الطابق)3)الشقة)9 

عمارة ف8)عي  السعع الدارالعيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم))73337.

(9(I

اركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشراك)

الوحيد

LES PATIOS DE LA KASBAH
إعال  متبدد القرارات

اركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشراك الوحيد

ف) اارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل ، ففف3)، بني مالل املغرب

  LES PATIOS DE LA KASBAH
»اركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 

البمراة اللة زنقة 4 رقم 7 محف بني 
مالل - ففف3) بني مالل املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
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رقم التقييد في السجف التجاري: 
.4543

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تم اتخاذ) ف)ف)) فبراير) 6ف) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد ابو الطيب) (-
 I53)84ف الوطنية) بطاقته  ( حسام)
السيد) وتبيي   التسيير  مهمة  من 
الوطنية)) بطاقته  ( الطيب) ابو  نسيم 
ووحيدا) جديدا  مسير  (I6(745(

للشركة.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)))))
)زاادة النشاطي  التاليي  بالشركة
العناء.))))))))))) او  املختلفة  األعمال  (- ( (
البامة والخاصة،) اركة األاغال  (-

جميع املهن.
وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:))))
زاادة النشاطي  التاليي  بالشركة
)-)األعمال املختلفة او العناء.)))))))

اركة األاغال البامة والخاصة،)
جميع املهن.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل))بتاراخ)6ف)فبراير)

ف)ف))تحت رقم))ف7.
(93I

اركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشراك)

الوحيد

AHBARI
اركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ر سمال الشركة

اركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشراك الوحيد

ف) اارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل ، ففف3)، بني مالل املغرب
AHBARI اركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي فم اودي 
مركز اوالد معارك بني مالل - ففف3) 

بني مالل  املغرب.
رفع ر سمال الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.(379

البام) الجمع  بمقت�سى 

دجنبر) (76 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) ر سمال  رفع  تم  79ف))

درهم») »فف6.ف7.59) قدره) بمعلغ 

إلى) درهم») »ففف.ففف.ف7) من)  ي 

((: طراق) عن  درهم») »فف6.ف77.59)

إدماج احتياطي  و  رباح  و عالوات)

إصدار في ر س املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل))بتاراخ)37)يناير)

ف)ف))تحت رقم)76.

(94I

الحعيب الهيعة

الــــــــــزا ســـــــعا   ش. م.م

ELZA SPA S.A.R.Lأ
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

الحعيب الهيعة

3، اارع 9 برازاش تقاطع اارع 

رحال املسكيني ، ف74ف)، الدار 

العيضاء املغرب

 ELZA SPA الــــــــــزا ســـــــعا   ش. م.م

S.A.R.L اركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

لكورنيش، عمارة GH، زنقة 

جولفير ، اقة رقم 7، الدار 

العيضاء - فففف) الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

458373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (77

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

الــــــــــزا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELZA SPA S.A.R.L(ســـــــعا)))ش.)م.م

غرض الشركة بإيجاز):)•)
لراحة) ترفيهية  مراكز  وفتب  إنشاء)
الشبر،) تصفيف  (: منها) الجسم 
ومكياج) والقدمي  والبناية بالوجه،)
الوجه والجسم،)وإزالة الشبر بشكف)
ولياقة بدنية،) وودية،) دائم وعادي،)

وحمام تركي،)وتدليك،
وتوزيع) وتسواق  استيراد  (•
التجميف،) منتجات  كف  وبيع  واراء)

واملبدات واألثاث،
براءات) على  الحصول  (•
التجاراة) والبالمات  االختراع 
عليها) والحصول  والتراخيص 

واستغاللها.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  .عنوا  
زنقة) (،GH عمارة) لكورنيش،)
جولفير ،)اقة رقم)7،)الدار العيضاء)

-)فففف))الدار العيضاء)املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ر سمال  معلغ 

ففف.ففف.ف7)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد موالي زاد الصديق البلمي)
درهم) فف7) بقيمة) حصة  فف5)   :

للحصة).
البزازعلى) ععد  موالي  السيد 
فف7  بقيمة) حصة  فف5) ( (: ( البلمي)

درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الصديق) زاد  موالي  السيد 
NR 6,اارع) عنوانه ا() البلمي 
جميلة بوحرادة،) نفا،)فففف))الدار)

العيضاء)املغرب.
البزازعلى) ععد  موالي  السيد 
اارع) ((78 عنوانه ا() ( البلمي)
 5 الطابق) (9 يبقوب املنصور الشقة)
العيضاء) الدار  فففف)) ( السالم) حي 

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الصديق) زاد  موالي  السيد 
NR 6,اارع) عنوانه ا() البلمي 
جميلة بوحرادة،) نفا،)فففف))الدار)

العيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)7)4)73.
(95I

الحعيب الهيعة

الجت ش.م.م 

ALGET S.A.R.L
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

الحعيب الهيعة
3، اارع 9 برازاش تقاطع اارع 
رحال املسكيني ، ف74ف)، الدار 

العيضاء املغرب
 ALGET S.A.R.L- الجت ش.م.م
اركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي 3 زنقة 
ناف برازاك زاواة اارع رحال 
املسكيني الطابق االول الدار 

العيضاء   - فف7ف) الدار العيضاء 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

((3977
)بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تم تغيير) 79ف)) 7))دجنبر) املؤرخ في)
»الجت ش.م.م) من) الشركة  تسمية 
إلى)»الجت مروك) («ALGET S.A.R.L-

»ALGET MAROC S.A.R.L-(ش.م.م
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

يناير)ف)ف))تحت رقم)ف773)7.
(96I

الحعيب الهيعة

الجتأش.م.مأأ-أأALGETأ
MAROC S.A.R.L

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تفوات حصص

الحعيب الهيعة
3، اارع 9 برازاش تقاطع اارع 
رحال املسكيني ، ف74ف)، الدار 

العيضاء املغرب
 ALGET MAROC  -  الجت ش.م.م

S.A.R.L  اركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
ناف بر يزاك، زاواة اارع رحال 

املسكيني الدارالعيضاء - فف7ف) 
الدار العيضاء املغرب.

تفوات حصص
رقم التقييد في السجف التجاري 

.((3977
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) 79ف)) 7)) كتوبر) في) املؤرخ 

املصادقة على):
 M . تفوات السيد) ة()•)
José(Maria)-)خو�سي ماراا دومينغيز)
 DOMINGUEZ IBANEZ 7 (- ابانيز)
حصة) (7 حصة اجتماعية من  صف)
 Représenté (((((((((((()لفائدة))السيد) ة
 par( leur( mère( Mme( Saâdia
 Les( héritiers (-(()ASRARGUIS
            Me( Abdelmalek( OUARDIGHI
 )Représenté(par(leur(mère(Mme

(-(()Saâdia(ASRARGUIS
 Les( héritiers( Me( Abdelmalek
7)) كتوبر) بتاراخ) (OUARDIGHI

79ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 7( بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)486ف73.
(97I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

MEATأ&أMEET
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

اارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، فففف4، مراكش املغرب
MEAT & MEET   اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ساحة 
الحراة اارع موالي الحسن و اارع 
محمد الخامس اقامة البردعي مارة 

ب اقة رقم )ف جليز - فففف4 
مراكش املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

5)37ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (77

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 MEAT (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.  &(MEET

غرض الشركة بإيجاز):)مطبم.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

الحراة اارع موالي الحسن و اارع)

محمد الخامس اقامة البردعي مارة ب)

اقة رقم))ف)جليز)-)فففف4)مراكش)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد  لعيرتو سبد)):))فف7)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() سبد  السيد  لعيرتو 

5ف فففف))العيضاء)  نفا غسي  رقم)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() سبد  السيد  لعيرتو 

5ف فففف))العيضاء)  نفا غسي  رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((7 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)-.

(98I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

KARIM BOIS

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

قفف التصفية

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

KARIM BOIS  اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

األميرة اارع فالنسيا رقم 67 - 

فف937 الفنيدق املغرب.

قفف التصفية

رقم التقييد في السجف التجاري : 

.4875

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

ف)ف))تقرر حف) ف7)فبراير) املؤرخ في)

KARIM BOIS))اركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشراك الوحيد معلغ)

وعنوا ) درهم  ففف.ف46) ر سمالها)

مقرها اإلجتماعي تجزئة األميرة اارع)

الفنيدق) فف937) (- (67 فالنسيا رقم)

املغرب نتيجة لإلفالس.

و عي :

و) املطواطي  ( كرام) السيد ة()

زنقة) بوغابة  سيدي  حي  عنوانه ا()

الفنيدق) 6 فف937) عي  الحمرة رقم)

املغرب كمصفي) ة()للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية)

تجزئة) وفي  ف)ف)) فبراير) ف7) بتاراخ)

(- (67 رقم) فالنسيا  اارع  األميرة 

فف937)الفنيدق املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((5 بتاراخ) ( االبتدائية بتطوا )

ف)ف))تحت رقم)355ف.

(99I

Immofid

LAITERIE CHOUROUK
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
LAITERIE CHOUROUK اركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الصفا 7 
عمارة T)  محف رقم 5 بوسكورة - 

فففف) الدار العيصاء املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

459(75
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAITERIE CHOUROUK
تغذية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة.
 7 :)الصفا) عنوا  املقر االجتماعي)
(- بوسكورة) (5 محف رقم) ( ((T عمارة)

فففف))الدار العيصاء)املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ف5)  ( (: ( فني ) بوابيب  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيد محسن فني )):))ف75)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() فني   بوابيب  السيد 
 6 عمارة) (4 مجموعة) الخير  مفتاح 
بوعزة) دار  (7 احمد) والد  (75 الرقم)

فففف))الدار العيضاء)املغرب.
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عنوانه ا() ( فني ) محسن  السيد 
االزهر مجموعة)48)ا عمارة)765)اقة)

ف) فففف))الدار العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() فني   بوابيب  السيد 
 6 عمارة) (4 مجموعة) الخير  مفتاح 
بوعزة) دار  (7 احمد) والد  (75 الرقم)

فففف))الدار العيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)89)733.

Iفف3

fam(consulting

H&S(BEAUTY
فسخ عقد تسيير حر ألصف تجاري)

 األشخاص املبنواو (

فسخ عقد تسيير حر ألصف تجاري
 H&S(BEAUTY

بمقت�سى))الجمع البام االستثنائي)
لشركة)H&S(BEAUTY))الكائن مقرها)
 MAG(N°(9(RUE(IBN(:(االجتماعي ب
 AATIA(GUELIZ(MARRAKECH(( (-
فففف4))مراكش))املغرب املؤرخ في)77 

فبراير)ف)ف))تقرر مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصف) (
 MAG( N° (: ب) الكائن  التجاري 
 9 RUE IBN AATIA GUELIZ
مراكش) (MARRAKECH( ( -( 40000
 H&S(املغرب)،)املوقع من طرف اركة
لألصف) مالكة  بصفتها  (: ( (BEAUTY
 MYLIA AND اركة) و  التجاري 

EMYLIA))بصفتها مسيرة حرة.

7Iف3

FIDUPLUS

DATA SQUARE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
حف اركة

FIDUPLUS
355 اارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 رقم )77 ، ف75ف)، 
الدارالعيضاء املغرب

DATA SQUARE اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد في طور التصفية(
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
إقامة اهرزاد III الطابق 5 رقم )) - 

فففف) الدارالعيضاء املغرب.
حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.(35(59

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
79ف))تقرر حف) )))فبراير) املؤرخ في)
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  DATA SQUARE الوحيد) الشراك 
معلغ ر سمالها)ففف.ف7)درهم وعنوا )
إقامة) مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
(- ((( رقم) (5 الطابق) (III اهرزاد)
املغرب نتيجة) الدارالعيضاء) فففف))
:)عدم تحقيق الشركة ألي نشاط) ل)

تجاري))في السنوات األخيرة.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سمية إقامة اهرزاد)III)الطابق)5)رقم)

)))-)فففف))الدارالعيضاء)املغرب.)
و عي :

الفياللي) ( ( محمد كرام) السيد ة()
عمارة) سيتي  غولف  عنوانه ا() و 
 (778( بوسكورة) (4 الشقة) (69
كمصفي) ة() املغرب  الدارالعيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)79ف))تحت رقم)88ف698.
I)ف3

FIDUPLUS

WILLY FOODS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

FIDUPLUS
355 اارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 رقم )77 ، ف75ف)، 
الدارالعيضاء املغرب

WILLY FOODS

اركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي فال  نفا 
زنقة عي  عتيق فيال رقم 4 الطابق 

السفلي - فففف) الدارالعيضاء 

املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

ف785675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) دجنبر) 3ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 WILLY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FOODS

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإنتاج املنتجات الغذائية.

فال  نفا) (: عنوا  املقر االجتماعي)
الطابق) (4 زنقة عي  عتيق فيال رقم)

الدارالعيضاء) فففف)) (- السفلي)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ر سمال  معلغ 

ففف.ففف.5)درهم،)مقسم كالتالي:

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 FAALI( LIL-OMRANE الشركة)

فال  نفا زنقة عي  عتيق) عنوانه ا()

فففف)  الطابق السفلي) (4 فيال رقم)

الدارالعيضاء)املغرب.

السيدة سهام الجبفري عنوانه ا()

)7)بيس زنقة علي ععد الرزاق الطابق)

الدارالعيضاء) ف33ف)) املباراف) (4

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() سباد  سفيا   السيد 

)7)بيس زنقة علي ععد الرزاق الطابق)

الدارالعيضاء) ف33ف)) املباراف) (4

املغرب.

تم اإليداع القانوني ب-))بتاراخ)7ف 

يناير)ف)ف))تحت رقم)-.

3Iف3

FIDUPLUS

SOCIETE HERLINGTON
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDUPLUS

355 اارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 رقم )77 ، ف75ف)، 

الدارالعيضاء املغرب

SOCIETE HERLINGTON اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي فال  نفا 
زنقة عي  عتيق فيال رقم 4 الطابق 

السفلي - فففف) الدارالعيضاء 

املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7ف5)45

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) دجنبر) 3ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE HERLINGTON

غرض الشركة بإيجاز):)

اراء)بيع))تأجير إدارة وتنظيم كافة)

البقارات.

فال  نفا) (: عنوا  املقر االجتماعي)
الطابق) (4 زنقة عي  عتيق فيال رقم)

الدارالعيضاء) فففف)) (- السفلي)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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الشركة:)) ر سمال  معلغ 

ففف.ففف.5)درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.ف5  ( (: السيد سفيا  سباد)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() سباد  سفيا   السيد 

)7)بيس زنقة علي ععد الرزاق الطابق)

الدارالعيضاء) ف33ف)) املباراف) (4

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() سباد  سفيا   السيد 

)7)بيس زنقة علي ععد الرزاق الطابق)

الدارالعيضاء) ف33ف)) املباراف) (4

املغرب

تم اإليداع القانوني ب-))بتاراخ)77 

دجنبر)79ف))تحت رقم)-.

4Iف3

FIDUPLUS

FAALI SIGNATURE
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

FIDUPLUS

355 اارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 رقم )77 ، ف75ف)، 

الدارالعيضاء املغرب

FAALI SIGNATURE اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي فال  نفا 
زنقة عي  عتيق فيال رقم 4 الطابق 

السفلي - فففف) الدارالعيضاء 

املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7ف3)45

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) دجنبر) 4ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 FAALI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SIGNATURE
مروج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
فال  نفا) (: عنوا  املقر االجتماعي)
الطابق) (4 زنقة عي  عتيق فيال رقم)
الدارالعيضاء) فففف)) (- السفلي)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ر سمال  معلغ 

ففف.ففف.5)درهم،)مقسم كالتالي:
 FAALI( LIL-OMRANE الشركة)
درهم) فف7) حصة بقيمة) ففف.35  :)

للحصة).
فف7.5  ( (: سباد) فيصف  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيد محمد  مي  النبام):))فف7.5 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() سباد  فيصف  السيد 
ف33ف)  بولو) لكيز   زنقة  (7(

الدارالعيضاء)املغرب.
النبام) محمد  مي   السيد 
 354 بقبة املسبودي رقم) عنوانه ا()

تارغة))فففف4)مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() سباد  سفيا   السيد 
)7)بيس زنقة علي ععد الرزاق الطابق)
الدارالعيضاء) ف33ف)) املباراف) (4

املغرب
تم اإليداع القانوني ب-))بتاراخ)37 

دجنبر)79ف))تحت رقم)-.
5Iف3

ste(holdings(missour(sarl(au

STE NDA
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

ste(holdings(missour(sarl(au
 hay( essalam( hay( essalam،

missour)،33250)املغرب

STE NDA  اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي القدس 

ميسور  ميسور  ف5)33 ميسور  

املغرب 

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) 5ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NDA

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

 ,FOURNITURES( DE( BUREAUX

. ,PLANTATION

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

ف5)33  ( ميسور) ( ميسور) القدس 

ميسور))املغرب).

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: الخراق) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() الخراق  ادريس  السيد 

حي املسيرة الخضراء))ف5)33)ميسور))

املغرب).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() ( السيد ادريس الخراق)

حي املسيرة الخضراء))ف5)33)ميسور))

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( االبتدائية بعوملا )

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/98.

6Iف3

ste(holdings(missour(sarl(au

STE JENB ELHAMAL
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

ste(holdings(missour(sarl(au
 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب
STE JENB ELHAMAL اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي اكلي 
الشمالي ميسور . ميسور  ف5)33 

ميسور املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7685
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ف))
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JENB ELHAMAL
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز
 DIVERS OU CONSTRUCTION
 ,IMPORTATION( ET

. EXPORTATION(,NEGOCIANT
حي اكلي) (: عنوا  املقر االجتماعي)
ف5)33  ( ميسور) (. ميسور) الشمالي 

ميسور املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد جمال طلحة)):))فف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
فف5)حصة) ( (: ( السيد عمر بنيشو)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).



5579 الجريدة الرسميةعدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف)) 

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جمال طلحة))عنوانه ا()حي)
اكلي الشمالي))ف5)33)ميسور املغرب.
السيد عمر بنيشو))عنوانه ا()حي)
اكلي الشمالي))ف5)33)ميسور املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر بنيشو))عنوانه ا()حي)
اكلي الشمالي))ف5)33)ميسور))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( االبتدائية بعوملا )

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/97.
7Iف3

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

PRIME TEAMS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

اارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، فففف4، مراكش املغرب
PRIME TEAMS  اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحراة اارع موالي الحسن و اارع 
محمد الخامس اقامة البردعي مارة 

ب اقة رقم )ف جليز - فففف4 
مراكش املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
3443ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 4ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 PRIME(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TEAMS
إدارت) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلنتاج الفني)

العصري) تاجر) السمعي  املجال 

االجهزة  و غيرها

من األفالم()،)ومشاريع البروض)،)

واملهرجانات الفنية

اإلنتاج)،)اإلدارة الفنية)،)الحدث.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

الحراة اارع موالي الحسن و اارع)

محمد الخامس اقامة البردعي مارة ب)

اقة رقم))ف)جليز)-)فففف4)مراكش)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 SAINT-QUENTIN السيد)

فف7  فNICOLAS :  5)حصة بقيمة)

درهم للحصة).

 REEB LAURENT السيد)

فف7  بقيمة) حصة  (PATRICE :  5ف

درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 SAINT-QUENTIN السيد)

 AVE 6ف7  عنوانه ا() (NICOLAS

 FRANKLIN ROOSVELT LES

  CAROUBIERS LE CANNET

ف677ف))-)فرنسا.

 REEB LAURENT السيد)

PATRICE)عنوانه ا()7))اقامة الورود)

تاركة))فففف4)مراكش املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 SAINT-QUENTIN السيد)

 AVE 6ف7  عنوانه ا() (NICOLAS

 FRANKLIN ROOSVELT LES

  CAROUBIERS LE CANNET

ف677ف))-)فرنسا

 REEB LAURENT السيد)

PATRICE)عنوانه ا()7))اقامة الورود)

تاركة))فففف4)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) 9ف) بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)-.

8Iف3

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

CHASAVE INVEST
اركة التوصية البسيطة

تأسيس اركة

 MARRAKECH(EXCELLENCE

CONSEIL

اارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، فففف4، مراكش املغرب

CHASAVE INVEST اركة التوصية 

البسيطة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحراة اارع موالي الحسن و اارع 

محمد الخامس اقامة البردعي مارة 

ب اقة رقم )ف جليز - فففف4 

مراكش املغرب

تأسيس اركة التوصية البسيطة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3695ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7

األسا�سي لشركة التوصية البسيطة)

باملميزات التالية:

التوصية) اركة  (: الشركة) اكف 

البسيطة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHASAVE INVEST

دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة

مطبم.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

الحراة اارع موالي الحسن و اارع)

محمد الخامس اقامة البردعي مارة ب)

اقة رقم))ف)جليز)-)فففف4)مراكش)

املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف)  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 SIMON( Ep.( MICHEL السيدة)

 STEPHANIE MARIE JEANNE

درهم) فف7) بقيمة) حصة  فف7  :)

للحصة.

 MICHEL FREDERIC السيد)
ففJOEL FRANCK  :  7)حصة بقيمة)

فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 SIMON( Ep.( MICHEL السيدة)
 STEPHANIE MARIE JEANNE
 CORCONE BONIFACIO()عنوانه ا

769ف)))-)فرنسا.
 MICHEL FREDERIC السيد)
عنوانه ا() (JOEL FRANCK
  CORCONE BONIFACIO (769ف

-)فرنسا.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 SIMON( Ep.( MICHEL السيدة)
 STEPHANIE MARIE JEANNE
 CORCONE BONIFACIO()عنوانه ا

769ف)))-)فرنسا
 MICHEL FREDERIC السيد)
عنوانه ا() (JOEL FRANCK
  CORCONE BONIFACIO (769ف

-)فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (76 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)-.
9Iف3

cabinet(idrissi

STE ROSEMENT RENT CAR
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

cabinet(idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 73

30000، fes(maroc
  STE ROSEMENT RENT CAR
اركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي )7 قطبة 
مطاحن االدريسية اطلس مكاتب 
االندلس الطابق الخامس مكتب 
47  ففف3  فــــــاس - فففف3  فــــــاس 

املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

6(367
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 5ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ROSEMENT RENT CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.

عنوا  املقر االجتماعي):))7)قطبة)

مكاتب) اطلس  االدريسية  مطاحن 

  47 االندلس الطابق الخامس مكتب)

ففف3))فــــــاس)-)فففف3))فــــــاس املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((:( ( ( ( ( السيد))ياسي  زان البابدين)

فف3)حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة

السيدة))اسماء)حا�سي))))))):))فف7 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

البابدين)) زان  ياسي   السيد 
النزهة طراق) حي  (47 رقم) عنوانه ا()

عي  الشقف)فففف3)فاس املغرب.

السيدة))اسماء)حا�سي)))))عنوانه ا()
رقم)47)حي النزهة طراق عي  الشقف)

فففف3)فاس املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

البابدين)) زان  ياسي   السيد 
النزهة طراق) حي  (47 رقم) عنوانه ا()

عي  الشقف)فففف3)فاس املغرب

السيدة))اسماء)حا�سي)))))عنوانه ا()
رقم)47)حي النزهة طراق عي  الشقف)

فففف3)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (77 بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/997.

Iف37

INFO AL MOUHASSIB

GAMAR CAR
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

INFO AL MOUHASSIB
5 اارع صالح الدين االيوبي الطابق 

االول رقم 3 ، ففف93، تطوا  
املغرب

GAMAR CAR  اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي  تجزئة 
الطاهري خندق الزربوح تطوا  - 

ففف93 تطوا  املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.9377

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تم تغيير) ف)ف)) فبراير) 7ف) املؤرخ في)
السيارات) »كراء) نشاط الشركة من)
غيار) قطع  »بيع  إلى) سائق») بدو  

السيارات بالتقسيط».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 5ف) بتاراخ) ( االبتدائية بتطوا )

ف)ف))تحت رقم)443ف.
377I

INFO AL MOUHASSIB

GAMAR CARأ
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

INFO AL MOUHASSIB
5 اارع صالح الدين االيوبي الطابق 

االول رقم 3 ، ففف93، تطوا  
املغرب

 GAMAR CAR  اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الطاهري خندق الزربوح تطوا  - 

ففف93 تطوا  املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.9377

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تم تبيي ) ف)ف)) فبراير) 7ف) املؤرخ في)
السيد ة() للشركة  جديد  مسير 

بنبيش احمد))كمسير وحيد.

تعبا لقعول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 5ف) بتاراخ) ( االبتدائية بتطوا )

ف)ف))تحت رقم)443.

37(I

مكتب محاسعة

MATRAB LOCATION
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

مكتب محاسعة
عمارة 47 اقة ) زنقة عالل بن ععد 
هللا ص.ب فف) الرايدية ، 4فف)5، 

الرايدية املغرب
MATRAB LOCATION اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي عالل 
بن ععد هللا اارع محمد الزرقطوني 
الراصاني - ففف)5 الراصاني املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
73663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (74
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MATRAB LOCATION
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
عنوا  املقر االجتماعي):)حي عالل)
بن ععد هللا اارع محمد الزرقطوني)
الراصاني)-)ففف)5)الراصاني املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
فف5  ( (: السيد ملطرب ععد اإلله)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
فف5  ( (: الحسي ) مطرب  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ملطرب ععد اإلله عنوانه ا()
حي عالل بن ععد هللا زنقة)5))رقم)78 
الراصاني) الزرقطوني  محمد  اارع 

فف))5)الراصاني املغرب.
السيد مطرب الحسي  عنوانه ا()
حي عالل بن ععد هللا زنقة)5))رقم)78 
الراصاني) الزرقطوني  محمد  اارع 

فف))5)الراصاني املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مطرب الحسي  عنوانه ا()
حي عالل بن ععد هللا زنقة)5))رقم)78 
الراصاني) الزرقطوني  محمد  اارع 

فف))5)الراصاني املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
6ف  بتاراخ) ( بالرايدية) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)7ف3.
373I

مينارة فينانس جروب

لاليأميأروأدوأمو 
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

مينارة فينانس جروب
)5 اارع موالي رايد اقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

فففف4، مراكش املغرب
فالي مي تو دو مو  اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي )5 اارع 
موالي رايد اقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز مراكش - فففف4 مراكش 
املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
3679ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) (76
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
فالي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

مي تو دو مو .
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتأجير الدراجات والدراجات العخاراة)
الكهربائية) العخاراة  والدراجات 

للسياحة.
-)االستيراد والتصدير).

)5)اارع) عنوا  املقر االجتماعي):)
الطابق) (7 رقم) اقة  رايد  موالي 
الرابع جليز مراكش)-)فففف4)مراكش)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: السيد تييري ااغدونو)

حصة بقيمة)ف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد تييري ااغدونو عنوانه ا()
اارع فرونتنيكس)774 8فف7)جنيف)

سويسرا.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد تييري ااغدونو عنوانه ا()
اارع فرونتنيكس)774 8فف7)جنيف)

سويسرا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)98ف773.
374I

GRH(Conseils

GRH CONSEILS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تحواف املقر االجتماعي للشركة

GRH(Conseils
 Rue(de(La(Moselle,n°34,
 quartier(Polo ، 20420،

Casablanca(Maroc
GRH(Conseils

 اركة ذات املسؤولية املحدودة

 Bd وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 Mohamed(V,n°452, 3ème(étage

.- 20310 Casablanca(Maroc
تحواف  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
7)ف55.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تم)) 79ف)) دجنبر) ((7 في) املؤرخ 
الحالي) االجتماعي  املقر  ( تحواف)
 Bd( Mohamed« من) للشركة 
 V,n°452,( 3ème( étage( -( 20310
 Rue(de« إلى) («Casablanca(Maroc
 La(Moselle,n°34,(quartier(Polo(-

.»20420(Casablanca((Maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

فبراير)ف)ف))تحت رقم)8)67.

375I

ISDM CONSULTING

STE IMMAR SUD SARL AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

البيو  املغرب
 STE IMMAR SUD SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي حي السالم 
زنقة 73 رقم 3 البيو  - فففف7 

البيو  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.76357

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ف)ف)) مارس) ف7) في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
 TRANSPORT DE
 MARCHANDISES POUR

.COMPTE D’AUTRUI

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
)7)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/9)7.

376I

بورا كون�سي

YOUKARMEC
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

بورا كون�سي
6 عمارة الغزالي زنقة اإلسكندراة 
اقة رقم 3 املدينة الجديدة ، 

فففف5، مكناس املغرب
YOUKARMEC اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم ف76 
اارع ععد الكرام الخطابي اسعاتا 

. - فففف5 مكناس املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
49585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (78
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOUKARMEC
األاغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
و) البامة  التجارة  للعناء.) البامة 

»االستيراد والتصدير»..
عنوا  املقر االجتماعي):)رقم)ف76 
اارع ععد الكرام الخطابي اسعاتا).)-)

فففف5)مكناس املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: السيد  بو هاام رايد)
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد  بو هاام رايد عنوانه ا()
فففف5  اسعاتا) سال  درب  (3 رقم)

مكناس املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بو هاام رايد عنوانه ا()
فففف5  اسعاتا) سال  درب  (3 رقم)

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 4ف) بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)7757.
377I

إئتمانية الوفاء

صيدليةأميريسيي
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

إئتمانية الوفاء
اارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، ففف6)، سطات املغرب
صيدلية ماريسيا اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�سي الرقم 7987 مجمع الخير 
سطات - ففف6) سطات املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
5879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 3ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

صيدلية ماريسيا.
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:)صيدالني) غرض الشركة بإيجاز)
بائع بالتقسيط.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الخير) مجمع  (7987 الرقم) األر�سي 

سطات)-)ففف6))سطات املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: سبد) بنجلو   السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() سبد  بنجلو   السيد 
  74 7)زنقة حمزة الزاات اقة) الرقم)

فففف))الدار العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() سبد  بنجلو   السيد 
  74 7)زنقة حمزة الزاات اقة) الرقم)

فففف))الدار العيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)7)مارس) )بتاراخ) االبتدائية بسطات)

ف)ف))تحت رقم)ف)/753.

378I

ISDM CONSULTING

STE CENTRE FRANCAIS DESأ
METIERS SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تبيي  مسير جديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

البيو  املغرب
 STE CENTRE FRANCAIS DES
METIERS SARL AU  اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوكالة 7 بلوك ف رقم 84)  - 

فففف7 البيو  املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 

37فف3.

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

تم تبيي ) ف)ف)) فبراير) ((6 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد ة()مغنوج)

اكري))كمسير آخر

تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)7)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/)73.

379I

ISDM CONSULTING

STE AFRICA LOGISTIQUEأ

SAHARA SARL AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

تبيي  مسير جديد للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

البيو  املغرب

 STE AFRICA LOGISTIQUE

SAHARA SARL AU  اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوكالة 7 بلوك ف رقم ف9) - 

فففف7 البيو  املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

769ف3.

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

تم تبيي ) ف)ف)) فبراير) ((5 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد ة()فوزي)

ععد املنبم كمسير آخر

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)7)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/737.

Iف)3

ISDM CONSULTING

STE AFRICA PORTأ
ATLANTIC SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تبيي  مسير جديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

البيو  املغرب
 STE AFRICA PORT ATLANTIC
SARL AU  اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوكالة 7 بلوك ف رقم 88) - 

فففف7 البيو  املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
735ف3.

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي ) ف)ف)) فبراير) ((5 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد ة()فوزي)

ععد املنبم كمسير آخر
تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)7)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/ف73.

3(7I

محاسعات الدار العيضاء

IQUALIFأأإيكيليفأأ
إعال  متبدد القرارات

محاسعات الدار العيضاء
759 اارع يبقوب املنصور الدار 
العيضاء ، ف38ف)، الدار العيضاء 

املغرب
  إيكاليف  IQUALIF »اركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشراك 

الوحيد»
وعنوا  مقرها االجتماعي: )5 اارع 

الزرقطوني الطابق 7 اقة رقم 
3 فضاء الر�سى  - ف5)ف) الدار 

العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات»

رقم التقييد في السجف التجاري: 
.(96(49

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
79ف))تم اتخاذ) ف3)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجتماعي  املقر  تحواف 
7)اقة) )5)اارع الزرقطوني الطابق)
رقم)3)فضاء)الر�سى)–)الدار العيضاء)
الى357)اارع محمد الخامس الطابق)
الخامس اقة)ف7)فضاء)A/7)–)الدار)

العيضاء.))
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القانو  األسا�سي للـشركة.
وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
4)من القانو   ألسا�سي) تبديف املادة)
االجتماعي) باملقر  الخاصة  للشركة 

للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
3ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)956)73.
3((I

عمر بلغراب

MANYAK(TRAVAUX
اركة ذات املسؤولية املحدودة

حف اركة

عمر بلغراب
75 اارع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 7) ، فففف3، 
فاس املغرب

MANYAK(TRAVAUX اركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 44 

اارع محمد سالوي فاس - فففف3 
فاس املغرب.
حف اركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
735ف6.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
ف)ف))تقرر حف) 4))فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  اركة 
معلغ) ( (MANYAK( TRAVAUX



5583 الجريدة الرسميةعدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف)) 

وعنوا ) درهم  ففف.فف7) ر سمالها)

اارع) (44 رقم) اإلجتماعي  مقرها 

فاس) فففف3) (- محمد سالوي فاس)

املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

االجتماعي.

 44 و حدد مقر التصفية ب رقم)

فففف3  (- اارع محمد سالوي فاس)

فاس املغرب.)

و عي :

السيد ة()ععد الرحيم))))منيار))و)

456)جنا  بنسليما ) رقم) عنوانه ا()

فاس)) فففف3) ( سيدي بوجيدة فاس)

املغرب كمصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) 4ف) بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/898.

3(3I

عمر بلغراب

BEST PHONE MANIAR
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
حف اركة

عمر بلغراب

75 اارع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 7) ، فففف3، 

فاس املغرب

BEST PHONE MANIAR اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد في طور التصفية(

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 4) 

تجزئة مبروكة زواغة متجر رقم 5 - 

فففف3 فاس املغرب.

حف اركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

57فف6.

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

ف)ف))تقرر حف) 4))فبراير) املؤرخ في)

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 BEST PHONE الوحيد) الشراك 
ففف.فف7  معلغ ر سمالها) ( (MANIAR
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم)
تجزئة مبروكة زواغة متجر رقم) ((4
(: فاس املغرب نتيجة ل) فففف3) (- (5

استحالة تحقيق الهدف االجتماعي.
 (4 و حدد مقر التصفية ب رقم)
(- (5 تجزئة مبروكة زواغة متجر رقم)

فففف3)فاس املغرب.)
و عي :

و) ( منيار) ( ( السيد ة()ععد الرحيم)
456)جنا  بنسليما ) رقم) عنوانه ا()
سيدي بوجيدة))فففف3)فاس املغرب)

كمصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محف) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  تعليغ  محف  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 4ف) بتاراخ) ( بفاس) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/894.
3(4I

ste(cofiguer(sarl

STE(MHIMDAN(TRAVAUXأ
SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

رفع ر سمال الشركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE(MHIMDAN(TRAVAUX(SARL
AU اركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 

دوش نجمة اارع املقاومة  - فف357 
كرسيف املغرب.

رفع ر سمال الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

.467
الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
رفع) تم  ف)ف)) فبراير) ف7) في) املؤرخ 
ر سمال الشركة بمعلغ قدره)»ففف.ف9 
إلى) درهم») »ففف.ف7) درهم») ي من)
»ففف.فف7)درهم»)عن طراق):))تقديم)

حصص نقدية  و عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 77 بتاراخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/777.

3(5I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية)

الحمراء

LOC TOUMANA
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، فففف7، 
البيو  املغرب

LOC TOUMANA اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاق بلوك ج رقم 386  - فففف7 
البيو  املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
37443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) (77
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 LOC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOUMANA
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
فففف7  (- ( (386 الوفاق بلوك ج رقم)

البيو  املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: بوماطا) السيدة حسنا 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() بوماطا  السيدة حسنا 

  386 رقم) ج  بلوك  الوفاق  تجزئة 

فففف7)البيو  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() بوماطا  السيدة حسنا 

 386 رقم) ج  بلوك  الوفاق  تجزئة 

فففف7)البيو  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

77)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)/)76.

3(6I

LE CONSULTANT FINANCIER

LE CONSULTANTأ
FINANCIER

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

LE CONSULTANT FINANCIER

 SOCOMA 1 N°1789

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LE CONSULTANT FINANCIER

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي صوكوما 7 
رقم 7789  - فففف4 مراكش املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3775ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (75

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTANT FINANCIER
توطي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركات.
)التحليف املالي تسيير و املقاوالت.

املبامالت البقاراة.
االستيراد والتصدير..

:)صوكوما) عنوا  املقر االجتماعي)
مراكش) فففف4) (- ( (7789 رقم) (7

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
طرايف) زهير  محمد  السيد 
درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)   :

للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
طرايف) زهير  محمد  السيد 
 ( مجموعة) النور  ديار  عنوانه ا()
عمارة)75)رقم)3)الرحمة)))دار بوعزة)
الدارالعيضاء) فففف)) ( النواصر)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
طرايف) زهير  محمد  السيد 
 ( مجموعة) النور  ديار  عنوانه ا()
عمارة)75)رقم)3)الرحمة)))دار بوعزة)
الدارالعيضاء) فففف)) ( النواصر)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((8 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)8ف7)77.
3(7I

EVERY BIOLOGY
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

درب الشرفاء رقم 6ف حي الجزولي ، 
فففف4، مراكش املغرب

EVERY BIOLOGY اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 
الزهور عمارة 778 محف )9 النخيف 

الجنوبي - فففف4 مراكش املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
447ف8

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 77ف)) فبراير) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 EVERY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BIOLOGY
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)
]توزيع) ادارة الخدمات و التجارة في)
االستهالكية،) الكوااف،املواد 
ملختبرات) الكيميائية  املنتجات 
التحاليف الطعية والعيولوجية،) ابة)
التصوار) ومنتجات  الكلى  غسيف 

الطبي.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
النخيف) (9( 778)محف) الزهور عمارة)

الجنوبي)-)فففف4)مراكش املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) فف7) ( (: السيد ياسر زامي)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
ف3  عنوانه ا() زامي  ياسر  السيد 
اقة) (( إقامة بابف) اارع الحاجب،)
بوركو )) حي  الخامس  الطابق  (((

فففف))الدار العيضاء))املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ف3  عنوانه ا() زامي  ياسر  السيد 
اقة) (( إقامة بابف) اارع الحاجب،)
بوركو )) حي  الخامس  الطابق  (((

فففف))الدار العيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((3 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

77ف))تحت رقم)86883.

3(8I

MOHAMED SAFRIOUI

ZAINA EMERGENCE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
رفع ر سمال الشركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

ZAINA EMERGENCE اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 
زنيت 7 تجزئة سفيم تجزئة رقم 

79/ف) سيدي مبروف  - فففف) 

الدار العيضاء  املغرب.
رفع ر سمال الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 

.436989

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

رفع) تم  ف)ف)) فبراير) (74 في) املؤرخ 
ر سمال الشركة بمعلغ قدره)»فف5.)7 

إلى) درهم») »ففف.ف5) درهم») ي من)

:))تقديم) »فف5.)6)درهم»)عن طراق)

حصص نقدية  و عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 77 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734637.

3(9I

TRANS INDI

رتانسأاندي
إعال  متبدد القرارات

TRANS INDI

)7 زنقة خالد بن الوليد الطابق 

الثالث اقة رقم 6 طنجة ، فففف9، 

طنجة املغرب

ترانس اندي »اركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشراك الوحيد»

وعنوا  مقرها االجتماعي: )7 زنقة 
خالد بن الوليد الطابق الثالث اقة 

6 ،  فففف9 طنجة املغرب.
»إعال  متبدد القرارات»

رقم التقييد في السجف التجاري: 
.94469

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تم اتخاذ) ف)ف)) مارس) 4ف) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 
مايلي:)قعول استقالة املسيرة خديجة)
الخطابي من طرف الشراك الوحيد)

السيد ععد الحميد الخطابي
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
شخص) في  جديدة  مسيرة  تبيي  
السيدة فاطمة الزهراء)الخطابي ملدة)

غير محدودة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيي  القانو  االسا�سي للشركة
وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)75:)الذي ينص على مايلي:)
غير) ملدة  للشركة  الوحيدة  املسيرة 
الزهراء) فاطمة  السيدة  هي  محددة 
الخطابي،)املزدادة يوم)3/7993ف/4ف 

بمرس السلطا  الدار العيضاء)انفا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (73 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)37373).

Iف33

MA GLOBAL CONSULTING

ELITUM
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

MA GLOBAL CONSULTING
 angle(bd(Abdelmoumen ,777
 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 
العيضاء املغرب

ELITUM اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 59 اارع 
الزرقطوني، الطابق السادس، رقم 
78، - فففف) الدارالعيضاء املغرب
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تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
459447

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) (77
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELITUM
تقديم) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املشورة للشركات واألفراد
تشخيص األعمال)

تنظيم األعمال)
التوظيف.

59)اارع) عنوا  املقر االجتماعي):)
رقم) السادس،) الطابق  الزرقطوني،)

78،)-)فففف))الدارالعيضاء)املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد انوار حركاص)):))999)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيدة نسران الصفار)):))7)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد انوار حركاص))عنوانه ا()5 
زنقة ضاية الرومي  كدال)) ف7) اقة)

فففف7)الرباط املغرب.
السيدة نسران الصفار))عنوانه ا()
عمارة)5)الشقة)ف7)زنقة ضاية الرومي)

 كدال))فففف7)الرباط املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد انوار حركاص))عنوانه ا()5 
زنقة ضاية الرومي  كدال)) ف7) اقة)

فففف7)الرباط املغرب
(- بتاراخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.
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MOUHAJATI SARL AU

MOUHAJATI SARL AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

MOUHAJATI SARL AU
785 ممر الحدائق عي  السعع ، 
ف55ف)، الدار العيضاء املغرب

MOUHAJATI SARL AU اركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 785 ممر 
الحدائق عي  السعع - ف55ف) الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
7ف4593

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) 79ف)) اتنبر) 6ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOUHAJATI SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و اراء)

البقارات)،)االنباش البقاري.
عنوا  املقر االجتماعي):)785)ممر)
الدار) ف55ف)) (- الحدائق عي  السعع)

العيضاء)املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: التهامي) املسقي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() التهامي  املسقي  السيد 
حي) املساعدة  القوات  اارع  ((77
العيضاء) الدار  ف67ف))  ( الرجاء)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() التهامي  املسقي  السيد 

حي) املساعدة  القوات  اارع  ((77

العيضاء) الدار  ف67ف)) الرجاء) 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)-.
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THE WORLD OF KNOWLEDGE PRIVE

THE WORLD OFأ
KNOWLEDGE PRIVE

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

 THE WORLD OF KNOWLEDGE

PRIVE

تجزئة تامسنا ) سطات ، ففف6)، 

سطات املغرب

 THE WORLD OF KNOWLEDGE

PRIVE اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

تامسنا )  - ففف6) سطات املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

5873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) 5ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 WORLD OF KNOWLEDGE

.PRIVE

التبليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األولي واالبتدائي والثانوي.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

تامسنا))))-)ففف6))سطات املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف4  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() ( السيدة مينة افقيهي)

ففف6)  ( ( تجزئة تامسنا حي   ر س)

سطات املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() افقيهي  مينة  السيدة 

ففف6)  ( تجزئة تامسنا حي   ر س)

سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

77)مارس) )بتاراخ) االبتدائية بسطات)

ف)ف))تحت رقم)ف)/749.
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GLOBAL BUSINESS CONSULTING

ععيزىأكير
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

 GLOBAL BUSINESS

CONSULTING

 RUE ABOU AL HASSAN

 AL(MARINI(IMM. AMIRA

 2 MEKNES(RUE(ABOU(AL

 HASSAN AL MARINI IMM.

 AMIRA 2 MEKNES، 50300،

MEKNES MAROC

ععيزى كار اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 766 

ديور الشاوري بني امحمد مكناس - 

فف3ف5 مكناس املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

49663
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) 4ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
ععيزى) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كار.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.
عنوا  املقر االجتماعي):)رقم)766 
(- ديور الشاوري بني امحمد مكناس)

فف3ف5)مكناس املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: ( ععيزى) السيدة  مال 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() ععيزى  السيدة  مال 
تجزئة) (7 الطابق) (( اقة) (7 عمارة)
فف3ف5  مكناس) (7 الشهدية الشطر)

مكناس املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() ععيزى  يوسف  السيد 
زايو) ستوت  اوالد  مسوسات  دوار 

3ف9)6)زايو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (73 بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)7347.
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FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

STE DELTA TRANSأ
CONCASSAGE SDTC

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL

 N°816 APPT(N°3 1er(ETAGE

 QUARTIER(INDUSTIEL  AL 
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 STE DELTA TRANS

CONCASSAGE SDTC اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 5)7 
عرصة التادلي رحال ازاكي مراكش - 

فففف4 مراكش املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3637ف7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 5ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 DELTA TRANS CONCASSAGE

.SDTC
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

العناء
مقاول نقف العضائع

اعمال السحق.
عنوا  املقر االجتماعي):)رقم)5)7 
(- عرصة التادلي رحال ازاكي مراكش)

فففف4)مراكش املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
فف5  ( (: سبيد) البيعود  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيد وضيب محمد):))فف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() سبيد  البيعود  السيد 
 774 رقم) الوردة  صوفيا  تجزئة 

مراكش)فففف4)مراكش املغرب.
عنوانه ا() محمد  وضيب  السيد 
فففف4  مراكش) (96 رقم) (( ازاكي)

مراكش املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() محمد  وضيب  السيد 
فففف4  مراكش) (96 رقم) (( ازاكي)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)773779.
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ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

PHARMACIE RHASES
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 34)، اارع فلسطي  حي 

القدس ) ش ) ، ففف5)، خراعكة 
املغرب

 PHARMACIE RHASES
اركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البركة رقم ف7 - ففف5) خراعكة 

املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
6(85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE RHASES
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
خراعكة) ففف5)) (- ف7) رقم) البركة 

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: عماد) األفضف  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() عماد  األفضف  السيد 
ففف5)  اإلنعباث) حي  (854 رقم)

خراعكة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() عماد  األفضف  السيد 
ففف5)  اإلنعباث) حي  (854 رقم)

خراعكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخراعكة))بتاراخ))7)مارس)

ف)ف))تحت رقم))73.
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Immofid

IMMOFID
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

IMMOFID اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي زنقة 3)7 
رقم 3 مجموعة  I( االلفة - فففف) 

بالدار العيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجف التجاري 

777349

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى  (

تم تغيير) ف)ف)) يناير) ((3 في) املؤرخ 

 »IMMOFID« من) الشركة  تسمية 

. »CABINET IMMOFID«(إلى

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 77 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)6)7346.

337I
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حمزة هتهوت

رودميسترأرتانس
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

حمزة هتهوت
حي النزاهة زنقة الحسن اليو�سي رقم 
77 طنجة ، فففف9، طنجة املغرب

رودماستر ترانس اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 
موالي ععدالبزاز رقم 87 إقامة طه 
بلوك ب طابق 6 رقم 66  - فففف9 

طنجة املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

75ف5ف7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

رودماستر ترانس.
النقف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للسلع.
اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
إقامة طه) (87 موالي ععدالبزاز رقم)
فففف9  (- ( (66 رقم) (6 بلوك ب طابق)

طنجة املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف)  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حمزة هتهوت)):))فف7)حصة)

بقيمة)ففف.ف7)درهم للحصة).
السيدة سارة هتهوت):))فف7)حصة)

بقيمة)ففف.ف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حمزه هتهوت عنوانه ا()حي)
  .77 النزاهة زنقة حسن اليو�سي رقم)

فففف9)طنجة))املغرب.

عنوانه ا() هتهوت  سارة  السيدة 
حي النزاهة زنقة حسن اليو�سي رقم)

77.  فففف9)طنجة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() ( هتهوت) حمزة  السيد 
حي النزاهة زنقة حسن اليو�سي رقم)

77.  فففف9)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (73 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم))))).
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STE CROWN CONSULTING SARL

STE REYKJAVIK CARأ
SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE(RUE(ALGERIE(N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME(ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE REYKJAVIK CAR SARL AU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

صالح الدين األيوبي الطابق األر�سي 
رقم 747 مكرر ،الحسيمة - ففف)3 

الحسيمة املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
(999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 5ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REYKJAVIK CAR SARL AU

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.

اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

صالح الدين األيوبي الطابق األر�سي)
ففف)3  (- 747)مكرر)،الحسيمة) رقم)

الحسيمة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
مرزوق) محمد  مي   السيد 

درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)   :

للحصة).

)السيد محمد  مي  مرزوق):)ففف7 

بقيمة)فف7)درهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
مرزوق) محمد  مي   السيد 

عنوانه ا()اارع صالح الدين األيوبي)
ففف)3  ،الحسيمة) (747 رقم)

الحسيمة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() مرزوق  عدنا   السيد 

 747 اارع صالح الدين األيوبي رقم)

الحسيمة)ففف)3)الحسيمة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 77 بتاراخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)93).
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موتق

SELKAأأأINVEST
اركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ر سمال الشركة

موتق

الدار العيضاء عي  الشق البماراة 
السكن اال نيق 5ف4 الطابق االول 

5ف ، فففف)، الدار العيضاء املغرب

SELKA   INVEST اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  زاواة 
طراق الوازيس و طراق سيرجي زانيي 
الطابق الثاني الوازيس  - فففف) 

الدار العيضاء املغرب.
رفع ر سمال الشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
87)ف37.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تم) ف)ف)) فبراير) ((6 في) املؤرخ 
قدره) بمعلغ  الشركة  ر سمال  رفع 
من) درهم») ي  »ففف.فف7.4)
»ففف.فف7.8)درهم»)إلى)»ففف.فف).9 
تقديم حصص) ( (: عن طراق) درهم»)

نقدية  و عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 77 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734676.

Iف34

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

Société REEF BEN TRANS
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV(ZERKTOUNI(RUE 7 N° 2
 NOUVEAU(QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM
MAROC

 Société(REEF(BEN(TRANS
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 9 زنقة 

55 حي الكوش - ففف76 سيدي 
قاسم املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
3ف84)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 3ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société(REEF(BEN(TRANS
 Transport(:(غرض الشركة بإيجاز
 du( personnel( pour( compte

.d’autrui
 9 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
زنقة)55)حي الكوش)-)ففف76)سيدي)

قاسم املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: عالل) بن  مراد  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() عالل  بن  مراد  السيد 
ففف76  حي الكوش) (55 زنقة) (9 رقم)

سيدي قاسم املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() عالل  بن  مراد  السيد 
ففف76  حي الكوش) (55 زنقة) (9 رقم)

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 73 بتاراخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

مارس)ف)ف))تحت رقم)798.
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ACOMS(Consulting

أCAMINO DISTRIBUTIONأ
SARLAU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

ACOMS(Consulting
رقم ) عمارة 73 اارع ادريس ) م ج 

، فففف5، مكناس املغرب
 CAMINO DISTRIBUTION 

SARLAU اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع ) 
زنقة 77 رقم )7 توالل  - فففف5 

مكناس املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
49675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CAMINO DISTRIBUTION   :

.SARLAU
:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغذائية.
اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
فففف5  (- ( توالل) (7( رقم) (77 زنقة) ((

مكناس املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
محمد) املومن  ادععد  السيد 
درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)   :

للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
محمد) املومن  ادععد  السيد 
 7( رقم) (77 زنقة) (( اارع) عنوانه ا()

توالل))فففف5)مكناس املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
محمد) املومن  ادععد  السيد 
 7( رقم) (77 زنقة) (( اارع) عنوانه ا()

توالل))فففف5)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ف7) بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)48)7.

34(I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

LUNIX(CAR
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 34)، اارع فلسطي  حي 

القدس ) ش ) ، ففف5)، خراعكة 
املغرب

LUNIX(CAR  اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 
فلسطي  رقم 777 مكرر حي القدس 
) الشطر الثاني - ففف5) خراعكة 

املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
.3757

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي ) ف)ف)) فبراير) ف)) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد ة() مي )

فاطمة الزهراء)كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخراعكة))بتاراخ))7)مارس)

ف)ف))تحت رقم)734.
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ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

ADIMI PNEU
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 34)، اارع فلسطي  حي 

القدس ) ش ) ، ففف5)، خراعكة 
املغرب

ADIMI PNEU اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكازة، دوار 

اوالد الشاوي والد عزوز - ففف5) 
خراعكة املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

6(87

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ف7)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 ADIMI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PNEU

بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العجالت).

مكازة،) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

(- عزوز) والد  الشاوي  اوالد  دوار 

ففف5))خراعكة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الدين) صالح  عادمي  السيد 

درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)   :

للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) صالح  عادمي  السيد 

والد) الشاوي  اوالد  دوار  عنوانه ا()

عزوز)ففف5))خراعكة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدين) صالح  عادمي  السيد 

والد) الشاوي  اوالد  دوار  عنوانه ا()

عزوز)ففف5))خراعكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخراعكة))بتاراخ))7)مارس)

ف)ف))تحت رقم)733.

344I
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GLOBAL BUSINESS CONSULTING

نجومأ)9
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

 GLOBAL BUSINESS
CONSULTING

 RUE ABOU AL HASSAN
 AL(MARINI(IMM. AMIRA
 2 MEKNES(RUE(ABOU(AL
 HASSAN AL MARINI IMM.
 AMIRA 2 MEKNES، 50300،

MEKNES MAROC
نجوم )9 اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محف 
 TR 1 رقم ف64 رااض االسماعيلية

مكناس - فففف5 مكناس املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
49575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (78
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
نجوم) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.9(
غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

االستيراد)
و) السيارات  غيار  قطع  تجارة  و 
غير) االخران  لصالح  العضائع  نقف 

املصحوبي .
محف) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 TR 7 رااض االسماعيلية) ف64) رقم)

مكناس)-)فففف5)مكناس املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ععد الغاني مومني)):))ففف.7 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

مومني) الغاني  ععد  السيد 

جوردا ) (SGT اارع) (33( عنوانه ا()

 PM تولو  فرنسا) (E 3 837فف ماري)

فف837)تولو  فرنسا.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مومني) الغاني  ععد  السيد 

جوردا ) (SGTاارع (33( عنوانه ا()

 PM تولو  فرنسا) (E 3 837فف ماري)

فف837)تولو  فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) 4ف) بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)7745.
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ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

FIVE A OST
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 34)، اارع فلسطي  حي 

القدس ) ش ) ، ففف5)، خراعكة 

املغرب

FIVE A OST اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقة، 

الطابق الرابع، من الجهة اليمنى، 

اارع محمد السادس رقم ف93 

تجزئة الفتب - ففف5) خراعكة 

املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

6(93

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 FIVE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.A OST
األاغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة  و العناء)ومنبش عقاري.
اقة،) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
اليمنى،) الجهة  من  الرابع،) الطابق 
ف93  رقم) السادس  محمد  اارع 
خراعكة) ففف5)) (- الفتب) تجزئة 

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد التدالي ععد اإلله):))ففف.7 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد التدالي ععد اإلله عنوانه ا()
الرااض) حي  (77 رقم) النصر  تجزئة 

ففف5))خراعكة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد التدالي ععد اإلله عنوانه ا()
الرااض) حي  (77 رقم) النصر  تجزئة 

ففف5))خراعكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخراعكة))بتاراخ))7)مارس)

ف)ف))تحت رقم)737.

346I

 FIDUCIAIRE(STE((MULTI-SERVICES(AUX

ENTREPRISES

LUXCAR(D'ATLAS
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDUCIAIRE(STE  MULTI-
SERVICES(AUX(ENTREPRISES
مكتب رقم ) عمارة ياسي  اارع 

الحسن الثاني  حداف  زرو ، 
فف537،  زرو املغرب

LUXCAR(D’ATLAS اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 777 حي 
االطلس )  حداف - فف537   زرو 

املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
7(85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUXCAR(D’ATLAS
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.
حي) (777 (: عنوا  املقر االجتماعي)
) زرو) فف537) (- )) حداف) االطلس)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف5  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.5  ( (: عصام) رمرامي  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() عصام  رمرامي  السيد 
فف537  ( )) حداف) 777)حي االطلس)

 زرو املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
باحماد) ايت  تودة  السيدة 
عنوانه ا()رقم)68)زنقة تونس  حداف))

فف537) زرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (7( بتاراخ) ( بازرو) االبتدائية 

ف)ف))تحت رقم)96.
347I



عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف))الجريدة الرسمية ف559  

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

SUBYTU
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

 CENTRE D’AFFAIRES IBNOU
SINA

74) اارع إبن سينا ، ف7)ف)، الدار 
العيضاء املغرب

SUBYTU  اركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 74) اارع 
إبن سينا   - ف7)ف)  الدار العيضاء 

املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري 
7ف8ف44.

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي ) ف)ف)) يناير) ((8 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد ة()غرس)

بشرى كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
9ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم))73367.
348I

Auditing(consulting(house

ZANETRANS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

Auditing(consulting(house
 Immeuble(A, angle(bd(Rahal
 Meskini(et(av(lalla(Yacout ,
 6ème(étage(N°32 place(la

 victoire, Casablanca، 20520،
Casablanca(Maroc

ZANETRANS اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف7, زنقة 
الحراة الطابق 3 رقم الشقة 5 الدار 
  Casablanca (العيضاء  - فف7ف

Maroc
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7ف4594

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZANETRANS

 Transport(:(غرض الشركة بإيجاز

 de(marchandises(pour(le(compte

. d’autrui

ف7,)زنقة) (: عنوا  املقر االجتماعي)

الحراة الطابق)3)رقم الشقة)5)الدار)

  Casablanca فف7ف)  (- ( العيضاء)

.Maroc

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

فف7)حصة) ( (: ( السيد زا  يوسف)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فف7)بقيمة) (:( )السيد زا  يوسف)

فف7)درهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زا  يوسف))عنوانه ا()حي)

العيضاء)) (578 رقم) (34 زنقة) البركة 

فف7ف))الدار العيضاء))املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زا  يوسف))عنوانه ا()حي)

العيضاء)) (578 رقم) (34 زنقة) البركة 

فف7ف))الدار العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)733468.

349I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

EXTRA-FINE(CARBURANTأ
LOUDAYA

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

 MAROC CONSEIL
CONSULTANT SARL AU

 IMM(OTMANE 1ER(ETAGE
 APPT. 5 EN(FACE(LYCÉE(VICTOR
 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 EXTRA-FINE(CARBURANT

LOUDAYA  اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطراق 
الوطنية رقم  8 ب ك 9)) دوار 

اللغاف الوداية  - فففف4 مراكش 
املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
7549ف7

 73 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  79ف)) دجنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 EXTRA-FINE( CARBURANT

. LOUDAYA
محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدمة للسيارات)/مطبم)،)
)غسف وتشحيم السيارات...(.

الطراق) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
دوار) (((9 ك) ب  (8 ( رقم) الوطنية 
مراكش) فففف4) (- ( الوداية) اللغاف 

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: السيد البرنو�سي محمد)
حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البرنو�سي محمد عنوانه ا()
مركز الوداية))الوداية)فففف4)مراكش)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البرنو�سي محمد عنوانه ا()
مركز الوداية))الوداية)فففف4)مراكش)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) 6ف) بتاراخ) ( بمراكش) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)3فف777.
Iف35

Sara(Facility(Invest(sarl

SOCIETE(YOU-RAJ
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

Sara(Facility(Invest(sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès
Maroc

SOCIETE(YOU-RAJ اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محف 
7مكرر، زنقة سعو، رقم 3، املدينة 
الجديدة - فففف5 مكناس املغرب.

تفوات حصص
رقم التقييد في السجف التجاري 

.463(7
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) مارس) 5ف) في) املؤرخ 

املصادقة على):
مفيد) يونس  السيد) ة() تفوات 
فف5)حصة اجتماعية من  صف)فف5 
حصة لفائدة))السيد) ة()رجاء)طروفي)

بتاراخ)5ف)مارس)ف)ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) (76 بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)7373.
357I
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FIDUCIAIRE AL QODS

STE BEN HADDOUأ
D›ENGRAISSEMENT

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC
 STE BEN HADDOU

D’ENGRAISSEMENT اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
 DR وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 AIT OUISSAADANE FERYATA
 TAGZIRT(EL(KSIBA - 23000

BENI MELLAL MAROC
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
79فف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متعوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 STE BEN HADDOU (: تسميتها)

.D’ENGRAISSEMENT
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

Engraissement(des(veaux
.Import(Export

 DR (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 AIT OUISSAADANE FERYATA
 TAGZIRT(EL(KSIBA(-(23000(BENI

.MELLAL MAROC
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: الزهراوي) مصطفى  السيد 

درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)

للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الزهراوي) مصطفى  السيد 

 DR AIT OUISSAADANE()عنوانه ا

 FERYATA TAGZIRT EL KSIBA

.23000(BENI-MELLAL(MAROC

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراوي) مصطفى  السيد 

 DR AIT OUISSAADANE()عنوانه ا

 FERYATA TAGZIRT EL KSIBA

23000(BENI-MELLAL(MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل))بتاراخ)78)مارس)

ف)ف))تحت رقم)36).

35(I

sofoget

YONSEI
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

yonsei اركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

رقم 357 بير الرامي الغربية - ففف74 

القنيطرة املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

54567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (79

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

.yonsei(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

عنوا  املقر االجتماعي):))القنيطرة)

رقم)357)بير الرامي الغربية)-)ففف74 

القنيطرة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))حسن حا�سي):))فف9)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

السيد يوسف))حا�سي):))ف7)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

ف9  ( (: حيلمي) سومية  ( السيدة)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

)السيد))حسن حا�سي):)فف9)بقيمة)

فف7)درهم.

السيد يوسف))حا�سي):)ف7)بقيمة)

فف7)درهم.

ف9  (: حيلمي) سومية  ( السيدة)

بقيمة)فف7)درهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() حا�سي  حسن  ( السيد)

القنيطرة))ففف74)القنيطرة املغرب.

حا�سي عنوانه ا() ( السيد يوسف)

القنيطرة)ففف74)القنيطرة املغرب.

السيدة))سومية حيلمي عنوانه ا()

القنيطرة)ففف74)القنيطرة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حا�سي عنوانه ا() ( السيد يوسف)

القنيطرة)ففف74)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 7( بتاراخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم))ف745.

353I

sofoget

RIVER CASH SERVICE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
RIVER CASH SERVICE اركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشراك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
اارع محمد الديوري و غاندي و 

معارك الدكالي إقامة رمانة محف رقم 
4) - ففف74  القنيطرة املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
54573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  79ف)) نونبر) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 RIVER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CASH SERVICE
مكتب) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصرف).
عنوا  املقر االجتماعي):))القنيطرة)
و) غاندي  و  الديوري  محمد  اارع 
معارك الدكالي إقامة رمانة محف رقم)

4))-)ففف74))القنيطرة املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: انس الحدو�سي) ( السيد)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ففف7  (: انس الحدو�سي) ( السيد) (

بقيمة)فف7)درهم.
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والبائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

)انس الحدو�سي عنوانه ا()) السيد)
القنيطرة)ففف74))القنيطرة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

)انس الحدو�سي عنوانه ا()) السيد)
القنيطرة)ففف74)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ف7  بتاراخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم))7446.

354I

sofoget

SIHAMOWEB
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
sihamoweb اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
محف رقم 7 عمارة ف3 اارع موالي 

يوسف ابن تاافي  إقاة براء - 
ففف74  القنيطرة  املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
54593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ف3)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.sihamoweb
مركز) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلتصاالت.

عنوا  املقر االجتماعي):))القنيطرة)

اارع موالي) ف3) عمارة) (7 محف رقم)

(- براء) إقاة  تاافي   ابن  يوسف 

ففف74))القنيطرة))املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))حسن العناصري):))ففف.7 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

)السيد))حسن العناصري):)ففف7 

بقيمة)فف7)درهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))حسن العناصري عنوانه ا())

القنيطرة))ففف74))القنيطرة))املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد))حسن العناصري عنوانه ا())

القنيطرة))ففف74))القنيطرة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 76 بتاراخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)4)745.

355I

fam(consulting

BIOLIGNIA MINCEUR
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

fam(consulting

 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9

، 40000، marrakech(maroc

BIOLIGNIA MINCEUR  اركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

 ANGLE وعنوا  مقرها اإلجتماعي

AV MED VI  مراكش فففف4 

مراكش املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3747ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) (7(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BIOLIGNIA MINCEUR
 CENTRE (: غرض الشركة بإيجاز)

. MINCEUR
 ANGLE (: عنوا  املقر االجتماعي)
AV MED VI))مراكش)فففف4)مراكش)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
  GUESSOUS OUAFAE السيدة)
 LOT RIAD JAWHAR ( N()عنوانه ا
 77 TARGA MARRAKECH  4فففف

مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
  GUESSOUS OUAFAE السيدة)
مراكش) فففف4) املغرب) عنوانه ا()

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)73)773.
356I

THE RGHIT POINT

FAS CONSULTING
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تفوات حصص

THE RGHIT POINT
  39OMAR(SLAOUI 4 ETAGE

 N°08 ، 20500، CASABLANCA
MAROC

FAS CONSULTING اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6) محرج 
مرس السلطات الطابق 7 الشقة 3 - 

فف5ف) الدار العيضاء املغرب.
تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 
335ف37.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) 79ف)) دجنبر) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحق)) ععد  السيد) ة() تفوات 
من) اجتماعية  حصة  فف5) مخنتر)
 صف)ففف.7)حصة لفائدة))السيد) ة()

فتيحة بكار بتاراخ)3))يوليوز)79ف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
)ف  بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)8585.

357I

NOTAIRE

TANGER(STONEأأSOCIETEأ
SARLأأAU

إعال  متبدد القرارات

NOTAIRE
 ANGLE AVENUE JAMAL

 EDDINE AFRANI ET BD IBN
 TACHEFINE(IMM. ABDALASS
 II(ENTRE(SOL(BUREUA(N° 25،

90000، TANGER(MAROC
 SOCIETE  TANGER(STONE

SARL  AU  »اركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشراك الوحيد»
وعنوا  مقرها االجتماعي: قصر 

املجاز, الوثاق عي  اوكة  - 33ف94  
قصر الصغير  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

7ف577.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

املؤرخ في)3ف)فبراير)ف)ف)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 
الزباخ) ابراهيم  ( السيد) حول  مايلي:)
ف5)حصة اجتماعية))التي يمتلكها في)
راسمال الشركة الى السيد اسماعيف)

الزباخ).
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على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
إحالة مطالعات تخص السيد) مايلي:)
إبراهيم الزباخ ضد الشركة املذكورة)

لصالح السيد إسماعيف الزباخ
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
الزباخ)) ( إبراهيم) ( إقالة السيد) مايلي:)
السيد) تبيي   و  ( كمسير) مهامه  من 
وحيد) كمسير  ( الزباخ) ( إسماعيف)

للشركة))و ذلك ملدة غير محدودة)
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحيي  القانو  االسا�سي للشركة)
وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
في) الشركة  راسمال  حدد  مايلي:)
الى) مقسمة  ( درهم) (100.000,00
يبود) اجتماعية  حصة  ففف7)
مجموعها الى السيد إسماعيف الزباخ)
على) ينص  الذي  (:73 رقم) بند 
مايلي:)يسير الشركة السيد)))إسماعيف)
)كمسير وحيد للشركة و ذلك) الزباخ)

ملدة))غير محدودة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (73 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)4)4ف3).
358I

SHORA AUDITING

FERTINOV AGRO MAROC
إعال  متبدد القرارات

SHORA AUDITING
 BD(EL(QODS(AIN(CHOCK  N°
 836 CASABLANCA، 20460،

CASABLANCA MAROC
 FERTINOV AGRO MAROC

»اركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا  مقرها االجتماعي:  زنقة 

 حمد املجاطي إقامة االلب الطابق 
االول رقم 8 حي املباراف   - ف33ف) 

الدار العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات»

رقم التقييد في السجف التجاري: 
.453789

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تم اتخاذ) ف)ف)) فبراير) (78 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 
الشركة) تسمية  تغيير  مايلي:)
 FERTINOV AGRO MAROC«من
 HORTINOV AGRO (« ( إلى) ( («

» MAROC
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
ففف.7  تفوات السيد بوترابة سبيد)
ففف.3  من  صف) اجتماعية  حصة 
يونس) سيدي  السيد  لفائدة  حصة 

البمراني
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
فف5  منففف  الشركة  ر سمال  رفع 
درهم إليففف فف6)درهم مقسم على)
سبيدففف  بوترابة  (- (: التالي) النحو 
مصطفى)) امغ�سي  (- درهم) فف))
يونس) سيدي  (- درهم) ( فف)) ففف 

البمرانيففف فف))درهم
وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمات
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

ر سمال الشركة حصص اجتماعية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 76 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم))73447.

359I

excofi

LHANAOUIPNEU
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

excofi
الشق 3 عمارة لحعابي اارع الجوال  

ليدو فاس ، ففف37، فاس املغرب
LHANAOUIPNEU اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملبب 
الخيف بني زروال غفساي سيدي 
يحيى  بني زروال - ففف34 تاونات 

املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

7677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LHANAOUIPNEU
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تجارة) (// بالتقسيط) اإلطارات 
األكسسوارات وقطع غيار السيارات)

//)وراة إلصالح اإلطارات.
ملبب) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
سيدي) غفساي  زروال  بني  الخيف 
تاونات) ففف34) (- زروال) بني  ( يحيى)

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف)  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: السيدة الحناوي اكرام)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
ففف.7  ( (: السيد بشاري الشاهد)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الحناوي اكرام عنوانه ا()
املحيط) (7 اقة) العندقية  زنقة  ف7)

999ف7)الرباط املغرب.
السيد بشاري الشاهد عنوانه ا()
دوار القليبة سيدي يحيى بني زروال)

غفساي)ففف34)تاونات املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الحناوي اكرام عنوانه ا()
املحيط) (7 اقة) العندقية  زنقة  ف7)

999ف7)الرباط املغرب
السيد بشاري الشاهد عنوانه ا()
دوار القليبة سيدي يحيى بني زروال)

غفساي)ففف34)تاونات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (73 بتاراخ) ( االبتدائية بتاونات)

ف)ف))تحت رقم)ف).

Iف36

FIDUBAC SARL

MOSAIC REPUBLIC
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FIDUBAC SARL
)76مكرر اارع يوسف ابن تاافي  
 NADOR، الشقة رقم 77 الناضور

62000، nador(maroc
MOSAIC REPUBLIC اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي وزيس49 
مركز بني انصار الناظور - ففف)6  

الناظور  املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
79837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 9ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOSAIC REPUBLIC
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ومنسوجات) وتصدير  غراض 

ديكوراة.
عنوا  املقر االجتماعي):)وزيس49 
ففف)6   (- الناظور) انصار  بني  مركز 

الناظور))املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
البالل) محند  لحعيب  ( السيد)
درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)   :

للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عالل) محند  لحعيب  ( السيد)

مليلية) 7فف)5) عنوانه ا()مليلية))

إسعانيا.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عالل) محند  لحعيب  ( السيد)

مليلية) 7فف)5) مليلية) عنوانه ا()

إسعانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاراخ))7)مارس)

ف)ف))تحت رقم)ف38.

367I

FIDUCIAIRE(AJBARI(sarl

EUROWIN
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

FIDUCIAIRE(AJBARI(sarl

AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

EUROWIN اركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني، زنقة السينا، 

اقامة بيتهوفن )، الطابق 3، رقم )8 

- فففف9 طنجة املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

45ف5ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) )ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EUROWIN

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكهربائية) واملبدات  اللوازم  وتوزيع 

واإللكترونية والرقمية ومستلزماتها.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

السينا،) زنقة  الروداني،) ابراهيم 

اقامة بيتهوفن))،)الطابق)3،)رقم))8 

-)فففف9)طنجة املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ععدالرحيم بوقيش):))فف8 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

فف)  ( (: امبصم) لطيفة  السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بوقيش) ععدالرحيم  السيد 

عنوانه ا()اارع موالي رايد،)تجزئة)

فففف9   8- رقم) (،6 زنقة) بروكاديم،)

طنجة املغرب.

السيدة لطيفة امبصم عنوانه ا()

اارع موالي رايد،)تجزئة بروكاديم،)

طنجة) فففف9)  8- رقم) (،6 زنقة)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوقيش) ععدالرحيم  السيد 

عنوانه ا()اارع موالي رايد،)تجزئة)

فففف9   8- رقم) (،6 زنقة) بروكاديم،)

طنجة املغرب

السيدة لطيفة امبصم عنوانه ا()

اارع موالي رايد،)تجزئة بروكاديم،)

زنقة)6،)رقم)-8 فففف9)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (76 بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

من السجف) (((48 تحت رقم) ف)ف))

الترتيبي.

36(I

ECOCOMPTA

BATILAG
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:(ف9)ف
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
BATILAG اركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 RUE (3 وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 BOURED(ETG 3 N° 5 ROCHES
NOIRES - 20290 الداالعيضاء 

املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

5ف5ف46
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 9ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BATILAG
جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 عمال العناء.
 RUE (3 (: عنوا  املقر االجتماعي)
 BOURED( ETG( 3( N°( 5( ROCHES
الداالعيضاء) (NOIRES( -( 20290

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
فف5  ( (: السيد بوابيب اهرارش)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيد عزاز ادهيش):))فف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اهرارش) بوابيب  السيد 
ف)  املجموعة رها  عمارة) عنوانه ا()
فف67)   السوالم) البمرا   (77 ش)

برايد))املغرب.
عنوانه ا() ادهيش  عزاز  السيد 
دوار اوالد ععيد لعخاتي)))467)اسفي))

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اهرارش) بوابيب  السيد 
ف)  املجموعة رها  عمارة) عنوانه ا()
فف67)   السوالم) البمرا   (77 ش)

برايد))املغرب
عنوانه ا() ادهيش  عزاز  السيد 
دوار اوالد ععيد لعخاتي)))467)اسفي))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 77 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734575.
363I

ECOCOMPTA

YOUNTEL
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:(ف9)ف
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
YOUNTEL اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
 RUE (3 وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 BOURED(ETG 3   N°5 ROCHES
NOIRES - 20290 الداالعيضاء  

املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
3ف5ف46

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 9ف)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOUNTEL
النجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
نجارة) خصوصا  و  بجميع  االلها 

األليمينيوم و املبدنية.
 RUE (3 (: عنوا  املقر االجتماعي)
 BOURED(ETG(3( ( (N°5(ROCHES
الداالعيضاء)) (NOIRES( -( 20290

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: يونس الغالني) ( ( السيد)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
يونس الغالني عنوانه ا() ( ( السيد)
بن) ((7 رقم) (36 زنقة) (3 الحسنية)
امسيك)ف45ف))الداالعيضاء))املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
يونس الغالني عنوانه ا() ( ( السيد)
بن) ((7 رقم) (36 زنقة) (3 الحسنية)
امسيك)ف45ف))الداالعيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 77 بتاراخ) ( بالدار العيضاء) التجاراة 

مارس)ف)ف))تحت رقم)734574.
364I

best(control(and(consulting(sarl

PLATANES CASH
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

best(control(and(consulting(sarl
 imm 8 appt 3 av(nehrou(vn
 meknes ، 50000، meknes

maroc
PLATANES CASH اركة ذات 

مسؤولية محدودة 
ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

محمد الخامس رقم 38 مكرر  - 

ففف57 الحاجب املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

49675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) ف7)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PLATANES CASH

وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقف االموال والخدمات.

اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

(- ( مكرر) (38 رقم) الخامس  محمد 

ففف57)الحاجب املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

البلمي)) محمد  سيدي  السيد 

درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)   :

للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

البلمي) محمد  سيدي  السيد 

عنوانه ا()اارع محمد الخامس رقم)

38 ففف57)الحاجب املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

البلمي)) محمد  سيدي  السيد 

عنوانه ا()اارع محمد الخامس رقم)

38 ففف57)الحاجب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (76 بتاراخ) ( التجاراة بمكناس)

ف)ف))تحت رقم)7359.

365I

MOUSSAOUI HAJJI

OUASIS PALM
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
OUASIS PALM اركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 
موالي ابراهيم ع ص ز ارفود - 

فف))5 ارفود املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

73687
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (77
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUASIS PALM
غرض الشركة بإيجاز):)بيع التمور

االستغالل الفالحي
االستراد و التصدير.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
موالي ابراهيم ع ص ز ارفود)-)فف))5 

ارفود املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد طهيري علوي عثما ):))فف8 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
السيدة هاامي نوال):))فف))حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عثما ) علوي  طهيري  السيد 
الحي) (96 رقم) (45 زنقة) عنوانه ا()
الجديد ارفود)فف))5)ارفود املغرب.

عنوانه ا() نوال  هاامي  السيدة 

اارع محمد الخامس الحي) 7ف) درب)

الجديد ارفود)فف))5)ارفود املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عثما ) علوي  طهيري  السيد 
الحي) (96 رقم) (45 زنقة) عنوانه ا()

الجديد ارفود)فف))5)ارفود املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 76 بتاراخ) ( بالرايدية) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/ف33.

366I

STE OVADA SARL AU

STE OUAANNAأ
IRRIGATION SARL

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

STE OVADA SARL AU

 mezanine(n°2 melk(el(khamar

 av(tayeb(guennad(mezanine

 n°2 melk(el(khamar(av(tayeb

guennad، 35100، guercif املغرب

 STE OUAANNA IRRIGATION

SARL  اركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملك 

محمدية حراة عراس - جرسيف - 

فف357 جرسيف املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

en(cours

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 4ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OUAANNA IRRIGATION SARL

السقي) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

املوضعي.
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-)الطاقة الشمسية.

-اآلالت الفالحية..

ملك) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

(- -)جرسيف) محمدية حراة عراس)

فف357)جرسيف املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

34)حصة) ( (: ( السيد صلح حفيظ)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

حصة) (33 ( (: ( وليد) السيد صلح 

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

33)حصة) ( (: ( السيد صلح املختار)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

34)بقيمة) (: ( )السيد صلح حفيظ)

فف7)درهم.

السيد صلح وليد)):)33)بقيمة)فف7 

درهم.

بقيمة) (33 (: ( السيد صلح املختار)

فف7)درهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() ( حفيظ) صلح  السيد 

جرسيف) فف357) ( عراس) حراة 

املغرب.

عنوانه ا() ( وليد) صلح  السيد 

جرسيف) فف357) ( عراس) حراة 

املغرب.

عنوانه ا() ( املختار) صلح  السيد 

جرسيف) فف357) ( عراس) حراة 

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() ( حفيظ) صلح  السيد 

جرسيف) فف357) عراس) حراة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 78 بتاراخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

مارس)ف)ف))تحت رقم)ف)ف)/773.

367I

BENZINA FIRDAOUS

CONFIEZ CONSTRUCTION
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 30000، FES(MAROC

 CONFIEZ CONSTRUCTION

اركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم7)3 

التجزئة الجماعية البرااوة املركز 

البرااوة ف7575 الرماني املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

9ف3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) (77

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONFIEZ CONSTRUCTION

ااغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التهيئة و العناء

مواد العناء

ااغال الصرف الصحي.
رقم7)3  (: عنوا  املقر االجتماعي)

املركز) البرااوة  الجماعية  التجزئة 

البرااوة)ف7575)الرماني املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ياسي  السبيع):))ف5)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

 (5 ( (: السيد العواتاوي السبيع)

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

 (5 ( (: الحاكيمي) راضية  السيدة 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() السبيع  ياسي   السيد 

الرماني) ف7575) املركز) البرااوة 

املغرب.

السبيع) العواتاوي  السيد 

ف7575  املركز) البرااوة  عنوانه ا()

الرماني املغرب.

الحاكيمي) راضية  السيدة 

ف7575  املركز) البرااوة  عنوانه ا()

الرماني املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() السبيع  ياسي   السيد 

الرماني) ف7575) املركز) البرااوة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

79)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالرماني)

ف)ف))تحت رقم)4ف.

368I

fam(consulting

MAGIK AROMAأ
MARRAKECH

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

fam(consulting

 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9

، 40000، marrakech(maroc

  MAGIK AROMA MARRAKECH

اركة ذات املسؤولية املحدودة

 778RDC وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 P GAUCHE ZI AL MASSAR

MARRAKECH  مراكش فففف4 

مراكش املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3757ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) )ف)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
. MAGIK AROMA MARRAKECH

(: بإيجاز) الشركة  غرض 
. COSMETIQUE

 778RDC(:(عنوا  املقر االجتماعي
 P GAUCHE ZI AL MASSAR
فففف4  مراكش) ( (MARRAKECH

مراكش املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف9  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 KENZA CHERKAOUI السيدة)
7RUE KADISSIAف  عنوانه ا()
  HIVERNAGE MARRAKECH

فففف4)مراكش املغرب.
  ZINEB CHERKAOUI السيدة)
7RUE KADISSIAف  عنوانه ا()
  HIVERNAGE MARRAKECH

فففف4)مراكش املغرب.
 FATIMA EZZAHRA السيدة)
7RUEف  عنوانه ا() ( (CHERKAOUI
 KADISSIA HIVERNAGE
مراكش) (MARRAKECH  4فففف

املغرب.
 GHITA CHERKAOUI السيدة)
7RUE KADISSIAف  عنوانه ا()
  HIVERNAGE MARRAKECH

فففف4)مراكش املغرب.
  ZAYN LARAQUI السيد)
7RUE KADISSIAف  عنوانه ا()
  HIVERNAGE MARRAKECH

فففف4)مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 BERDAI AOUATIF السيدة)
7RUE KADISSIAف  عنوانه ا()
  HIVERNAGE MARRAKECH

فففف4)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (77 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)75)773.
369I
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FINCOSA MARRAKECH

CULTURE PLUS CONSEIL
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

FINCOSA MARRAKECH

اارع ععد الكرام الخطابي اقامة 
رقية عمارة ف78 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، فففف4، مراكش 

املغرب

 CULTURE PLUS CONSEIL

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

67 الحي الصناعي سيدي غانم  - 

فففف4 مراكش املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3699ف7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 6ف)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CULTURE PLUS CONSEIL

ادارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتنظيم املهرجانات.
 67 رقم) (: عنوا  املقر االجتماعي)

الحي الصناعي سيدي غانم))-)فففف4 

مراكش املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اجراي يونس):))فف7)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() يونس  اجراي  السيد 
اقامة زهرة النخيف باب) (( فيال رقم)
مراكش) فففف4) اطلس طراق فاس)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() يونس  اجراي  السيد 
اقامة زهرة النخيف باب) (( فيال رقم)
مراكش) فففف4) اطلس طراق فاس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (76 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)773783.

Iف37

FINCOSA MARRAKECH

اورميأالحسن
عقد تسيير حر ألصف تجاري

) األشخاص الطعيبيو (

عقد تسيير حر ألصف تجاري
اوتمي الحسن

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
السيد ة()) ف)ف)) عطى  مارس) (77
للعطاقة) الحامف) ة() ( الحسن اوتمي)
املسجف) (B(5976ف ( ( رقم) الوطنية 
باملحكمة) (77858 التجاري) بالسجف 
التجاراة بمراكش حق التسيير الحر)
 BIS  93 ب) الكائن  التجاري  لألصف 
 RUE( OQBA( BNOU( NAFIAA( -
للسيد ة() املغرب  مراكش  فففف4)
للعطاقة) الحامف) ة() جالوي  محمد 
الوطنية رقم)))E4((6(9))ملدة)5)سنة)
تبتدئ من)7ف) براف)ف)ف))و تنتهي في)
مقابف معلغ اهري) 5)ف)) مارس) (37

ففف.6))درهم.

377I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

LES JARDINS DEأ
MARRAKECH

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

 MAROC CONSEIL
CONSULTANT SARL AU

 IMM(OTMANE 1ER(ETAGE

 APPT. 5 EN(FACE(LYCÉE(VICTOR
 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 LES JARDINS DE MARRAKECH

اركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملك 

الحواطة دائرة العور جماعة   والد 
حسو   - فففف4 مراكش املغرب
تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجف التجاري : 

3ف8)ف7
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JARDINS DE MARRAKECH
دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة.
ملك) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
) والد) العور جماعة) الحواطة دائرة 

حسو ))-)فففف4)مراكش املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.ف7  ( الشركة:) ر سمال  معلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
باتيست) جو   ديزاف  السيد 
بروسبر):))ف9)حصة بقيمة)فف7)درهم)

للحصة).
ف7  ( (: وفاء) سالم  السيدة  يت 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
باتيست) جو   ديزاف  السيد 
بروسبر عنوانه ا())مطبم حدائق كليز)
مراكش) فففف4) ( زنقة وادي املخاز )

املغرب.
السيدة  يت سالم وفاء)عنوانه ا()
كولف سيتي مدخف  وبال))عمارة)796 
السادس) محمد  اارع  بريستيجيا 

فففف4)مراكش املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

باتيست) جو   ديزاف  السيد 

بروسبر عنوانه ا())مطبم حدائق كليز)

مراكش) فففف4) ( زنقة وادي املخاز )

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (78 بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)365)77.

37(I

فيصف الخطيب و اركاوه

LA GRANDE MONTAGNEأ

SARL AU

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد

تبيي  مسير جديد للشركة

فيصف الخطيب و اركاوه

مكتب فيصف الخطيب 47   إقامة 

إيريس الطابق األر�سي محج محمد 

السادس ، فففف9، طنجة املغرب

 LA GRANDE MONTAGNE SARL

AU  اركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشراك الوحيد

 New وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 center 5, Rue(Milton, Résidence

 -  75-Bilal, 2° étage, N° 14

.TANGER MAROC 9فففف

تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجف التجاري -.

الوحيد) الشراك  قرار  بمقت�سى 

تم تبيي ) ف)ف)) فبراير) (75 املؤرخ في)

 BEN مسير جديد للشركة السيد ة()

KIRANE AMAL)كمسير وحيد

تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (7( بتاراخ) ( بطنجة) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)37378).

373I



عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف))الجريدة الرسمية   5598

االئتما  الجهوي الجديدة

نصفأقمت
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

االئتما  الجهوي الجديدة
النسيم 5 تجزئة بكري الرقم 77 

الجديدة ، ففف4)، الجديدة املغرب
نصف قمر اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخير دكا  رقم 73  زمور - فف47) 
 زمور املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
76((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ف))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
:)نصف) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

قمر.
:)املساعدة) غرض الشركة بإيجاز)

على الطراق و قطر البربات.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
فف47)  (- 73) زمور) الخير دكا  رقم)

 زمور املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: ناجت) سفيا   السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سفيا  ناجت عنوانه ا()4 
فف47)  تجزئة مبروكة العير الجديد)

العير الجديد املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيا  ناجت عنوانه ا()4 
فف47)  تجزئة مبروكة العير الجديد)

العير الجديد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاراخ)8))يناير)

ف)ف))تحت رقم)4743).
374I

SMCFF

RAZI RENOV
إعال  متبدد القرارات

SMCFF
 BD(ZERKTOUNI 2EME 64

 ETAGE ، 20200، CASABLANCA
MAROC

RAZI RENOV »اركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشراك 

الوحيد»
وعنوا  مقرها االجتماعي: اارع 
الڭزا رقم BIS 79 روض البروس 

باب دكالة مراكش - ف3فف4 مراكش 
املغرب.

»إعال  متبدد القرارات»
رقم التقييد في السجف التجاري: 

.97(77
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)
تم اتخاذ) ف)ف)) فبراير) ((4 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
فف5  تفوات السيد) ة()احمد الرازي)
السيد) ة() لفائدة  اجتماعية  حصة 
الحليم طاحو ) ععد  محمد حمدي 
بتاراخ)4))فبراير)ف)ف).)و بهذا يصعب)
الحليم) ععد  حمدي  محمد  السيد 

طاحو  الشراك الوحيد للشركة.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
لشركة) القانوني  الشكف  تحواف 
ذات) اركة  من  («RAZI RENOV«
ذات) اركة  إلى  محدودة  مسؤولية 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)استقالة املسير السابق السيد)
 حمد الرازي)،)ليصعب املسير الوحيد)
للشركة هو السيد محمد حمدي ععد)

الحليم طاحو .

وتعبا لذلك تم تبديف مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
،) صحاب) تتكو  من املوقبي   دناه)
اركة ذات) (، األسهم املذكورة  دناه)
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 
القواني ) ستحكمها  والتي  الوحيد 
واللوائب املبمول بها وال سيما الظهير)
رقم)7 97 49)بتاراخ)5ف)اوال)7477 
إصدار) ()7997 فبراير) (73  املوافق)
 7 رقم) الظهير  و  (96  5 رقم) القانو  
 74 (74(7 محرم) (75 من) ((7 6ف 
رقم) القانو   بإصدار  6فف)() فبراير)
املبدل واملكمف للقانو  رقم) 5ف)  (7
املسؤولية) ذات  الشركة  على  (96  5
النظام) بهذا  وكذلك  (، املحدودة)

األسا�سي.
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 100،000 الشركة) مال  ر س  بلغ 
سهم) ففف7) إلى) وهي مقسمة  درهم.)
مكتتب) منها  لكف  درهم  فف7) بقيمة)
بالكامف ومدفوع بالكامف ومخصص)
بما يتناسب مع مساهماتهم) للشركاء)
محمد حمدي ععد) (/ السيد) (• ( وهي:)

الحليم طحو  بمعلغ)1،000)سهم
بند رقم)74:)الذي ينص على مايلي:)
يتم إدارة الشركة من قعف شخص  و)
يتم اختيارهم) (، اركاء) م ال) (،  كثر)
يتم تبيينه مديًرا) من قعف الشركاء.)
محددة) غير  لفترة  للشركة  وحيًدا 
بأكبر السلطات:)السيد محمد حمدي)
خالل الحياة) ( ععد الحليم طاحو .)
يتم تبيي  املدير بقرار) (، االجتماعية)
من الشراك الوحيد.)سيكرس املدير)
 محمد حمدي ععد الحليم طاحو ()
االجتماعية) للشؤو   اهتمامهم  كف 
وسيديرو   صول الشركة كشؤونهم)
املدير) محمد) يتمتع  الخاصة.)
بأوسع) حمدي ععد الحليم طاحو ()
البمليات) جميع  لتنفيذ  السلطات 
األخرى) البمليات  التجاراة  و 
في) املتعقية في إطار  هداف الشركة.)
ُيمنب) (، ثالثة) مع  طراف  البالقات 
الحليم) ععد  حمدي  املديرمحمد 
للتصرف) الصالحيات  طاحو   كبر 
في جميع األحوال نيابة عن الشركة)
،)مع مراعاة الصالحيات التي يمنحها)

القانو  صراحة للشركاء.

على) ينص  الذي  (:76 رقم) بند 
محمد) السيد  توقيع  فقط  مايلي:)
حمدي ععد الحليم طاحو  من يلزم)

بشكف صحيب الشركة
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
 RAZI«(تحتفظ الشركة باالسم التالي
مسؤولية) ذات  اركة  («RENOV
.(S.A.R.L AU (محدودة لشراك واحد
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
قدم الشركاء)مساهمات نقدية)،)وهي:)
الحليم) ععد  حمدي  محمد  السيد 
درهم))) ففف.فف7) بمعلغ) طاحو  
ففف.فف7  بمجموع مائة  لف درهم)

درهم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) 6ف) بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)597).

375I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية)

الحمراء

MENUISERIE LAHGZALEأ
SUD

اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشراك الوحيد

تأسيس اركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، فففف7، 
البيو  املغرب

 MENUISERIE LAHGZALE SUD
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة بلوك ج رقم 743  - فففف7 
البيو  املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
37(83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MENUISERIE LAHGZALE SUD
االاغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

والخدمات املختلفة)
التجارة البامة)

االستراد والتصدير.
مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
فففف7  (-((743 الوحدة بلوك ج رقم)

البيو  املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ففف.7  ( (: رايد) لغزال  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا() رايد  لغزال  السيد 
  743 رقم) ج  بلوك  الوحدة  مدينة 

فففف7)البيو  املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا() رايد  لغزال  السيد 
  743 رقم) ج  بلوك  الوحدة  مدينة 

فففف7)البيو  املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
9ف)مارس) بتاراخ) ( االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)/5ف6.
376I

Bennani(&(Associes

ميدل ايست راديو تلفزاو  املغرب

أMIDDLE EAST RADIOأ
TELEVISION MOROCCO

اركة املساهمة
تفوات حصص

Bennani & Associes
 Marina(Casablanca(B5 ، 20030،

Casablanca(Maroc
ميدل ايست راديو تلفزاو  املغرب 
 Middle(East(Radio(Television

Morocco اركة املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77، محج 
عالل بن ععد هللا، الرباط - فففف7 

الرباط املغرب.
تفوات حصص

رقم التقييد في السجف التجاري 
.7(7697

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي)
تمت) ف)ف)) يناير) ف3) في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفوات السيد) ة()نوبف    روواف))
من  صف) اجتماعية  حصة  (97
كيم) السيد) ة() ( لفائدة) حصة  (97

جاكسو  بتاراخ)ف3)يناير)ف)ف).
كونيف)) ( براا ) تفوات السيد) ة()
ف39)حصة اجتماعية من  صف)ف39 
فيرنانديز))) السيد) ة() ( حصة لفائدة)
 لعيرتو ميغيف بتاراخ)ف3) براف)ف)ف).
جوزاف)) ( السيد) ة() تفوات 
حصة اجتماعية من) ف39) ستانتو )
السيد) ة() ( ف39)حصة لفائدة)  صف)
 73 بتاراخ) ( ليما ) كيلي  ( سوليفا )

نونبر)7فف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) )ف) بتاراخ) ( بالرباط) التجاراة 

ف)ف))تحت رقم)4653ف7.

377I

FICAGEST

SOCIETE D’EXPLOITATIONأ
DE LA KASBAH D’IF

اركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس اركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
 SOCIETE(D’EXPLOITATION

DE LA KASBAH D’IF اركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي سيدي غانم رقم88 

الطابق الثاني رقم )7  - فففف4 
مراكش املغرب

تأسيس اركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
3777ف7

في مؤرخ  عرفي  عقد  (  بمقت�سى)
تم إعداد القانو ) ف)ف)) مارس) 9ف)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE( D’EXPLOITATION( DE

.LA KASBAH D’IF
غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الفندقي)
استغالل مطبم)،)مقهى)،)فندق

استراد جميع التجهيزات.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الصناعي سيدي غانم رقم88)الطابق)
مراكش) فففف4) (- ( (7( رقم) الثاني 

املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( السيد جوست بيير اليكساندر)
ف)6)حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة
السيدة نادية الروكي):))ف33)حصة)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
حصة) ف5) ( (: ( الشركة برف تيك)

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
اليكساندر)) بيير  جوست  السيد 
تاحتاني) سهيب  دوار  عنوانه ا()
تمصلوحت)فففف4)مراكش املغرب).

عنوانه ا() الروكي  نادية  السيدة 
تحناوت)) تمصلوحت  السهيب  دوار 

فففف4)مراكش املغرب.
الشركة برف تيك))عنوانه ا()اارع)
فففف4  بونتولت) زاك  بروكسيف 

مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اليكساندر)) بيير  جوست  السيد 
تاحتاني) سهيب  دوار  عنوانه ا()

تمصلوحت)فففف4)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) ف)) بتاراخ) ( التجاراة بمراكش)

ف)ف))تحت رقم)8))773.

378I

s1(consulting

اتكةأحومأ غتي
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville 78

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

اركة بوم  غري  اركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشراك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اارع 

امللبب العلدي اقامة ام كلثوم اموزار 
كندر  - ف5)37 موزار كندر املغرب
تأسيس اركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 
(747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانو ) إعداد  تم  ف)ف)) يناير) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) اركة  (: الشركة) اكف 
الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
اركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بوم  غري).
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واملبدات) النعاتية  الصحة  منتجات 

الفالحية.
اارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
امللبب العلدي اقامة ام كلثوم اموزار)

كندر))-)ف5)37)موزار كندر املغرب.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)ف)ف))سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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السغرواني) نبيمة  السيدة 

درهم) فف7) بقيمة) حصة  ففف.7)   :

للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السغرواني) نبيمة  السيدة 
عنوانه ا()رقم)9)زنقة))6)حي السبادة)

))فاس)ف4ففFES 3)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السغرواني) نبيمة  السيدة 
عنوانه ا()رقم)9)زنقة))6)حي السبادة)

))فاس)ف4ففFES 3)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((3 بتاراخ) ( االبتدائية بصفرو)

ف)ف))تحت رقم)3))يناير)ف)ف).

379I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

IMRANE ET SOEURS
اركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس اركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

IMRANE ET SOEURS اركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 HAY وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 OULED LAHCEN NADOR

62000 NADOR(MAROC

تأسيس اركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

78877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) 79ف)) مارس) (7(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMRANE ET SOEURS
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 EXPLOITATION( STATION

.SERVICES
 HAY (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 OULED LAHCEN NADOR

NADOR MAROC ففف)6.
من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 BOUSABHA السيد)
حصة) (MOHAMMED :  7.ففف

بقيمة)فف7)درهم للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 BOUSABHA السيد)
 HAY عنوانه ا() (MOHAMMED
 OULED LAHCEN 6(ففف

.NADOR  MAROC
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 BOUSABHA السيد)
 HAY عنوانه ا() (MOHAMMED
 OULED LAHCEN 6(ففف

NADOR  MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) ف)) بتاراخ) ( االبتدائية بالناضور)

79ف))تحت رقم)678.

Iف38

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية)

الحمراء

FORWARD PRIVE
اركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشراك الوحيد
تأسيس اركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، فففف7، 
البيو  املغرب

FORWARD PRIVE اركة ذات 
مسؤولية محدودة

 ذات الشراك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك د رقم 64  - فففف7 

البيو  املغرب

تأسيس اركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشراك الوحيد 

رقم التقييد في السجف التجاري : 

9)ف37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانو ) ف)ف)) فبراير) ف))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشراك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) اركة  (: الشركة) اكف 

الشراك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FORWARD PRIVE

تبلم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اللغات التكوان))

اإلنتاج السمعي العصري

االاغال والخدمات املختلفة

التجارة البمة

االستراد والتصدير

التكوان).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

فففف7  (- ( (64 الوحدة بلوك د رقم)

البيو  املغرب.

من  جلها) تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ففف.فف7  ( معلغ ر سمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ففف.7  ( (: الراجي) امعارك  السيد 

حصة بقيمة)فف7)درهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا() الراجي  امعارك  السيد 

 64 رقم) د  بلوك  الوحدة  تجزئة 

فففف7)البيو  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا() الراجي  امعارك  السيد 

 64 رقم) د  بلوك  الوحدة  تجزئة 

فففف7)البيو  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5))فبراير) )بتاراخ) االبتدائية بالبيو )

ف)ف))تحت رقم)ف)/496.

387I

STE INOVALEARN

SARL AU

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي)

78ف)  ديسمبر) ف7) يوم) عقد  الذي 

بالرباط والذي قرر فيه ما يلي):

نقف ملكية  سهم):)تتنازل السيدة)

سهم) ففف7) على) حوراة  الخر�سي 

 INOVALEARN لشركة) املنتمية 

SARL AU)لآلنسة  ميمة  مزال/)التي)

درهم) فف7) تقعف هذه األسهم بقيمة)

لكف منهما.

نقف) على  يوافق  البام  االجتماع 

ملكية  سهم.

نقف مقر الشركة):)قرر في االجتماع)

البام نقف مقر الشركة من البنوا )

الحالي الكائن بالبمارة)68))اقة رقم)

))حي الفتب الرباط إلى)47)زنقة واد زاز)

الرقم)4) كدال الرباط.

تغيير اإلدارة):)االجتماع البام يقرر)

كمديرة) اآلنسة  ميمة  مزال  تبيي  

للشركة لفترة غير محدودة.

يقعف اجتماع الجمبية البمومية)

الخر�سي) السيدة  املديرة  استقالة 

حوراة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يونيو) (73 بتاراخ) بالرباط  التجاراة 

79ف))تحت رقم)4فف7ف7.

256 P
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املحكمةأالتجيراةأحيلتبيط
ملف رقم):)77/ف)ف)

حساب رقم):)4)3)
الطرف األول):

آيت القا�سي لحسن،)رقم بطاقة)
مغربي) (A3368ف (: التبراف الوطنية)

الجنسية.
الطرف الثاني):

بطاقة) رقم  بنشكير،) مليكة 
 A737(68 (: الوطنية) التبراف 

مغربية الجنسية.
الفحم) بيع  (: التجاري) األصف 

الخشبي.
بحي) الكائن  محف  (: البنوا )

البكاري رقم)4))الرباط.
رقم السجف التجاري):)فف8ف3.

بمصلحة) التبرضات  وستقعف 
التجاراة) باملحكمة  التجاري  السجف 
بالرباط إلى غاية خمسة عشر) 75) 

يوما من صدور اإلعال  الثاني.
اإلعال  الثاني

رئيس السجف التجاري

7 مكرر

املحكمة التجاراة بالرباط
ملف رقم : 74/ف)ف)
حساب رقم : 343)

الطرف األول):
بنيس فضول توراة،)رقم العطاقة)
التبراف الوطنية)A766393)مغربية)

الجنسية.
ارايبي،) سلوى  (: الثاني) الطرف 
الوطنية) التبراف  العطاقة  رقم 

)A3(953،)مغربية الجنسية.
األصف التجاري):)خياطة.

البنوا ):)زنقة موالي ععد البزاز،)
رقم)77،)الرباط.

رقم السجف التجاري):))4497.
بمصلحة) التبرضات  وستقعف 
التجاراة) باملحكمة  التجاري  السجف 
بالرباط إلى غاية خمسة عشر) 75)

يوما من صدور اإلعال  الثاني.
اإلعال  الثاني

رئيس مصلحة السجف التجاري

8 مكرر

املحكمة التجاراة بالرباط
ملف رقم :  3ف/ف)ف)

حساب رقم 4)))
الحفيظ) ععد  (: األول) الطرف 
التبراف) العطاقة  رقم  بنصالح 
A757558)مغربي الجنسية) الوطنية)
الصمد) ععد  (: الثاني) الطرف 
التبراف) العطاقة  رقم  السبيدي 
A757558)مغربي الجنسية) الوطنية)
الدرازة،) صناعة  (: التجاري) األصف 
بعلدية) (9 اارع دكالة رقم) (: البنوا )
(: التجاري) السجف  رقم  عودة  عي  

.76336
بمصلحة) التبرضات  وستقعف 
التجاراة) باملحكمة  التجاري  السجف 
عشر خمسة  غاية  إلى   بالرباط 

 75)يوما من صدور اإلعال  الثاني.
اإلعال  الثاني

)رئيس))مصلحة السجف التجاري

127 مكرر

املحكمة التجاراة بالرباط
ملف رقم : 79/ف)ف)
حساب رقم : 479)

الطرف األول):
بطاقة) رقم  حفيظة،) بقالي 
 BE8469ف (: الوطنية) التبراف 

مغربية الجنسية.
الطرف الثاني):

 OFFICINE BAKKALI اركة)
SARL AU)مسيرها القانوني):

بطاقة) رقم  حفيظة،) بقالي 
 BE8469ف (: الوطنية) التبراف 

مغربية الجنسية.
األصف التجاري):)صيدلية.

البنوا ):)اارع عالل بن ععد هللا)
8)حي نهضة)))تمارة.

رقم السجف التجاري):)67358.
بمصلحة) التبرضات  وستقعف 
التجاراة) باملحكمة  التجاري  السجف 
بالرباط إلى غاية خمسة عشر) 75) 

يوما من صدور اإلعال  الثاني.
اإلعال  الثاني

رئيس مصلحة السجف التجاري

153 مكرر

املحكمةأالتجيراةأحأكيديت
ملف مبالجة صبوبات املقاولة

رقم 9ف8/7ف79/83ف)

اركة اانتيي نفال  كادير فونتي - 

كناف

إابار

 (7 رقم) الحكم  بمقت�سى 

ف)ف)  مارس) ف7) بتاراخ) الصادر 

رقم) املقاولة  صبوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  9ف8/7ف79/83ف))

التجاراة بأكادير.

االستمراراة) مخطط  بفسخ 

املحصور لفائدة اركة)»اانتيي نفال)

 CHANTIER كناف») (- فونتي)  كادير 

 NAVAL( AGADIR( FOUNTY( -

 47 رقم) الحكم  بمقت�سى  (CNAF

في) 78ف)) ماي) (75 بتاراخ) الصادر 

والحكم) 6/773ف78/83) رقم) امللف 

بالتصفية القضائية في حقها.

اعو) مهدي  السيد  على  باإلبقاء)

قاضيا منتدبا والسيد خالد البظيمي)

نائعا له.

باإلبقاء)على السيد الحسي  دينار)

سنديكا مع تكليفه بمعاارة إجراءات)

التصفية القضائية طعقا للقانو .

باعتعار تاراخ التوقف عن الدفع)

هو التاراخ املحدد في الحكم القا�سي)

بفتب مسطرة التسواة القضائية.

بتسجيف) الضعط  كتابة  بقيام 

ملخص هذا الحكم بالسجف التجاري)

للشركة فورا،)ونشر إابار بالحكم في)

اإلعالنات) نشر  لها  مخول  صحيفة 

الرسمية) الجرادة  وفي  القانونية 

اللوحة) على  اإلابار  هذا  وتبليق 

مع) باملحكمة  الغرض  لهذا  املبدة 

تعليغ الحكم إلى املقاولة والكف داخف)

مع دعوة) 8) يام من صدوره،)  جف)

إلى) بديونهم  التصراب  إلى  الدائني  

السنديك املبي .

مصاراف) إلى  الصائر  ضم 

في) امتيازاة  واعتعارها  املسطرة 

من) فاملطلوب  وعليه  االستخالص 

الدائني  التصراب بديونهم للسنديك)

الحسي  دينار الكائن) (: ببنوانه اآلتي)

الحسن) اارع  (Comptagestex ب)

ظهير) عمارة  الثاني) طراق  كادير()

الشقة) الثاني  الطابق  الحسني  الحي 

6)و7)مراكش،)ضمن قائمة تتضمن)

بالوثائق) مرفقة  املطلوبة  املعالغ 

تاراخ) وذلك داخف  جف اهران من 

نشر هذا اإلابار بالجرادة الرسمية)

طعقا للمواد)584)-)779)-)ف)7)-)7)7 

من مدونة التجارة وامدد هذا األجف)

القاطني ) للدائني   بالنسعة  اهران 

خارج اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

اإلمضاء):)إدريس الزاهيد
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املحكمة التجاراة بأكادير
مكتب السجف التجاري

ملف))رقم):)95/ف)ف)

حساب خصو�سي))):)7)74)م

بيع  صف تجاري
بموجب البقد التوثيقي املؤرخ في)

)7)ديسمبر)79ف)،)

باع بموجعه السيد حسن اوجرار)

الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 

من) (% ف5) املشاع) حقه  (JC7435ف

مجموع االصف التجاري الكائن برقم)

77)اارع عالل بن ععد هللا تالعورجت)

التجاري) بالسجف  واملسجف   كادير 

باملحكمة التجاراة بأكادير تحت رقم)

اوجرار) السيد  ومشترك مع  (57538

بالسجف) بدوره  املسجف  حفيظ 

لفائدة) ف5754،) التجاري تحت رقم)

السيد جبفري حسن الحامف لعطاقة)

 JC7435ف رقم) الوطنية  التبراف 

بثمن اجمالي قدره)ففف.ف5))درهم.

 II.))-))إعالنيتأقضيئية



عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف))الجريدة الرسمية )ف56  

وبذلك فا  رئيس مصلحة كتابة)
ذي مصلحة   ) لكف  يبلن  الضعط 
ضعط) بمكتب  تسجف  التبرضات 
املحكمة التجاراة بأكادير داخف  جف)
املوالية) (75 يوما) عشرة  الخمسة 
من) (84 للنشرة الثانية طعقا للمواد)

مدونة التجارة.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضعط

160 مكرر

املحكمة التجاراة بأكادير
مكتب السجف التجاري
ملف  رقم : ف)ف)/96

حساب خصو�سي   : ))74 م
تقديم  صف تجاري كحصة في اركة

والقانو ) التقديم  عقد  بموجب 
الحصص) مراقب  وتقرار  االسا�سي 
يونيو) ف7) بتاراخ) االمضاء) املصحح 
مراقة) ندية  السيدة  قدمت  79ف)،)
الوطينة) التبراف  لعطاقة  الحاملة 
االصف) جميع  (D33396( رقم)
التجاري الكائن برقم)3)عمارة افراني)
واملسجف) السالم  كادير  رااض  ((
بالسجف التجاري تحت رقم)4)555،)
.MERRAKA CARS(كحصة في اركة
وبذلك فا  رئيس مصلحة كتابة)
ذي مصلحة   ) لكف  يبلن  الضعط 
ضعط) بمكتب  تسجف  التبرضات 
املحكمة التجاراة بأكادير داخف  جف)
املوالية) (75 يوما) عشرة  الخمسة 
 84 (،83 للنشرة الثانية طعقا للمواد)

و4ف7)من مدونة التجارة.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضعط

161 مكرر

املحكمة التجاراة بأكادير

مكتب السجف التجاري
ملف رقم : ف)ف)/97

حساب خصو�سي : 7436
تفوات  صف تجاري

بمقت�سى عقد بيع األصف التجاري)
الطيب اكوز محام) املحرر بمكتب ذ.)
فوت) 76ف)) ماي) ((4 بهيئة  كادير في)
محند) باهلل  املرحوم  السيد  ورثة 

تخوتيت بن يدر بن بواه امللكي وهم):)
زوجته عائشة ملي  الحاملة لعطاقة)
 J(835فف رقم) الوطنية  التبراف 
واملقيدة بالسجف التجاري باملحكمة)
ف5857  رقم) تحت  بأكادير  التجاراة 
الحاملة) تخوتيت  مليكة  و بناؤه 
رقم) الوطنية  التبراف  لعطاقة 
7673ف)J)واملقيدة بالسجف التجاري)
باملحكمة التجاراة بأكادير تحت رقم)
الحامف) تخوتيت  هللا  وععد  4ف585)
رقم) الوطنية  التبراف  لعطاقة 
واملقيد بالسجف التجاري) (J(85فف(
تحت) بأكادير  التجاراة  باملحكمة 
املرحومة) ابنته  وورثة  8ف585) رقم)
البربي) زوجها  تخوتيت وهم  فاطمة 
التبراف) للعطاقة  الحامف  حراولة 
املقيد بالسجف) (J763ف الوطنية رقم)
بأكادير) التجاراة  باملحكمة  التجاري 
محمد) و بناؤها  (58498 رقم) تحت 
التبراف) لعطاقة  الحامف  حراولة 
واملقيد) (J(66573 رقم) الوطنية 
بالسجف التجاري باملحكمة التجاراة)
واوسف) 6ف585) رقم) تحت  بأكادير 
التبراف) لعطاقة  الحامف  حراولة 
واملقيد) ( (J4(67)ف رقم) الوطنية 
بالسجف التجاري باملحكمة التجاراة)
وخديجة) )ف585) رقم) تحت  بأكادير 
التبراف) لعطاقة  الحاملة  حراولة 
واملقيدة) ( (J3(ف44ف رقم) الوطنية 
بالسجف التجاري باملحكمة التجاراة)
وورثة) فف585) رقم) تحت  بأكادير 
املقيد) توختيت  املرحوم حسن  ابنه 
بالسجف التجاري باملحكمة التجاراة)
بأكادير تحت رقم)58496)وهم زوجته)
التبراف) لعطاقة  الحاملة  اغرايج 
) صالة) (J(78877 رقم) الوطنية 
القاصر) ابنها  عن نفسها ونيابة عن 
تخوتيت) سميرة  وابنته  محمد  يمن 
الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحاملة 
وابنه محند تخوتيت) (J478337 رقم)
الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 
رقم)J478968)جميع األصف التجاري)
الكائن بالرقم)77)اارع املقاومة الحي)
الصناعي  كادير،)لفائدة محمد سامي)
الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 
فففف.فف3  بثمن قدره) (JE5859 رقم)

درهم.

وبذلك فإ  رئيس مصلحة كتابة)

ذي مصلحة   ) لكف  يبلن  الضعط 

ضعط) بمكتب  تسجف  التبرضات 

املحكمة التجاراة بأكادير داخف  جف)

املوالية) يوما) 75() عشرة  الخمسة 

 84  83 للمواد) الثانية طعقا  للنشرة 

و4ف7)من مدونة التجارة.
تحت جميع التحفظات

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضعط

162 مكرر

املحكمة التجاراة بأكادير

مكتب السجف التجاري

ملف  رقم : 79ف)/458

حساب خصو�سي   : 7437 م

تفوات حق الكراء
املؤرخ) البرفي  البقد  بموجب 

اركة) فوتت  79ف)،) 9)) براف) في)

(،DIOUANI OPTIQUE VISION

بشارع) االجتماعي  مقرها  الكائن 

الجنرال الكتاني عمارة فلورادا  كادير)

واملسجلة بالسجف التجاري باملحكمة)

 3397 تحت رقم) (، التجاراة بأكادير)

املتواجد) التجاري  االصف  كراء) حق 

بالطابق السفلي عمارة فلورادا اارع)

الجنرال الكتاني  كادير لفائدة اركة)

 KALISS VISION AUDITION GIFT

بثمن إجمالي قدره)ففف.ف75)درهم.

وبذلك فا  رئيس مصلحة كتابة)

ذي مصلحة   ) لكف  يبلن  الضعط 

ضعط) بمكتب  تسجف  التبرضات 

املحكمة التجاراة بأكادير داخف  جف)

للنشرة) املوالية  (75 يوما) الخامسة 

و4ف7  (84 (،83 للمواد) الثانية طعقا 

من مدونة التجارة.
تحت جميع التحفظات

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضعط

163 مكرر

املحكمة التجاراة بأكادير
مكتب السجف التجاري
ملف رقم : 68/ف)ف)
حساب رقم : 7383م
تفوات  صف تجاري

في) املؤرخ  البرفي  البقد  بموجب 
املصحح) وامللحق  79ف)) فبراير) ((5
فوت) ف)ف)،) يناير) ((7 في) اإلمضاء)
كف من السيد بولهدا ععد الحفيظ،)
الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 
الحاملة) مرام،) وبولهدا  (JM4((77
 JM68لعطاقة التبراف الوطنية)78ف
لعطاقة) الحاملة  نبيمة،) وبولهدا 
 JM49(7ف الوطنية) التبراف 
لعطاقة) الحاملة  نجمة،) وبولهدا 
 JE774554 الوطنية) التبراف 
 صالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها)
وبولهدا) فاضمة  بولهدا  القاصرتي  
التجاري) سباد حصص من  صلهم 
الكائن برقم)77)عمارة حفيظ،)اارع)
الحسن األول واملسجلي  على التوالي)
بالسجف التجاري تحت رقم)598ف7،)
لفائدة) 596ف7) )ف6ف7،) فف6ف7،)
الحامف لعطاقة) السيد  مف مشرق،)
 G7575( رقم) الوطنية  التبراف 
درهم. ففف.ف77) قدره) بثمن 
وبذلك فإ  رئيس مصلحة كتابة)
ذي مصلحة   ) لكف  يبلن  الضعط 
ضعط) بمكتب  تسجف  التبرضات 
املحكمة التجاراة بأكادير داخف  جف)
املوالية) يوما  عشر) 75() الخمسة 
 84 (،83 للنشرة الثانية طعقا للمواد)
و4ف7)من مدونة التجارة تحت جميع)

التحفظات.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضعط

9 مكرر

املحكمةأالتجيراةأحمكنيس
تحواف شخص طعيعي إلى شخص 

مبنوي
ملف رقم : 94/ف)ف)
حساب رقم : )773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ف)ف)،)تم تحواف الشخص) 7)فبراير)
الدرقاوي الدين  صالح  الذاتي 



3ف56 الجريدة الرسميةعدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف)) 

الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف  (

بالسجف) واملسجف  (D79538ف رقم)

إلى) ف46)6) رقم) تحت  التجاري 

 STE اسم) تحت  مبنوي  شخص 

 PHARMACIE RYAD MEKNES

اركة في طور التأسيس) (SARL AU

زادا ) ابن  اارع  (56 مقرها) الكائن 

الرااض مكناس.

التجاري) األصف  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)ففف.)ف6)درهم.

لذلك فإ  جميع التبرضات يجب)

باملحكمة) الضعط  بكتابة     توضع 

التجاراة بمكناس داخف  جف خمسة)

صدور) تاراخ  من  يوما  عشر) 75()

النشرة الثانية.

اإلعال  الثاني
عن رئيس كتابة الضعط

109 مكرر

املحكمةأالتجيراةأحمتاكش

ملف رقم : ف)ف)/67

حساب رقم : 7955

هعة حقوق مشاعة في  صف تجاري
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

بمراكش) مسجف  ف)ف)،) فبراير) (78

السيد) وهب  ف)ف)،) فبراير) ((7 في)

الحامف للعطاقة) ععد هللا الطاوس،)

الساكن) (، (E75)89ف رقم) الوطنية 

الحي) العنا  ابن  زنقة  (44 (، بمراكش)

التجاري) االصف  %ف5) الشتوي،)

قيساراة اامي) (75 الكائن بمراكش،)

لعيع) واملستغف  مران،) بني  زنقة 

املسجف باملحكمة التجاراة) التوابف،)

4ف496،)لفائدة) بمراكش،)تحت رقم)

الطاوس،) حفيظ  السيد  ابن  خيه 

الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 

)الساكن بمراكش،) (، (EE6(3(3 رقم)

قيمة) قدرت  السماللية،) تجزئة  ف7)

ففف.فف4  بمعلغ) املوهوبة  الحقوق 

درهم.

هللا) ععد  السيد  دائنى  فبلى 

املذكور  عاله   ) الواهب  الطاوس 

يتقدموا بتبرضاتهم الى قسم السجف)

التجاري باملحكمة التجاراة بمراكش)

نشر) تاراخ  من  يبتدئ  داخف  جف 

االعال  االول وانتهي في اليوم)75)من)

نشر االعال  الثاني.
االعال  االول

عن رئيس مصلحة كتابة الضعط)

158 مكرر

املحكمة التجاراة بمراكش

مكتب صبوبات املقاولة 

ملف  رقم : 875/)ف79/83ف)

فتب مسطرة التسواة القضائية
 ART في مواجهة اركة ارت بالدي

BLADY في شخص م.ق
93/ف)ف)  رقم) القرار  بمقت�سى 

ف)ف)  يناير) (75 بتاراخ) الصادر 

رقم) املقاولة  صبوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  875/)ف79/83ف))

االستئناف التجاراة بمراكش):

بفتب مسطرة التسواة القضائية)

 ART بالدي) ارت  اركة  مواجهة  في 

في شخص م.ق في املسجلة) (BLADY

املحكمة) لدى  التجاري  بالسجف 

التجاراة تحت رقم)87ف76.

وتحديد تاراخ التوقف عن الدفع)

في)78)اهرا السابقة لهذا الحكم.
وعينت السيد ععد الحق السراوي)

قابة) اما   والسيدة  منتدبا  قاضيا 

نائعا عنه.

ب) والكائن  كرام  سبيد  والسيد 

)))عمارة املسبودي زنقة موراطانيا)

كليز مراكش.

الدائني ) من  فاملطلوب  عليه 

املبي ) للسنديك  بديونهم  التصراب 

املعالغ) ضمن قائمة موقبة تتضمن 

وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

تاراخ نشر) من  داخف  جف اهران،)

هذا االابار بالجرادة الرسمية طعقا)

و779وف)7  (584 املواد) ملقتضيات 

من مدونة التجارة.

يهدد هذا األجف اهران بالنسعة)

اململكة) خارج  القاطني   للدائني  

املغربية.
رئيس مصلحة كتابة الضعط
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املحكمة التجاراة بمراكش

بيع  صف تجاري

ملف رقم : ف5/ف)ف)

حساب رقم : 7885

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

في مسجف  ف)ف)) يناير) ((7  بتاراخ)

6)فبراير)ف)ف))تحت املراجع التالية):

-) مر) 9688فف) (: كناش املداخيف)

توصيف) 8466/ف)ف)،) باستخالص)

األداء)49ف465677ف)ف).

 MAISON(باعت الشركة املسماة

املسؤولية) ذات  اركة  (،MK

املحدودة ذات اراك وحيد ر سمالها)

مقرها) والكائن  درهم  ففف.ف)3)

درب) (74 رقم) بمراكش،) االجتماعي 

املدينة،) القصور،) حي  السعاعي،)

رقم) التجاري  بالسجف  املقيدة 

الجعائي) للتبراف  الحاملة  5ف53)،)

التبراف) ورقم  69)ف)65ف) رقم)

75فففف7633397فف. املوحد)

 ESCL SARL املسماة) للشركة 

اركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

ففف.فف7  ر سمالها) وحيد  اراك 

درهم،)الكائن مقرها بمراكش،)345،)

طور) في  حاليا  اسفي،) طراق  املسار 

التأسيس.

مجموع األصف التجاري املستغف)

بمراكش رقم) الكائن  للضيافة  كدار 

القصور،) حي  السعاعي،) درب  (74

التجاري) بالسجف  املقيدة  املدينة،)

التحليلي) السجف  من  5ف53)،) رقم)

السجف) من  (3359 رقم) وتحت 

الترتيبي.

 5(8.495 قدره) إجمالي  بثمن 

درهم تم اإلبراء)منه في البقد.

العائبة) الشركة  دائني  على 

يتقدموا) املذكورة  عاله    

بتبرضاتهم إلى قسم السجف التجاري)

داخف) بمراكش،) التجاراة  باملحكمة 

اإلعال ) نشر  تاراخ  من  يبتدئ   جف 

األول وانتهي في اليوم الخامس عشر)

 75()من نشر اإلعال  الثاني.

اإلعال  الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

115 مكرر

املحكمة التجاراة بمراكش

بيع  صف تجاري

ملف رقم : 57/ف)ف)

حساب رقم : )ف79

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاراخ)

بمراكش) مسجف  79ف)،) ماي) (37

السيد) باع  ف)ف)) فبراير) ف)) بتاراخ)

العطاقة) الحامف  لال  بن  الجعار  ععد 

الساكن) (HA737ف7ف رقم) الوطنية 

الطابق) (749 عمارة) (( االزدهار) بحي 

األول اقة)3)مراكش.

الكائن) التجاري  األصف  مجموع 

محف) (686 حرف س رقم) (3 بمسيرة)

رقم)38)مراكش،)وهو ععارة عن مقهى)

بمراكش) التجاري  بالسجف  واملقيد 

السجف) من  (7(6774 رقم) تحت 

السجف) من  (6(5 ورقم) اإليضاحي 
املادية) عناصره  بجميع  الترتيبي 
ففف.فف6  قدره) بثمن  واملبنواة 
الحامف) التغزاوي  للسيد عمر  درهم 
.E59853ف رقم) الوطنية  للعطاقة 
فبلى دائني العائع املتنازل املذكور)
إلى قسم)  عاله يتقدموا بتبرضاتهم 
التجاراة) باملحكمة  التجاري  السجف 
بمراكش،)داخف  جف يبتدئ من تاراخ)
اليوم) في  وانتهي  األول  اإلعال   نشر 
الخامس عشر) 75()من نشر اإلعال )

الثاني.

اإلعال  الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

116 مكرر



عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف))الجريدة الرسمية  ف56  

املحكمة التجاراة بمراكش
تقديم  صف تجاري

حصة في اركة

ملف رقم : 53/ف)ف)

حساب رقم : 9ف79

بمقت�سى عقد عرفي)/)عقد موثق)

ومسجف) 79ف)) ديسمبر) (9 مؤرخ في)

بمراكش بتاراخ)ف7)ديسمبر)79ف).

يوسف) هللا  فتب  السيد  قدم 

الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 
هللا) فتب  والسيد  (E56868ف رقم)

التبراف) لعطاقة  الحامف  محمد 

.E577574(الوطنية رقم

جميع األصف التجاري الكائن ب)

مرستا ) (،3 ورقم) (( الدكاني  رقم) (:

لعيع) واملبد  مراكش  امرايش،) (،3
املأكوالت واملسجف بالسجف التجاري)

634ف73)و8ف9)7)بجميع) تحت رقم)

بمعلغ) واملبنواة  املادية  عناصره 

اركة) في  حصة  درهما.) فف7.7)3)

.FATHALLAH SERVICES

املذكور  عاله) العائع  دائني  فبلى 

قسم) إلى  بتبرضاتهم  يتقدموا 

التجاراة) باملحكمة  التجاري  السجف 

بمراكش،)داخف  جف يبتدئ من تاراخ)

اليوم) في  وانتهي  األول  اإلعال   نشر 

الخامس عشر) 75()من نشر اإلعال )

الثاني.

اإلعال  الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

117 مكرر

املحكمة التجاراة بمراكش
بيع  صف تجاري

ملف رقم : 55/ف)ف)
حساب رقم : 7974

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
ومسجف بمراكش) 79ف)،) 8) كتوبر)
بتاراخ)74) كتوبر)79ف))باعت اركة)
متجر) (48 الكائنة ب)  سيا و سماء،)
مراكش،) موراطانيا  زنقة  (7 رقم)
السيد) من  كف  طرف  من  املمثلة 
سبيد) والسيد  لكعوري  السالك 

داوود.

حسن) بوكاص  السيد  لفائدة 

حي) 6ف)) الساكن بزاتو  جديد رقم)

مراكش،) علي،) بن  يوسف  سيدي 

رقم) الوطنية  للعطاقة  الحامف 

.J56884
التجاري) بالسجف  مسجال  كا  

عناصره) بجميع  (86577 رقم) تحت 

ففف.فف7  بمعلغ) واملبنواة  املادية 

درهما.

املذكور  عاله) العائع  دائني  فبلى 

قسم) إلى  بتبرضاتهم  يتقدموا 

التجاراة) باملحكمة  التجاري  السجف 

بمراكش،)داخف  جف يبتدئ من تاراخ)

اليوم) في  وانتهي  األول  اإلعال   نشر 

الخامس عشر) 75()من نشر اإلعال )

الثاني.

اإلعال  الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

118 مكرر

املحكمةأالتجيراةأحطنجة
مكتب التصفية  والتسواة 

القضائية

إابار
اركة حافالت تطوا 

 في شخص ممثلها القانوني

بتاراــخ) الصــادر  الحكــم  بمقت�ســى 

عــدد) امللــف  فــي  ف)ف)) مــارس) (5

الحكــم) رقــم  ف7/8ف79/83ف))

57/ف)ف))قضــت املحكمــة التجاراــة)

: بطنجــة)

التصفيــة) مســطرة  بفتــب  (1-

القضائيــة فــي مواجهــة اــركة حافــالت)

فــي شــخص ممثلهــا القانونــي) تطــوا  

قضائيــا مقرهــا اإلجتماعــي املنطقة بني)

مبــدا  اــراطة بجانــب مبمــف الزليــج)

غرغيــز تطــوا  تحديــد تاراــخ التوقــف)

78ف). ســبتمبر) (5 عــن الدفــع فــي)

-2)تبييــ  الســيد محمــد الزنطــاري)

قاضيا منتدبا والســيد محمد حجاجي)

نائعــا لــه والســيد ععــد الكراــم األزمــي)

ســنديكا.

الدائنيــ ) مــن  فاملطلــوب  وعليــه 

املبيــ ) للســنديك  التصراــب بديونهــم 

ضمــن قائمــة موقبــة تتضمــن املعالــغ)

وذلــك)) بالوثائــق  مرفقــة  املطلوبــة 

داخــف  جــف اــهران ابتــداء)مــن تاراــخ)

نشــر هــذا اإلاــبار بالجراــدة الرســمية)

مــن م.ت. (584 طعقــا للمــادة)
عن) رئيس كتابة الضعط
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املحكمة التجاراة بطنجة

مكتب التصفية  والتسواة 

القضائية

إابار

باملصادقة على مشروع توزيع

اركة فيزيم 

في شخص ممثلها القانوني

عــن) الصــادر  األمــر  بمقت�ســى 

القا�ســي املنتــدب باملحكمــة التجاراــة)

فــي) ف)ف)) مــارس) (77 بتاراــخ) بطنجــة 
رقــم) 4/8ف83/ف)ف)) عــدد) امللــف 

األمــر)77/ف)ف))والقا�ســي باملصادقــة)

علــى مشــروع توزيــع منتــوج بيــع اــركة)

فيزيــم.

إ  القا�ســي املنتــدب يشــبر كافــة)

دائنيــ  اــركة فيزيــم بأنــه  صــدر  مــرا)

الدائنيــ ) علــى  باملحاصــة  بالتوزيــع 

واملــودع) ف)ف)) مــارس) (77 بتاراــخ)

بكتابة الضعط وبأ  من حق األطراف)

داخــف  جــف) باإلســتئناف  الطبــن 

خمســة عشــرا يومــا مــن تاراــخ النشــر)

بالجراــدة الرســمية طعقــا للمــادة)668 

التجــارة. مدونــة  مــن 
عن) رئيس كتابة الضعط
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املحكمة التجاراة بطنجة

ملف عدد : ف)ف)/358

ملف تفوات  صف تجاري عن طراق 

العيع

كتابــة) مصلحــة  رئيــس  يبلــن 

الضعــط باملحكمــة التجاراــة بطنجــة،)

 نــه بمقت�ســى عقــد موثــق فــي)78)فبرايــر)

ف)ف))بــاع الســيد منيــر نجمــي الحامــف)

رقــم) الوطنيــة  التبراــف  لعطاقــة 

اــارع) بطنجــة  والســاكن  (C((3367

 34 مــوالي يوســف إقامــة غيتــة رقــم)

واملســجف بالســجف التجــاري بطنجــة)

مجمــوع األصــف) (،59344 تحــت عــدد)
التجــاري الكائــن بطنجــة)))زاواــة اــارع)

فــاس واــارع واد الدهــب ذي النشــاط)

لفائــدة) الحفــالت،) ممــو   التجــاري 

الســيد محمــد بنيــس الحامــف لعطاقــة)

(،CD((557التبراــف الوطنيــة رقــم)ف
التجــاري) األصــف  قيمــة  وحــددت 
موضــوع العيــع فــي معلــغ إجمالــي قــدره)

درهــم. ففف.ف75)

التبرضــات) جميــع  فــإ   وعليــه 

تقــدم بكتابــة الضعــط بهــذه املحكمــة)

داخــف  جــف)75)يومــا ابتــداء)مــن تاراــخ)

ومــا) (84 النشــر الثانــي طعقــا للفصــف)

يليــه مــن مدونــة التجــارة.

النشرة األولى
عن) رئيس كتابة الضعط

165 مكرر

املحكمة التجاراة بطنجة
ملف تفوات  صف تجاري

عن طراق العيع
ملف رقم :  8ف3/ف)ف)

كتابة) مصلحة  رئيس  يبلن 

بطنجة) التجاراة  باملحكمة  الضعط 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى   نه 

محمد) السيد  باع  ف)ف)) يناير) (37

التبراف) لعطاقة  الحامف  عطوف 

والساكن) (K68973 رقم) الوطنية 
 9 رقم) (6 زنقة) العوغاز  حي  بطنجة 

بطنجة) التجاري  بالسجف  واملسجف 

ععد) والسيد  (53794 رقم) تحت 

لعطاقة) الحامف  عطوف  الحميد 

 K7575(6 رقم) الوطنية  التبراف 

 6 والساكن بطنجة حي العوغاز زنقة)
التجاري) بالسجف  واملسجف  (9 رقم)

مجموع) ف7ف53) رقم) تحت  بطنجة 

رقم) بطنجة  الكائن  التجاري  األصف 

اارع املكسيك قيساراة السبادة) (6
السالم) السيد ععد  لفائدة  ف4) رقم)

التبراف لعطاقة  الحامف  جوراو 
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وحددت) (K35867ف رقم) الوطنية  (

قيمة األصف التجاري موضوع العيع)

في معلغ إجمالي قدره)ففف.فف6)درهم.

التبرضات) جميع  فإ   وعليه 

تقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة)

75)يوما ابتداء)من تاراخ) داخف  جف)

وما) (84 للفصف) طعقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.

اإلعال  الثاني
عن))رئيس كتابة الضعط

120 مكرر

املحكمة التجاراة بطنجة

ملف تفوات  صف تجاري
عن طراق العيع

ملف رقم :  9ف3/ف)ف)

يبلن رئيس مصلحة كتابة الضعط)

بطنجة  نه) التجاراة  باملحكمة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)ف7)يناير)

بولواحد) محمد  السيد  باع  ف)ف))

الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 

حي) بطنجة  والساكن  (K9358 رقم)

 43 البرانص نرجس اارع األرز رقم)

بطنجة) التجاري  بالسجف  واملسجف 

التجاري) األصف  (473( رقم) تحت 

زنقة محمد) ((7 الكائن بطنجة رقم)

الطريس لفائدة السيد ععد الكرام)

التبراف) لعطاقة  الحامف  املرابط 

وحددت) (AB(38ففف رقم) الوطنية 

قيمة األصف التجاري موضوع العيع)

ففف.ف9)درهم. في معلغ إجمالي قدره)

التبرضات) جميع  فإ   وعليه 

تقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة)

75)يوما ابتداء)من تاراخ) داخف  جف)

وما) (84 للفصف) طعقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.

اإلعال  الثاني
عن))رئيس كتابة الضعط

121 مكرر

املحكمةأالتجيراةأحوجدة
ملف صبوبة املقاولة رقم : 

79ف)/7ف4/83
ملف التسواة القضائية رقم : 

ف)ف)/)ف83/)ف
إابار بفتب مسطرة التسواة 

القضائية
بتاراخ) الصادر  الحكم  بمقت�سى 
)/ف)ف)  تحت رقم) ف)ف)) مارس) (4
رقم) املقاولة  صبوبة  ملف  في 
املحكمة) قضت  79/4ف)/7ف83)
مسطرة) بفتب  بوجدة  التجاراة 
مواجهة) في  القضائية  التسواة 
واالستيراد) للتصدير  ركيك  اركة 
 STE RGUIG IMPORT سورامكسو)
EXPORT(SARL)رقم سجلها التجاري)
رقم) بوجدة  التجاراة  باملحكمة 
عنوانها بزاواة زنقة) تحليلي،) 3ف746)
الخامس) محمد  واارع  الصحراء)

وجدة.
دوحي) محمد  األستاذ  وبتبيي  
واألستاذ جواد  ردوز) منتدبا  قاضيا 
قازوز) فؤاد  السيد  وتبيي   له  نائعا 
تاراخ) وحدد  املسطرة  في  سنديكا 
اهرا) (78 في) الدفع  عن  التوقف 

السابقة على فتب املسطرة.
الدائني ) من  فاملطلوب  وعليه،)
املبي ) للسنديك  بديونهم  التصراب 
املعالغ) ضمن قائمة موقبة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخف)
نشر) تاراخ  من  ابتداء) اهران   جف 
هذا اإلابار بالجرادة الرسمية طعقا)
ف)7)من مدونة) (- (779 (- (584 للمواد)

التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضعط

3

املحكمة التجاراة بوجدة
ملف العيع عدد : ف)ف)/56)

حساب عدد : 7763
إاهار مستخرج عقد بيع  صف 

تجاري
مصحــح) عقدعرفــي  بمقت�ســى 
7فف)،) ينايــر) (76 بتاراــخ) اإلمضــاء)
مسجف بوجدة بتاراخ)ف3)يناير)7فف) 
بــاع) (،774 5ف8) س) اإليــداع) ســجف 

: الســيد)
عــن) عســري،) صالــة  مصطفــى 

: عــن) ونيابــة  نفســه 

عزوز عويشة.
زليخة عسري.
محمد عسري.

الهواري عسري.
ميلود عسري.
مختار عسري.

يوسف عسري.
ابراهيم عسري.

زنقــة) الســاكنو  جميبــا بوجــدة،)
مغنية تجزئة املقري زنقة األملاس رقم)

43)للســيد):
عزاــز تــازي):)الســاكن بوجــدة زنقــة)
36،)بصفتــه وليــا) موحــة  وحمــو رقــم)
اــرعيا لعنتيــه القاصرتيــ  وداد تــازي)

وكوثــر تــازي.)
بوجــدة) الكائــن  األصــف  جميــع 
املقيــد) الحعــوس،) ســوق  زنقــة  ف7)
بالســجف التجــاري بتاراــخ)77)ديســمبر)
تحليلــي،) ))7ف6) عــدد) تحــت  6فف))
مناصفــة بيــ  املشــتريتي  بثمــن قــدره)

درهــم. فف.ففف.فف3)
املحكمــة) التبرضــات  مــام  تقعــف 
التجاراــة بوجــدة داخــف  جــف  قصــاه)
خمســة عشــرا يومــا املواليــة للنشــرة)
الثانيــة تطعيقــا للمــادة)84)مــن مدونــة)

التجــارة
النشرة األولى

 رئيس مصلحة كتابة الضعط
2 مكرر

املحكمةأاالحتدائيةأحيلفقيهأ
حنأصيلح

ابعة السجف التجاري
ملف رقم : 3)/ف)ف)

تقديم  صف تجاري كحصة في اركة
مصحح) عرفي  عقد  بمقت�سى 
79ف)  ديسمبر) (79 بتاراخ) اإلمضاء)
ف)ف)  فبراير) (6 بتاراخ) واملسجف 
صالح) بن  بالفقيه  التسجيف  بإدارة 
الحامف) بنشراع،) انس  السيد  قدم 
(،Q(687فف رقم) الوطنية  للعطاقة 
الهناء،) حي  الخزامى،) زنقة  الساكن 
 A.B ARCHITECTE خراعكة لشركة)
املسؤولية) ذات  اركة  (SARL AU
في الوحيد  الشراك  ذات  املحدودة 

 7 )طور التأسيس،)مقرها االجتماعي)
اارع عالل بن ععد هللا،) (،5 عمارة)
الفقيه بن صالح،) زنقة ابن عمرا ،)
جميع األصف التجاري املقيد بالسجف)
التجاري باملحكمة االبتدائية بالفقيه)
بجميع) (7564( بن صالح تحت رقم)
عناصره املادية واملبنواة والتي قومت)

بثمن قدره))47443.9)درهم.
فبلى دائني مقدم األصف التجاري)
املذكور  عاله    يتقدموا بتبرضاتهم)
إلى قسم السجف التجاري باملحكمة)
داخف) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
اإلعال ) نشر  تاراخ  من  يبتدئ   جف 
األول وانتهي في اليوم الخامس عشر)

 75()من نشر اإلعال  الثاني.
اإلعال  الثاني

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه 
بن صالح

ابعة السجف التجاري
ملف بيع رقم : 6)/ف)ف)
إعال  عن بيع  صف تجاري

طرف) من  محرر  عقد  بمقت�سى 
األستاذة حنا  رااض موثقة بالفقيه)
ف)ف)  يناير) ((9 بتاراخ) صالح  بن 
الحاملة) مفتي،) رابحة  السيدة  إ  
 Q77((86 رقم) الوطنية  للعطاقة 
 7 بلوك) (( النزهة) حي  والساكنة 
باعت) صالح،) بن  الفقيه  ((77 رقم)
للسيد ععد الرحيم الحيرش،)الحامف)
 IM877558 رقم) الوطنية  للعطاقة 
الساكن) وباملغرب  بإيطاليا  واملقيم 
بالفقيه بن صالح تجزئة خالد الرقم)
ف4)ععارة عن مقهى،)واملقيد بالسجف)
التجاري باملحكمة االبتدائية بالفقيه)
بن صالح تحت الرقم)76744 494) 
واملبنواة) املادية  عناصره  بجميع 

بثمن قدره)ففف.فف))درهم.
فبلى دائني العائع املذكور  عاله   )
يتقدموا بتبرضاتهم إلى قسم السجف)
التجاري باملحكمة االبتدائية بالفقيه)
بن صالح داخف  جف يبتدئ من تاراخ)
اليوم) في  وانتهي  األول  اإلعال   نشر 
الخامس عشر) 75()من نشر اإلعال )

الثاني.

اإلعال  الثاني

11 مكرر



عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف))الجريدة الرسمية 6ف56  

املحكمةأاالحتدائيةأحأزاالل
إعال  عن اندماج اركتي 

ملف رقم : 7ف/ف)ف)
حساب رقم : 7376فف)7

في) مؤرخ  محضر   بمقت�سى 
تم دمج الشركتي ) ف)ف)) فبراير) (73
املسجلة) (AZOURKI( TRAVAUX
باملحكمة االبتدائية بأزاالل تحت رقم)
ععد) املدني  للسيد  واململوكة  (3849
التبراف) لعطاقة  الحامف  الرحما ،)
 AZOTRA(واركة(I4533(((الوطنية
املسجلة باملحكمة االبتدائية بأزاالل)
947))واململوكة للسيدين) تحت رقم)
املدني ععد الرحما ،)الحامف لعطاقة)
واملدني) (I4533(( التبراف الوطنية)
التبراف) لعطاقة  الحامف  محمد،)

.I35354((الوطنية
يتقدموا) الدائني      فبلى 
بتبرضاتهم إلى قسم السجف التجاري)
داخف) بأزاالل  االبتدائية  باملحكمة 
اإلعال ) نشر  تاراخ  من  يبتدئ   جف 
األول وانتهي في اليوم الخامس عشر)

 75()من نشر اإلعال  الثاني.
اإلعال  الثاني

12 مكرر

املحكمةأاالحتدائيةأحعنسليمي 
إعال  عن إاهار عقد بيع  صف 

تجاري
ملف العيع : 74/ف)ف)

املكلف) القضائي  املنتدب  يشهد 
بالسجف التجاري باملحكمة االبتدائية)

بعنسليما  واملوقع  سفله):
على البقد البدلي الذي)  نه بناء)
تلقاه البدال  املصطفى نوح وفرحة)
بعنسليما ) املسجف  بوابيب،)
واملخاطب) ف)ف)،) يناير) ((9 بتاراخ)
عليه بتاراخ)6)فبراير)ف)ف)،)بموجعه)
بن) لطفي  الصديق  السيد  فوت 
 GA رقم) الوطنية  بطاقته  ( ( محمد)
السيدة) وكيلته  بواسطة  (87(57
امليلودي) بنت  بلقسيواة  السبدية 
(: والساكنة) (TA4476ف رقم) بطاقتها 
دوار  والد اخليفة الزاادة بنسليما 

بالقنصلية) منجزة  وكالة  حسب  (
بتاراخ) بمدراد  املغربية  البامة 
ف86  تضمي ) 79ف)،) ديسمبر) ف3)
صحيفة)ف86)كناش رقم)7ف/79ف)،)
للسيدة الشبيبية جماتي بنت محمد)
(: والساكنة) (M777فف (: بطاقتها)
بنسليما ،) (758 رقم) الفلي   حي 
حي) (: الكائن) التجاري  األصف  جميع 
بنسليما ،) (49 رقم) (7 النجمة بلوك)
بالسجف) واملقيد  ( للخياطة،) واملبد 
االبتدائية) باملحكمة  التجاري 
8ف69،) (: رقم) تحت  بعنسليما  
درهم. ففف.87) قدره) إجمالي  بثمن 
وعليه تقعف التبرضات باملحكمة)
االبتدائية بعنسليما ،)ابعة السجف)
التجاري داخف  جف)75)يوما املوالية)

للنشرة الثانية.
اإلعال  الثاني

13 مكرر

املحكمةأاالحتدائيةأحيلقصتأ
الكعير

إعال  عن بيع حق تجاري في دكا 
ملف رقم : ف)ف)/)ف
حساب رقم : 7434

بمقت�سى البقد البرفي املؤرخ في)
بإدارة) واملسجف  (7995 ديسمبر) ((5
 7996 مارس) ((8 بتاراخ) التسجيف 
ورقم) (787/( اإليداع) رقم  تحت 
السيدات) باعت  (،(47348 الوصف)
والسادة):)الوزاني فاطمة) 67773ل()
مرام) وتابت  خالد) 583)ل() وتابت 
ثراا) 777578ل() وتابت   64564ل()
وتابت) فاطمة) 787ف5ل() وتابت 
سبيدة) وتابت  رحمة) 73475ل()
 9)785ل()وتابت مليكة) 85764ل()
لفائدة السيدين ععد االاله سلمو )
نفسه) عن  ب() صالة   5ف398ل 
ونيابة عن اقيقه نور الدين سلمو )
مشتريا ،) بصفتهما  ب() ل  (8778( 
جميع الحق التجاري للدكا  الواقع)
بشارع العلدية رقم)ف))مكرر بالقصر)
ففف.ف5  قدره) بثمن  وذلك  الكعير 

درهم.

تقديم) دائن  كف  فبلى  وعليه 

داخف  جف) املحكمة  لهذه  تبرضه 

للنشرة) املوالية  يوما  عشر  خمسة 

الثانية.)

اإلعال  الثاني
إمضاء):)عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

 نس املصعاحي

14 مكرر

املحكمةأاالحتدائيةأحتيزنيت
تفوات  صف تجاري 
ملف رقم : )4/ف)ف)

حساب رقم : 675)

في) املؤرخ  البرفي  البقد  بموجب 

77)سبتمبر)79ف))فوت السيد محمد)

لعطاقة) الحامف  احمد  بن  باعيس 

 JE(56574 رقم) الوطنية  التبراف 

بتيزنيت) التجاري  بالسجف  واملسجف 

لفائدة السيدين) ((7468 تحت رقم)

وطنيته) احمد  بن  محيميد  البربي 

رقم)JE746976)وععد البزاز الحيات)

 JE(9(66( رقم) وطنيته  محمد  بن 

كافة األصف التجاري الكائن برقم)37 

تجزئة الصراحة تيزنيت بثمن إجمالي)

ففف.ف75)درهم.

تسجف) التبرضات  فإ   وبذلك 

االبتدائية) املحكمة  ضعط  بمكتب 

بتيزنيت داخف  جف خمسة عشر يوما)

طعقا) الثانية  للنشرة  املوالية  ()75 

للمادة)84)من مدونة التجارة.

اإلعال  الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

15 مكرر

املحكمةأاالحتدائيةأحيملحمدية
إعال  عن هعة  صف تجاري

ملف رقم :  6)/ف)ف)

حساب خصو�سي : 37ف5

يبلن رئيس مصلحة كتابة الضعط)

باملحمدية  نه) االبتدائية  باملحكمة 

في املؤرخ  البرفي  البقد   بمقت�سى 

باملحمدية وهب) 5فف)) سبتمبر) (73  

بطاقته برطاعي  هللا  ععد  السيد 

والساكن) (T((633 رقم) الوطنية  (
 8 رقم) ((8 زنقة) املسيرة  بشانطي 

محمد) �سي  السيد  البنه  املحمدية 

املسيرة) بشانطي  املقيم  برطاعي 
األصف) املحمدية  (8 رقم) ((8 زنقة)

الشعاب) بدرب  الواقع  التجاري 

البالية) (7 رقم) املنستير  اارع    
املحمدية واملسجف بالسجف التجاري)

املحمدية تحت) االبتدائية  باملحكمة 
درهم. ففف.ف)) قيمته) ف7796) رقم)

التبرضات)) جميع  فإ   وعليه 

يجب    تقدم إلى كتابة ضعط هذه)

يوما ابتداء) (75 املحكمة داخف  جف)

من تاراخ النشرة الثانية.

اإلعال  الثاني
عن))رئيس مصلحة كتابة الضعط

113 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية

ملف بيع : ف3/ف)ف)

حساب خصو�سي : 59ف5
إعال  عن بيع  صف تجاري

يبلن رئيس مصلحة كتابة الضعط)

باملحمدية  نه) االبتدائية  باملحكمة 

بتاراخ) توثيقي  برم  عقد   بمقت�سى 

بتاراخ) وسجف  76ف)) يونيو) (76 

تم) العيضاء) بالدار  76ف)) نوفمبر) (9

طرف) من  التجاري  األصف  تفوات 

بطاقته) مجاطي،) الحسي   السيد 

الوطنية رقم)7)فJ7(7)لفائدة السيد)

رقم) الوطنية  العطاقة  زعيم،) احمد 
التجاري) األصف  جميع  (B85785

باملحكمة) التجاري  بالسجف  املسجف 

رقم) تحت  باملحمدية  االبتدائية 

6ف)76)الكائن بشارع فلسطي ،)قرب)

وذلك) املحمدية  الرا�سي،) دوار  والد 

بثمن إجمالي قدره)ففف.ف75)درهم.

التبرضات) جميع  فإ   وعليه 

يجب    تقدم إلى كتابة ضعط هذه)

عشر) خمسة  داخف  جف  املحكمة 

 75()يوما من تاراخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

114 مكرر



7ف56 الجريدة الرسميةعدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف)) 

املحكمةأاالحتدائيةأحيلجديدة
إعال  عن بيع  صف تجاري
ملف العيع رقم :  7ف/ف)ف)

حساب رقم )77)7
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
ومسجف بتاراخ 79ف)) ديسمبر) (7(   
ابراهيم) السيد  باع  ف)ف)) يناير) (9  
التبراف) لعطاقة  الحامف  عالي 
إلى السيد) (M(6(673 الوطنية رقم)
 نوار غليض الحامف لعطاقة التبراف)
مجموع) (M3(7ف7ف رقم) الوطنية 
رقم) تحت  املسجف  التجاري  األصف 

 793 AVENUE الكائن ب) ( ((498(
 CHOUHADA ELJADIDA
 MARCHAND نشاط) فيه  واملزاول 
حسب) (D’EPICERIE EN DETAIL
الشروط والكيفية املذكورة في البقد.

تقعف) التبرضات  فإ   وعليه 

االبتدائية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 

من) يوما  (75 داخف  جف) بالجديدة 

تاراخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
)املشرف على))مصلحة السجف التجاري

122 مكرر

املحكمةأاإلحتدائيةأحتنغير
تفوات  صف تجاري

مصحــح) عرفــي  عقــد  بمقت�ســى  (

76ف)  78) غســطس) اإلمضــاء)بتاراــخ)

ديســمبر) ((4 بتاراــخ) بتنغيــر  ومســجف 

79ف))بــاع الســيد حســن ايــت اخلــف)

الحامف لعطاقة التبراف الوطنية رقم)

5375فAB5)الســاكن بناكروســتيجن

الســواد والســيدة) 649ف8) كفــال) (6  

الحاملــة) برجيتــا  كاراــن  اخلــف  ايــت 

ف8684374  رقــم) ســفر  لجــواز 

كفــال) (6 بناكروســتيجن) والســاكنة 

التجــاري) األصــف  الســواد،) 649ف8)

ســدرات) ايــت  تماللــت  بــدوار  الكائــن 

الجعــف الســفلي بومالــن دادس تنغيــر)

تحــت) التجــاري  بالســجف  املســجف 

و4)54)/869  6)54)/ف87) رقــم)

 اــراكة فبليــة بيــ  العائبيــ ()واتبلــق)

املنهــي) بالرســم  مســجف  بفنــدق  األمــر 

امكــو ) للســادة  6853ف544) رقــم)

محمــد)47فPA(7)الســاكن بأيــت  وفــي)

بومالــن دادس تنغيــر وععــد اللطيــف)

بأيــت الســاكن  (PA((837( امكــو )

) وفــي بومالــن دادس تنغيــر))ومصطفــى)

بجيــدا)) الســاكن  (PA(57)7ف داودي)

بومالــن دادس تنغيــر وســبيد حســن)

املســيرة) بحــي  الســاكن  ( (UC7765)ف

ورزازات ممثــف فــي شــخص) 7ف7) رقــم)

محمــد امكــو ) املالكيــ  الجــدد()بثمــن)

ويشــمف) درهــم  فف.فففف6) قــدره)

البناصــر) جميــع  التجــاري  األصــف 

واملبنواــة. املاديــة 

وعلــى كف مــن يدعــي حقــا علــى هــذا)

األصــف    يقــدم تبــرض داخــف  جــف)

خمسة عشر يوما من تاراخ هذا النشر)

بمقــر املحكمــة اإلبتدائيــة بتنغيــر.

النشرة األولى
 عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

168 مكرر



عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف)) الجريدة الرسمية8ف56  

 III.))-))إعالنيتأإداراة

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
مديرة)) قرار  صدرته  بموجب 

رقم) لسعو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس) (9 بتاراخ) ح.ج/639)/ف)ف))

البقار) على  سيجري  الذي  ف)ف))

إداراة) اهادة  ذي  السهب  املسمى 

79ف)  4))ديسمبر) )بتاراخ) (767 عدد)

عي ) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

الشقف،) عي   بااواة  ( الشقف،)

إقليم موالي يبقوب ابتداء)من تاراخ)

9) براف) غاية) إلى  ف)ف)) مارس) ف3)

اأ ) في  علني  بحث  ف)ف)) مارس)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  من  جف  منه  ( املاء)

هكتارا لفائدة السيد املاحي)  1,4066

التبراف) لعطاقة  الحامف  احمد 

.C837الوطنية)5ف

 4

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
مديرة)) قرار  صدرته  بموجب 

رقم) لسعو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس) (9 بتاراخ) ح.جف64)/ف)ف))

البقار) على  سيجري  الذي  ف)ف))

رسم) ذي  بالراعبة  الصفاح  املسمى 

 (4( ( ص) ((67 ببدد) ص  مخارجة 

تزكيت،)) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء) إفرا   إقليم  إفرا ،) بااواة 

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من تاراخ)

في اأ ) علني  بحث  ف)ف)) 9) براف)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

 3 منه من  جف سقي مساحة) ( املاء)

هكتارا لفائدة السيد حسيوي عالل)

التبراف) لعطاقة  الحامف  مبه  ومن 

.C396784((الوطنية

5 

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

مديرة)) قرار  صدرته  بموجب 
رقم) لسعو  املائي  الحوض  وكالة 
مارس) ف7) بتاراخ) ح.ج.ف65)/ف)ف))
البقار) على  سيجري  الذي  ف)ف))
الرسم) ذي  (359 التضامن) املسمى 
)394ف69/7)املتواجد) البقاري عدد)
الشقف،)) عي   الترابية  بالجماعة 
إقليم موالي) بااواة عي  الشقف،)
مارس) (37 من تاراخ) ابتداء) يبقوب،)
ف)ف))إلى غاية)ف7) براف)ف)ف))بحث)
الترخيص) مشروع  اأ   في  علني 
بإنجاز ثقب وجلب املاء))منه من  جف)
سقي مساحة حديقة املنزل مساحتها) 
0,0120)هكتارا لفائدة السيد خوتي)
محمد  صالة عن نفسه ونيابة عن)
وديهيا)) تفاوت  القاصرتي   ابنتيه 
الوطنية)) التبراف  لعطاقة  الحامف 

.UA7933ف
6

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

مديرة)) قرار  صدرته  بموجب 
رقم) لسعو  املائي  الحوض  وكالة 
مارس) ف7) بتاراخ) ح.ج/)65)/ف)ف))
البقار) على  سيجري  الذي  ف)ف))
املسمى لعيزانة ذي اهادتي  إدارتي )
 (7 بتاراخ) ف76) وعدد) (759 عدد)
بالجماعة) املتواجد  79ف)) نوفمبر)
بااواة عي ) ( الترابية عي  الشقف،)
الشقف إقليم موالي يبقوب،)ابتداء)
إلى غاية) ف)ف)) مارس) (37 من تاراخ)
بحث علني في اأ ) ف)ف)) ف7) براف)
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)
 5 منه من  جف سقي مساحة) ( املاء)
هكتارا لفائدة السيد الخليفي احمد)
الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 

.C7(76ففف
7

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
مديرة)) قرار  صدرته  بموجب 

رقم) لسعو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس) (6 بتاراخ) ح.ج/638)/ف)ف))

البقار) على  سيجري  الذي  ف)ف))

امللكية) اهادة  ذي  مبروكة  املسمى 

7ف8ف59/7)املتواجد بالجماعة) عدد)

مكناس) كرمة،إقليم  عي   الترابية 

ف)ف)  مارس) ف3) تاراخ) من  ابتداء)

بحث علني) ف)ف)) 9) براف) إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  اأ   في 

منه من  جف سقي) ( بئر وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (2,8691 مساحة)

لعطاقة) الحامف  محمد  نزاه  السيد 

.D44939(التبراف الوطنية

8

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)637)/ف)ف) 

بتاراخ)6))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

على البقار املسمى)»كريش)»)))اهادة)

امللكية رقم)5/756383ف،))املتواجدة)

دائرة) (، مجاط) الترابية  بالجماعة 

احواز مكناس،)اقليم مكناس،)ابتداء)

الى غاية) ( ف)ف)) مارس) ف3) من تاراخ)

في اأ ) علني  بحث  ف)ف)) 9) براف)

مشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)

 5 من  جف سقي مساحة) ( منه،) ماء)

هكتارات لفائدة السيد الحسني علي)

الوطنية) التبـــــــــــراف  لعطاقة  الحامف 

.D3رقم)5ف)7ف

 9

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
مديرة) قرار  صدرته  بموجب 

ح.ج) رقم  لسعو  الحوض  وكالة 

ف)ف)  )مارس) (6 بتاراخ) 7ف6)/ف)ف))

املسمى) البقار  على  ( سيجري) الذي 

الرسم) موضوع  اندري») »فيرم 

البقاري رقم)K/977،)ذي عقد ايجار)

بالجماعة) املتواجدة  ( (77(/77 رقم)

الترابية عي  عرمة،)دائرة عي  عرمة،)

ف3  من تاراخ) ابتداء) اقليم مكناس،)

مارس)ف)ف)))الى غاية)9) براف)ف)ف) 

بحث علني في اأ  مشروع الترخيص)

من) منهما،) املاء) وجلب  بئرين  بانجاز 

 جف سقي مساحة)95)هكتارا لفائدة)

اركة)AGRIPURE SARL)في شخص)

ممثلها القانوني.

 10

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)636)/ف)ف) 
بتاراخ)6))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

ذي) »الربيبة») املسمى) البقار  على 

 768 ص) (((7 برقم) نظير عقد كراء)

33/ف)ف)  رقم) اداراة  واهادة 

املتواجد بالجماعة الترابية ايت حرز)

اقليم) تاوجدات،) عي   دائرة  ( هللا،)

ف3)مارس) الحاجب،)ابتداء)من تاراخ)

ف)ف))بحث) 9) براف) ف)ف)))الى غاية)

الترخيص) مشروع  اأ   في  علني 

من) ( منه،) ماء) وجلب  ثقب  بانجاز 

 جف سقي مساحة)3.7465)هكتارات)

هللا) ععد  الغوتي  السيد  لفائدة 

الوطنية) التبـــــــــــراف  لعطاقة  الحامف 

.D4499رقم)4ف

 11



9ف56 الجريدة الرسميةعدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف)) 

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)679)/ف)ف) 

بتاراخ)4))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

»فذا  بوطي »،)) على البقار املسمى)

املتواجدة بالجماعة الترابية الكنزرة،)

دائرة الخميسات،)اقليم الخميسات،)

ابتداء)من تاراخ)5))مارس)ف)ف)))الى)

في اأ ) ( بحث) ف)ف)) ) براف) (6 غاية)

من) املاء) بجلب  الترخيص  مشروع 

حقينة سد القنصرة لفائدة السيد))

الساكن) مبه  ومن  محمد  ابرعي 

يدين) ايت  والل  ايت  الكنزرة  بدوار 

الخميسات.

12

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)635)/79ف) 

بتاراخ)6))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

على البقارات املسماة)»تيزي الغسول)

هعة ضمن) لغسول ذي عقد  وتيزي 

املتواجد) 5ف)»،) صحيفة) (758 رقم)

دائرة) ( تاوزطة،) الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) صفرو،) اقليم  صفرو،)

 9 غاية) الى  ( ف)ف)) مارس) ف3) تاراخ)

اأ ) في  علني  بحث  ف)ف))  براف)

مشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  من  جف  ( منه،) ماء)

السيد) لفائدة  هكتارات  (3.6383

لعطاقة) الحامف  عثما   الشليب 

.Q(53865(التبـــــــــــراف الوطنية رقم

 13

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)3)6)/ف)ف) 

بتاراخ)5))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

 113A-2 التالل) ( على البقار املسمى)

((،69/898(3 ذي اهادة امللكية رقم)

الترابية) بالجماعة  املتواجدة 

عمالة فاس،)) دائرة تغات،) املرانيي ،)

ابتداء)من تاراخ)5))مارس)ف)ف)))الى)

في) علني  بحث  ف)ف)) 6) براف) غاية)

بئر) بانجاز  الترخيص  مشروع  اأ  

وجلب ماء)منه،))من  جف االستبمال)

املنزلي،)لفائدة السيدة فتيحة الحاجي)

لعطاقة) الحامف  مبها  ومن  صدوق 

.C38675((التبـــــــــــراف الوطنية رقم

14

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)9)6)/ف)ف) 

بتاراخ)5))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

ذي) (« »الترس) املسمى) البقار  على 

ف)ف)/73،)) ( رقم) اداراة  اهادة 

املتواجدة بالجماعة الترابية مجاط)،)

اقليم مكناس،) دائرة احواز مكناس،)

ف)ف)   مارس) ((5 تاراخ) من  ابتداء)

بحث علني) ف)ف)) 6) براف) الى غاية)

بانجاز) الترخيص  مشروع  اأ   في 

ثقب وجلب ماء)منه،))من  جف سقي)

لفائدة) هكتارات  (4.(57( مساحة)

السيد اورحو ععد املجيد ومن مبه))

الوطنية) التبـــــــــــراف  لعطاقة  الحامف 

.D477(67(رقم

 15

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

مديرة) قرار  صدرته  بموجب 

ح.ج) رقم  لسعو  الحوض  وكالة 

ف)ف)  )مارس) (5 بتاراخ) 637)/79ف))

املسمى) البقار  على  ( سيجري) الذي 

تحفيظ) مطلب  ذي  »ملك  غزاف»)

رقم)فف59/43،))املتواجدة بالجماعة)

الترابية ايت والل،)دائرة عي  عرمة،)

 (5 من تاراخ) ابتداء) اقليم مكناس،)

مارس)ف)ف)))الى غاية)6) براف)ف)ف) 

بحث علني في اأ  مشروع الترخيص)

من  جف) منه،) بانجاز بئر وجلب املاء)

سقي مساحة)7.9776)هكتارا لفائدة)

مبه) ومن  هللا  ععد  عتيقي  السيد 

الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 

.D653(54(رقم

 16

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)633)/ف)ف) 

بتاراخ)5))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

»البقار الجماعي) على البقار املسمى)

الالعائشة املهاية»)ذي اهادة اداراة)

رقم)ف7،))املتواجدة بالجماعة الترابية)

اقليم) مكناس،) احواز  دائرة  املهاية،)

مارس) ((5 من تاراخ) ابتداء) مكناس،)

ف)ف))بحث) 6) براف) ف)ف)))الى غاية)

الترخيص) مشروع  اأ   في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ( ثقب) بانجاز 

هكتارا لفائدة) (5  جف سقي مساحة)

السيد بوزاد محمد الحامف لعطاقة)

.D8التبراف الوطنية رقم))79)ف

 17

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)634)/79ف) 

بتاراخ)5))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

7»)ذي) على البقار املسمى)»عالبوش)

الرسم البقاري)ف5/5959ف)املتواجد)

دائرة) والل،) ايت  الترابية  بالجماعة 

ابتداء) مكناس،) اقليم  عرمة،) عي  

الى غاية) ( ف)ف)) مارس) ((5 من تاراخ)

في اأ ) علني  بحث  ف)ف)) 6) براف)

مشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)

 5 من  جف سقي مساحة) منه،) املاء)

عالبوش) السيد  ( لفائدة) هكتارات 

التبراف) لعطاقة  الحامف  موحى 

.D98((8(الوطنية رقم

 18

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)649)/ف)ف) 

بتاراخ)9))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

على البقار املسمى))»املحامدي)1-2« 

ذي اهادة امللكية رقم)ف5/74776ف،))

املتواجدة بالجماعة الترابية مجاط)،)

اقليم مكناس،) دائرة احواز مكناس،)

ف)ف)   مارس) ف3) تاراخ) من  ابتداء)

بحث علني) ف)ف)) 9) براف) الى غاية)

بانجاز) الترخيص  مشروع  اأ   في 

ثقب وجلب ماء)منه،))من  جف سقي)

لفائدة) هكتارات  7)5ف.ف) مساحة)

السيد الطيبي  يوب الحامف لعطاقة)

.G463588(التبـــــــــــراف الوطنية رقم
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عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف))الجريدة الرسمية ف567  

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)648)/ف)ف) 

بتاراخ)9))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

ذي)) (( (« »ععدو) املسمى) البقار  على 

5/754777ف،)) رقم) امللكية  اهادة 

الترابية سيدي) بالجماعة  املتواجدة 

سليما  مول الكيفا )،)دائرة احواز)

من) ابتداء) مكناس،) اقليم  مكناس،)

 9 غاية) الى  ( ف)ف)) مارس) ف3) تاراخ)

اأ ) في  علني  بحث  ف)ف))  براف)

ثقب) بانجاز  الترخيص  مشروع 

سقي) من  جف  ( منه،) ماء) وجلب 

لفائدة) هكتارات  (4.5993 مساحة)

السيد))اوتيفي محمد الحامف لعطاقة)

.U58386(التبـــــــــــراف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج))64)/ف)ف)  

بتاراخ)9))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

 ( البزاز) »ععد  املسمى) البقار  على 

ف)  محرر بتاراخ) عقد كراء) ( ذي) ( («

بالجماعة) املتواجدة  ف)ف)،) يناير)

اكوراي،) دائرة  اكوراي،) الترابية 

ف3  تاراخ) من  ابتداء) اقليم حاجب،)

مارس)ف)ف)))الى غاية)9) براف)ف)ف) 

بحث علني في اأ  مشروع الترخيص)

من  جف) ( منه،) بانجاز بئر وجلب ماء)

لفائدة) هكتارات  (3 مساحة) سقي 

الحامف) ميمو   خريشش  ( السيد)

رقم) الوطنية  التبـــــــــــراف  لعطاقة 

.G7(ف3ف(
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)643)/ف)ف)  

بتاراخ)9))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

»البقار الجماعي) على البقار املسمى)

اهادة) ( ذي) ( (« بلحم) سهف  املدعو 

املتواجدة) ف)ف)/34،) رقم) اداراة 

هللا،) حرز  ايت  الترابية  بالجماعة 

اقليم حاجب،) دائرة عي  تاوجدات،)

ف)ف)   مارس) ف3) تاراخ) من  ابتداء)

بحث علني) ف)ف)) 9) براف) الى غاية)

بانجاز) الترخيص  مشروع  اأ   في 

ثقب وجلب ماء)منه،))من  جف سقي)

مساحة)ف).3)هكتارات لفائدة السيد))

لعطاقة) الحامف  حمزة  بنحليمة 

.X383848(التبـــــــــــراف الوطنية رقم

 22

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

مديرة) قرار  صدرته  بموجب 

ح.ج) رقم  لسعو  الحوض  وكالة 

646)/ف)ف)))بتاراخ)9))مارس)ف)ف) 

املسمى) البقار  على  ( سيجري) الذي 

امللكية) اهادة  ( ذي) ( (« (7 »ارحيمي)

املتواجد بالجماعة) 5/65799ف) رقم)

الترابية ايت نبما ،)دائرة الحاجب،)

ف3  تاراخ) من  ابتداء) اقليم حاجب،)

مارس)ف)ف)))الى غاية)9) براف)ف)ف) 

بحث علني في اأ  مشروع الترخيص)

بانجاز ثقب وجلب ماء)منه،))من  جف)

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) سقي 

السيد اوتيفي محمد الحامف لعطاقة)

.U58386(التبـــــــــــراف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)647)/ف)ف)  

بتاراخ)9))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

»ملوحا وتملوحا) على البقار املسمى)

ف8  كلي ض برقم) ذي عقد اراء) ( («

85،)املتواجدة) 69)ص) 99)ورقم) ص)

سغروان،)) ايت  الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) تازة،) اقليم  تاهلة،) دائرة 

 9 غاية) الى  ( ف)ف)) مارس) ف3) تاراخ)

اأ ) في  علني  بحث  ف)ف))  براف)

مشروع الترخيص بانجاز ثقب))وجلب)

  5 من  جف سقي مساحة) ( منه،) ماء)

الدحماني) ( السيد) لفائدة  هكتارات 

التبـــــــــــراف) لعطاقة  الحامف  الحسن 

.CB767الوطنية رقم)7)ف
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)648)/ف)ف) 

بتاراخ)9))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

ذي)) («II »محنا ) املسمى) البقار  على 

388ف5/76ف،)) رقم) امللكية  اهادة 

الترابية سيدي) بالجماعة  املتواجدة 

سليما  مول الكيفا )،)دائرة احواز)

من) ابتداء) مكناس،) اقليم  مكناس،)

 9 غاية) الى  ( ف)ف)) مارس) ف3) تاراخ)

اأ ) في  علني  بحث  ف)ف))  براف)

مشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)

مساحة)) سقي  من  جف  ( منه،) ماء)

السيد)) لفائدة  هكتارات  ((.99

لعطاقة) الحامف  عادل  محمد  رامي 

.F5(97التبـــــــــــراف الوطنية رقم)6ف

 25

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
مديرة) قرار  صدرته  بموجب 

ح.ج) رقم  لسعو  الحوض  وكالة 

ف)ف)  مارس) (9 بتاراخ) 644)/ف)ف))

املسمى) البقار  على  ( سيجري) الذي 

رقم) امللكية  ذي اهادة  ( («7 »ايما)

بالجماعة) املتواجدة  )5/6536ف،)

الترابية ايت والل،)دائرة عي  عرمة،)

ف3  من تاراخ) ابتداء) اقليم مكناس،)

مارس)ف)ف)))الى غاية)9) براف)ف)ف) 

بحث علني في اأ  مشروع الترخيص)

بانجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من  جف)

لفائدة)) هكتارات  (5 مساحة) سقي 

الحامف) امحمد  اليبقوبي  السيد 

رقم) الوطنية  التبراف  للعطاقة 

.R3574ف
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)5)6)/ف)ف) 

بتاراخ)5))مارس)ف)ف))الذي سيجري))

الجماعي) البقار  املسمى  البقار  على 

املسمى) باملكا   ادليم  املدعو  والد 

ذي) زكوطة  جماعة  الشناكلة  دوار 

بتاراخ) (54 رقم) االستغالل  اهادة 

بالجماعة) املتواجد  79ف)) 3) براف)

قيادة زكوطة،دائرة) الترابية زكوطة،)

قاسم،) سيدي  اقليم  الشراردة،)

ف)ف)   مارس) ((4 تاراخ) من  ابتداء)

بحث علني) ف)ف)) 3) براف) الى غاية)

بانجاز) الترخيص  مشروع  اأ   في 

من  جف سقي) منه،) بئر وجلب املاء)

لفائدة)) هكتارات  6337.ف) مساحة)

السيد الوالي ابراهيم الحامف للعطاقة)

.GK77التبراف الوطنية رقم)554ف
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5677 الجريدة الرسميةعدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف)) 

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)4)6)/ف)ف) 
الذي سيجري)) ف)ف)) 5)مارس) بتاراخ)

املسمى) باملكا   الجماعي  البقار  على 

بير) جماعة  الدكوكة  دوار  مزارع 

الساللية) للجماعة  التابع  الطالب 

ذي اهادة االداراة رقم) (7 الشبنات)

بالجماعة) املتواجدة  79ف)/77)،)

قيادة تكنة بير) الترابية بير الطالب،)

اقليم) الشراردة،) دائرة  الطالب،)

 (4 تاراخ) من  ابتداء) سيدي قاسم،)

مارس)ف)ف)))الى غاية)3) براف)ف)ف) 

بحث علني في اأ  مشروع الترخيص)

بانجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من  جف)

ف3.5)هكتارات لفائدة)) سقي مساحة)

الحامف) ادريس  لحميدي  السيد 

رقم) الوطنية  التبراف  للعطاقة 

.GK8596
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)))6)/ف)ف) 
الذي سيجري)) ف)ف)) 5)مارس) بتاراخ)

  »43 »القصيعة) املسمى) البقار  على 

ف73/6733  ذي الرسم البقاري رقم)

مهدية،) طراق  بالقنيطرة  الكائن 

املتواجدة بالجماعة الترابية مهدية،)

(،7 امللحقة االداراة) بااواة مهدية،)

اقليم القنيطرة،)ابتداء)من تاراخ)4) 

مارس)ف)ف)))الى غاية)3) براف)ف)ف) 

بحث علني في اأ  مشروع الترخيص)

بانجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من  جف)

هكتارات) ف75ف.ف) مساحة) سقي 

لفائدة))السيدة الرواص وفاء)الحامف)

رقم) الوطنية  التبراف  للعطاقة 

.G368(5
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)7)6)/ف)ف) 
الذي سيجري)) ف)ف)) 5)مارس) بتاراخ)

على البقار املسمى مجموعة القطع)

74ف73/43   ذي الرسم البقاري رقم)

دائرة) امحمد،) اوالد  بقعيلة  الكائن 

سيدي سليما ،))املتواجدة بالجماعة)

قيادة  والد) احسي ،) الترابية  والد 

سليما ،) سيدي  ( دائرة) احسي ،)

من) ابتداء) سليما ،) سيدي  اقليم 

 3 غاية) الى  ( ف)ف)) مارس) ((4 تاراخ)

اأ ) في  علني  بحث  ف)ف))  براف)

مشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  من  جف  منه،) املاء)

6).3)هكتارات لفائدة))السيد الكعير)

السفياني الحامف للعطاقة التبراف)

.GA9الوطنية رقم))3ف
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج)ف)6)/ف)ف) 
الذي سيجري)) ف)ف)) 4)مارس) بتاراخ)

العيار) املدعو  الجماعي  البقار  على 

باملكا  املسمى العيار التابع للجماعة)

الساللية البراهمة ذي اهادة اداراة)

ف)ف)،)) يناير) ((3 بتاراخ) 6ف) رقم)

عامر،) الترابية  بالجماعة  املتواجدة 

قيادة عامر،)دائرة)) حواز سال،)اقليم)

سال،)ابتداء)من تاراخ)4))مارس)ف)ف)  

بحث علني) ف)ف)) 3) براف) الى غاية)

بانجاز) الترخيص  مشروع  اأ   في 

من  جف سقي) منه،) بئر وجلب املاء)

واالستبمال) هكتار  ف6.ف) مساحة)

املنزلي لفائدة))السيد)))البروبي محمد)

الوطنية) التبراف  للعطاقة  الحامف 

.A5768(5(رقم
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)
الحوض لسعو رقم ح.ج)8)6)/ف)ف) 
الذي) ف)ف)) مارس) (5 بتاراخ)
الحلو) العئر  البقاران  على  ( سيجري)
  H/7(6 رقم) البقاري  الرسم  ذي 
فرقة) الصفافبة  بقيعلة  الكائن 
الرسم) ذي  والروضة  حنو    والد 
البقاري)73/75473،))الكائن بقعيلة)
بالجماعة) املتواجدين  الصفافبة 
القصيعة،) دائرة  القصيعة،) الترابية 
من) ابتداء) سليما ،) سيدي  اقليم 
 3 غاية) الى  ( ف)ف)) مارس) ((4 تاراخ)
اأ ) في  علني  بحث  ف)ف))  براف)
مشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)
مساحة) سقي  من  جف  منه،) املاء)
3.7374)هكتارا لفائدة))السيد محمد)
التبراف) للعطاقة  الحامف  حيوكة 

.G47584(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)
الحوض لسعو رقم ح.ج)ف63)/ف)ف) 
الذي سيجري)) ف)ف)) 5)مارس) بتاراخ)
اعزاب) املدعو  الجماعي  البقار  على 
اعزاب) املسمى  باملكا   الشرفاء)
الساللية) للجماعة  التابع  الشرفاء)
ذي) بورحلة  اوالد  قاسم  اوالد 
 75 بتاراخ) (3 اهادة االستغالل رقم)
بالجماعة) املتواجدة  ف)ف)،) فبراير)
قيادة  حواز) سالمة،) الترابية  والد 
القنيطرة،) احواز  دائرة  القنيطرة،)
اقليم القنيطرة،))ابتداء)من تاراخ)4) 
مارس)ف)ف)))الى غاية)3) براف)ف)ف) 
بحث علني في اأ  مشروع الترخيص)
من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بانجاز 
هكتار) ( )ف34.ف)  جف سقي مساحة)
الرااحي) القاسمي  السيد  ( لفائدة)
الوطنية) التبراف  للعطاقة  الحامف 

.G75رقم)8ف
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم ح.ج))63)/ف)ف) 
الذي سيجري)) ف)ف)) 5)مارس) بتاراخ)
على البقار الجماعي املدعو الحمري)

الغربية)) الحنشة  املسمى  باملكا  

الحنشة) الساللية  للجماعة  التابع 

فرقة اوالد ععدلي ذي اهادة االداراة)
ف)ف)،) فبراير) (77 بتاراخ) ( 7ف) رقم)

الترابية سيدي) بالجماعة  املتواجدة 

بااواة) (،7 امللحقة االداراة) (، طيبي)

القنيطرة،)) اقليم  ( الطيبي،) سيدي 

ف)ف)   مارس) ((4 تاراخ) من  ابتداء)

بحث علني) ف)ف)) 3) براف) الى غاية)

في اأ  مشروع الترخيص بانجاز بئر)

وجلب املاء)منه،)من  جف االستبمال)

هكتار) 3ف.ف) مساحة) وسقي  املنزلي 

)السيد البيكف خالد الحامف) لفائدة)

رقم) الوطنية  التبراف  للعطاقة 

.G4736(9
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
مديرة)) قرار  صدرته  بموجب 

رقم) لسعو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس) (4 بتاراخ) ح.ج/677)/ف)ف))

البقار) على  سيجري  الذي  ف)ف))
املسمى مبشية ذي الرسم البقاري)

بقعيلة) الكائن  ( (R/5(9(( عدد)

الشراردة املتواجد بالجماعة الترابية)

دائرة) زارارة،) قيادة  ( ااعانات،)

الشراردة إقليم سيدي قاسم ابتداء)

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ((4 من تاراخ)

في اأ ) علني  بحث  ف)ف)) 3) براف)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة سقي  من  جف  منه  (  املاء)

املسيب) السيد  لفائدة  هكتارات   5  

التبراف) لعطاقة  الحامف  كعور 

.GK8579(الوطنية
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عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف))الجريدة الرسمية   567(

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

مديرة)) قرار  صدرته  بموجب 
رقم) لسعو  املائي  الحوض  وكالة 
مارس) (4 بتاراخ) ح.ج676)/ف)ف))
البقار) على  سيجري  الذي  ف)ف))
املسمى تونسية ذي الرسم البقاري)
بمنطقة) الكائنة  (R/3387ف عدد)
املتواجد بالجماعة) (( الضم الهضعة)
الحاج،)) بوبكر  سيدي  الترابية 
دائرة) الحاج،) بوبكر  سيدي  قيادة 
ابتداء) القنيطرة  إقليم  لالميمونة،)
إلى غاية) ف)ف)) مارس) ((4 من تاراخ)
في اأ ) علني  بحث  ف)ف)) 3) براف)
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)
مساحة) سقي  من  جف  منه  ( املاء)
هكتارا لفائدة السيد بوسلهام)  0,70
التبراف) لعطاقة  الحامف  القاسمي 

.GB958الوطنية)))ف
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

مديرة)) قرار  صدرته  بموجب 
رقم) لسعو  املائي  الحوض  وكالة 
مارس) (4 بتاراخ) ح.ج.678)/ف)ف))
األرض)) على  سيجري  الذي  ف)ف))
اراء) عقد  ذات  التوارسة  املسماة 
 7( صحيفة) (54 عدد) تحت  ضمن 
كناش) 79ف)) 7) غسطس) بتاراخ)
والبقاران) (79/3( رقم) األمالك 
الرسم) ذي  (( توارسة) املسميي  
وتوارسة) (58/469(9 عدد) البقاري 
ذي الرسم البقاري عدد)8)58/469 
سيدي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
ابتداء) سال،) إقليم  القنادل،) ابي 
إلى غاية) ف)ف)) مارس) ((4 من تاراخ)
في اأ ) علني  بحث  ف)ف)) 3) براف)
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)
مساحة)  سقي  من  جف  منه  ( املاء)
0,9419)هكتارا لفائدة السيد لفقيه)
بدر الحامف لعطاقة التبراف الوطنية))

.A33946(
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
مديرة)) قرار  صدرته  بموجب 

رقم) لسعو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس) (4 بتاراخ) ح.ج/675)/ف)ف))

البقار) على  سيجري  الذي  ف)ف))

باملكا ) ادلم  اوالد  املدعو  الجماعي 

جماعة) النيهي  اعزاب  دوار  املسمى 

الساللية) للجماعة  التابع  سلفات 

اوالد ادلم))ذي اهادة اإلستغالل رقم)

املتواجد) ف)ف)) يناير) ((8 بتاراخ) (78

سلفات،)) عي   الترابية  بالجماعة 

قيادة زكوطة،)دائرة الشراردة،)إقليم)

 (4 تاراخ) من  ابتداء) سيدي قاسم،)

ف)ف)  3) براف) ف)ف))إلى غاية) مارس)

بحث علني في اأ  مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء))منه من  جف)

لفائدة) هكتارا  (3,50 مساحة) سقي 

السيد ععد البزاز الداد�سي الحامف)

.A7398لعطاقة التبراف الوطنية)ف
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
مديرة)) قرار  صدرته  بموجب 

رقم) لسعو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس) (4 بتاراخ) ح.ج/674)/ف)ف))

البقار) على  سيجري  الذي  ف)ف))

الحية) ضاية  اارل  سا   املسمى 

ذي) انبيم  اوالد  بقعيلة  الكائن 

 R/5(38 عدد) البقاري  الرسم 

عامر) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

السفلية،قيادة عامر السفلية،)دائرة)

القنيطرة،) إقليم  القنيطرة،) احواز 

ف)ف)  مارس) ((4 تاراخ) من  ابتداء)

بحث علني) ف)ف)) 3) براف) إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  اأ   في 

من  جف) منه  ( املاء) وجلب  ثقب 

لفائدة) هكتارا  ف)7) مساحة) سقي 

السيد مو�سى ناجيم الحامف لعطاقة)

.G7التبراف الوطنية)ف)7ف
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
مديرة)) قرار  صدرته  بموجب 

رقم) لسعو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس) (5 بتاراخ) ح.ج/7)6)/ف)ف))

القطبة) على  سيجري  الذي  ف)ف))

األرضية املسماة املراح الواقبة بدوار)

القاللعة جماعة ازغيرة قيادة تروال)

دات اهادة إداراة رقم)44)بتاراخ)74 

بالجماعة) املتواجدة  ف)ف)) فبراير)

دائرة) قيادة تروال،) ( الترابية ازغيرة،)

من) ابتداء) وزا ،) إقليم  الوحدة،)

 3 غاية) إلى  ف)ف)) مارس) ((4 تاراخ)

اأ ) في  علني  بحث  ف)ف))  براف)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

)منه من  جف اإلستبمال املنزلي) املاء)

لفائدة) هكتارا  (0,12 وسقي مساحة)

السيد الوردي محمد الحامف لعطاقة)

.GM47776(التبراف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
مديرة)) قرار  صدرته  بموجب 

رقم) لسعو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس) (5 بتاراخ) ح.ج/6)6)/ف)ف))

البقار) على  سيجري  الذي  ف)ف))

باملكا ) ادلم  اوالد  املدعو  الجماعي 

املسمى دوار بوحجار جماعة زكوطة)

التابع للجماعة الساللية اوالد ادليم)
رقم) ((7 رقم) دي اهادة اإلستغالل 

املتواجدة) ف)ف)) فبراير) (7( بتاراخ)

قيادة) ( زكوطة،) الترابية  بالجماعة 

إقليم) الشراردة،) دائرة  زكوطة،)

 (4 تاراخ) من  ابتداء) سيدي قاسم،)

ف)ف)  3) براف) ف)ف))إلى غاية) مارس)

بحث علني في اأ  مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء))منه من  جف)

سقي مساحة)3,5828)هكتارا لفائدة)

لعطاقة) الحامف  بيدة  محمد  السيد 

.Gk4887(التبراف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم)657)/ف)ف))ح.ج)

بتاراخ)ف7)مارس)ف)ف))الذي سيجرى)

 »7 »مبروكة) املسمى) البقار  على 

 47/(539( رقم) امللكية  ذي اهادة 

كندر،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم) صفرو،) دائرة  اخيار،) سيدي 

ف)ف)  مارس) (37 من) ابتداء) صفرو 

بحث علني) ف)ف)) ف7) براف) إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  اأ   في 

منه من  جف سقي) ثقب وجلب املاء)

7)هكتارا لفائدة السيد ععد) مساحة)

الحامف) علج  وادريس  علج  البلي 

 C3لعطاقة التبراف الوطنية)4ف64ف

.C953((ورقم)ف
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم)653)/ف)ف))ح.ج)

بتاراخ)77)مارس)ف)ف))الذي سيجرى)

على البقار املسمى)»زااد»)ذي الرسم)

املتواجد) 34ف69/745) البقاري رقم)

بالجماعة الترابية سعع روا�سي،)دائرة)

موالي يبقوب إقليم موالي يبقوب)

ابتداء)من فاتب  براف)ف)ف))إلى غاية)

بحث علني في اأ ) ف)ف)) ف7) براف)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  من  جف  منه   املاء)

هكتارا لفائدة السيد جمال برحو)) (5

التبراف) لعطاقة  الحامف  مبه  ومن 

.CC7374((الوطنية

113



5673 الجريدة الرسميةعدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف)) 

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم)654)/ف)ف))ح.ج)

بتاراخ)77)مارس)ف)ف))الذي سيجرى)

»غرمات) املسماة) البقارات  على 

ض) اراء) عقدي  ذي  السبادة»)

املتواجد) ((93 337)و ض ببدد) ببدد)

تمكناي،) عي   الترابية  بالجماعة 

من) إقليم صفرو ابتداء)  دائرة املنزل،)

ف7) براف) إلى غاية) ف)ف)) فاتب  براف)

مشروع) اأ   في  علني  بحث  ف)ف))

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه من)

 جف سقي مساحة)0,25)هكتار لفائدة)

لعطاقة) الحامف  السيد جناي جواد 

.C487845(التبراف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم)656)/ف)ف))ح.ج)

بتاراخ)77)مارس)ف)ف))الذي سيجرى)

ذي) («3 »عطفا) املسمى) البقار  على 

 47/76477 رقم) التحفيظ  مطلب 

ايت) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ايموزار) دائرة  لجروف،) السعع 

إقليم صفرو ابتداء)من تاراخ)  كندر،)

ف7) براف) إلى غاية) ف)ف)) فاتب  براف)

مشروع) اأ   في  علني  بحث  ف)ف))

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه)

من  جف سقي مساحة)0,4759)هكتار)

الحامف) رحو  عطفا  السيد  لفائدة 

.C76لعطاقة التبراف الوطنية))6)ف
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)
657)/ف)ف)  رقم) لسعو  الحوض 
الذي) ف)ف)) مارس) (77 بتاراخ) ح.ج 
»ظهر) املسمى) البقار  على  سيجرى 
البقاري) الرسم  موضوع   الصف»)
ذي عقد اراء)ض) ف9ف47/48) رقم)
وظهر الصف ذي اهادة) (378 ببدد)
املتواجد) (47/475(7 رقم) امللكية 
بالجماعة الترابية اهف سيدي لحسن،)
 دائرة صفرو،)إقليم صفرو ابتداء)من)
ف7) براف) إلى غاية) ف)ف)) فاتب  براف)
مشروع) اأ   في  علني  بحث  ف)ف))
منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)
 15,1966 مساحة) سقي  من  جف 
بوبكر) بونور  السيد  لفائدة  هكتارا 
الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 

.M797344
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)
الحوض لسعو رقم)679)/ف)ف))ح.ج)
بتاراخ))7)مارس)ف)ف))الذي سيجرى)
»البقار الفالحي») على البقار املسمى)
ذي) سليما   سيدي  بإقليم  الكائن 
اتفاقية اراكة بي  القطاعي  البام)
الفالحية) البقارات  حول  والخاص 
للدولة) الخاص  للملك  التاببة 
79ف)  يونيو) (77 بتاراخ) املغربية 
ازغار،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
دائرة) قيادة ازغار  والد بن حمادي،)
سيدي) إقليم  سليما ،) سيدي 
مارس) ((7 تاراخ) من  ابتداء) سليما  
بحث) ف)ف)) 6) براف) إلى غاية) ف)ف))
الترخيص) مشروع  اأ   في  علني 
بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من  جف)
سقي مساحة)6,3972)هكتارا لفائدة)
ممثلة في) (KHAY DARAFATE اركة)
شخص ممثلها القانوني السيد رايد)
التبراف) لعطاقة  الحامف  الظرفات 

.GA96869(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

667)/ف)ف)  رقم) لسعو  الحوض 

الذي) ف)ف)) مارس) (7( بتاراخ) ح.ج 

سيجرى على البقار الفالحي اململوك)

للجماعة الساللية الخنااة ذي عقد)

إيجار بتاراخ))7)يونيو)78ف))املتواجد)

بالجماعة الترابية بحارة  والد عياد،)

دائرة سوق) قيادة بحارة  والد عياد،)

القنيطرة) إقليم  ( الغرب،) الثالثاء)

ف)ف)  مارس) ((7 تاراخ) من  ابتداء)

بحث علني) ف)ف)) 6) براف) إلى غاية)

 4 في اأ  مشروع الترخيص بإنجاز)

 ثقاب وجلب املاء)منها من  جف سقي)

اركة) لفائدة  هكتارا  (49 مساحة)

DOMAINE HAD BELFAA)ممثلة في)

شخص ممثلها القانوني السيد طارق)

التبراف) لعطاقة  الحامف  عطراوي 

.JC4883(4(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم)668)/ف)ف))ح.ج)

بتاراخ))7)مارس)ف)ف))الذي سيجرى)

 »489 »ياسمي ) املسمى) البقار  على 

)565/ف7  رقم) البقاري  الرسم  ذي 

سيدي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

سليما ،) سيدي  بااواة  سليما ،)

سيدي) إقليم  (،7 اإلداراة) امللحقة 

ف)ف)  مارس) ((7 من) سليما  ابتداء)

بحث علني) ف)ف)) 6) براف) إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  اأ   في 

منه من  جف  غراض) بئر وجلب املاء)

السيد) لفائدة  السيارات  غشف 

لعطاقة) الحامف  القادر  ععد  الركاني 

.GA(8578(التبراف الوطنية

119

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

665)/ف)ف)  رقم) لسعو  الحوض 

الذي) ف)ف)) مارس) (7( بتاراخ) ح.ج 

»بالد) املسمى) البقار  على  سيجرى 

البقاري) الرسم  ذي  البربي») الحاج 

اوالد) بقعيلة  الكائن  (R/(7563 رقم)

الحدادة،) الترابية  بالجماعة  انبيم 

دائرة احواز) قيادة  حواز القنيطرة،)

ابتداء) القنيطرة  إقليم  القنيطرة،)

إلى غاية) 79ف)) مارس) ((7 من بتاراخ)

في اأ ) علني  بحث  ف)ف)) 6) براف)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  من  جف  منه  املاء)

1,8548)هكتارا لفائدة السيدة زبيدة)

التبراف) لعطاقة  الحاملة  حلبينو 

.J(الوطنية)7747ف
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار

افتتاح العحث البلني
بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)

الحوض لسعو رقم))66)/ف)ف))ح.ج)

بتاراخ))7)مارس)ف)ف))الذي سيجرى)

»بالد بن الطاهر) على البقار املسمى)

التحفيظ) مطلب  ذي  املفضف») بن 

اوالد) بدوار  الكائن  ر  (7887( رقم)

الوالد) األرا�سي  ضم  منطقة  سالم 

الترابية) بالجماعة  املتواجد  خليفة 

الخنيشات،)قيادة الخنيشات،)دائرة)

ابتداء) قاسم  سيدي  إقليم  ورغة،)

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ((7 من تاراخ)

في اأ ) علني  بحث  ف)ف)) 6) براف)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه من  جف سقي مساحة)3,34 

السالم) ععد  السيد  لفائدة  هكتارا 

التبراف) لعطاقة  الحامف  السالمي 

.G774667(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)
الحوض لسعو رقم)ف66)/ف)ف))ح.ج)
بتاراخ))7)مارس)ف)ف))الذي سيجرى)
املسماة) الجماعية  األرض  على 
التاببة للجماعة الساللية) »وكواك»)
تصرف) موجب  ذات  مو�سى  اوالد 
بتاراخ) (7(3 ببدد) ضمن   واستغالل 
املختلفة) كناش  77ف))  79) براف)
املتواجدة بالجماعة الترابية) (75 رقم)
سيدي) بااواة  الطيبي،) سيدي 
ابتداء) القنيطرة  إقليم  الطيبي،)
إلى غاية) ف)ف)) مارس) ((7  من تاراخ)
اأ ) في  علني  بحث  ف)ف)) 6) براف)
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)
مساحة) سقي  من  جف  منه   املاء)
صالح) السيد  لفائدة  هكتارا  (7
التبراف) لعطاقة  الحامف  بوعسراة 

.G4الوطنية))86ف
122

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)
الحوض لسعو رقم)658)/ف)ف))ح.ج)
بتاراخ))7)مارس)ف)ف))الذي سيجرى)
على القطبة األرضية املسماة)»حمري)
ذات عقد مخارجة بتاراخ) الكدامي»)
األرضية) والقطبة  (7979 يوليو) ((4
املسماة)»الرميف خميري»)بمزارع ازهير)
البناقرة ذات عقد اراء)ضمن بتاراخ)
ف47  رقم) تحت  (7989 9) غسطس)
 صحيفة)96))كناش األمالك رقم)44 
الترابية) بالجماعة  املتواجدتي  
انوارات،)قيادة انوارات،)دائرة الغرب)
بني مالك،)إقليم سيدي قاسم ابتداء)
إلى غاية) ف)ف)) مارس) ((7 من تاراخ)
بحث علني في اأ ) ف)ف)) ف3) براف)
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)
املاء)منه من  جف سقي مساحة)4,50 
ولد) الحسي   السيد  لفائدة  هكتارا 
لعطاقة) الحامف  القادر  ععد  الحاج 

.G749التبراف الوطنية)5ف
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)
7ف7)/ف)ف)  رقم) لسعو  الحوض 
الذي) ف)ف)) مارس) (73 بتاراخ) ح.ج 
سيجرى على البقار الجماعي املدعو)
»املرابيب») املسمى) باملكا   الرمف 
املرابيب) الساللية  للجماعة  التابع 
بتاراخ) (78 رقم) إداراة  اهادة   ذي 
78ف))املتواجد بالجماعة) 5)ديسمبر)
احواز) قيادة  سالمة،) الترابية  والد 
القنيطرة،) احواز  دائرة  القنيطرة،)
تاراخ) من  ابتداء) القنيطرة   إقليم 
6) براف) غاية) إلى  ف)ف)) مارس) ((7
مشروع) اأ   في  علني  بحث  ف)ف))
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه)
من  جف سقي مساحة)7)هكتارا لفائدة)
السيد بوحدو  عزاز الحامف لعطاقة)

.G6(5683(التبراف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)
الحوض لسعو رقم)677)/ف)ف))ح.ج)
بتاراخ))7)مارس)ف)ف))الذي سيجرى)
على البقار املسمى)»بالد بن البطار»)
 R/74894 رقم) البقاري  الرسم  ذي 
وتيرس بزادة ذي الرسم البقاري رقم)
R/76497)وسهيب البطش البطاواة)
6ف73/369  ذي الرسم البقاري رقم)
رقم) البقاري  الرسم  ذي  وزادة 
الكائنة بقعيلة اوالد يحيى) (R/737)ف
ازغار،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
دائرة) قيادة ازغار  والد بن حمادي،)
سيدي سليما ،)إقليم سيدي سليما )
إلى) ف)ف)) 7))مارس) ابتداء)من تاراخ)
في) علني  بحث  ف)ف)) 6) براف) غاية)
اأ  مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)
وجلب املاء)منه من  جف سقي مساحة)
7,3048)هكتارا لفائدة السيدة فاطمة)
التبراف) لعطاقة  الحاملة  البطار 

.GA4(8(7(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)
674)/ف)ف)  رقم) لسعو  الحوض 
الذي) ف)ف)) مارس) (7( بتاراخ) ح.ج 
سيجرى على الفالحي الكائن بإقليم)
سيدي سليما  ذي اتفاقية اراكة)
بي  القطاعي  البام والخاص حول)
للملك) التاببة  الفالحية  البقارات 
بتاراخ) املغربية  لدولة  الخاص 
بالجماعة) املتواجد  79ف)) 77يونيو)
قيادة ازغار  والد بن) الترابية ازغار،)
سليما ،) سيدي  دائرة  حمادي،)
 إقليم سيدي سليما  ابتداء)من تاراخ)
6) براف) غاية) إلى  ف)ف)) مارس) ((7
مشروع) اأ   في  علني  بحث  ف)ف))
وجلب) ثقب  بإنجاز  الترخيص 
مساحة) سقي  من  جف  منه  املاء)
 KHAY اركة) لفائدة  هكتارا  (4,15
DARAFATE)ممثلة في شخص ممثلها)
الظرفات) رايد  السيد  القانوني 
الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 

.GA96869
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قرار
افتتاح العحث البلني

بموجب قرار  صدرته مديرة وكالة)
الحوض لسعو رقم)ف77)/ف)ف))ح.ج)
بتاراخ)76)مارس)ف)ف))الذي سيجرى)
على القطبة األرضية التاببة للرسم)
باملكا ) (R/33676 رقم) البقاري 
املتواجدة) الشعلية») »دوار  املسمى)
بالجماعة الترابية بير الطالب،)قيادة)
الشراردة،) دائرة  الطالب،) بير  تكنة 
إقليم سيدي قاسم ابتداء)من تاراخ)
7) براف) غاية) إلى  ف)ف)) مارس) ((7
مشروع) اأ   في  علني  بحث  ف)ف))
املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
منه من  جف سقي مساحة)5)هكتارا)
حعجاوي) الهادي  السيد  لفائدة 
الوطنية) التبراف  لعطاقة  الحامف 

.GK(797ف
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

ف3  من) سيجري بمقر جماعة ابتداء)

ف)ف)  8) براف) ف)ف))إلى غاية) مارس)

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

محمد) السيد  لفائدة  املاء،) وجلب 

املنشود البنوا  تجزئة الزهور الرقم)

املتبلق) صالح،) بن  الفقيه  (E799

غسف) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 

 E799 السيارات بامللك املدعو زهور)

سنتيار) ف)) آر) (7 مساحته) العالغة 

صالح) بن  الفقيه  بجماعة  الكائن 

عمالة) صالح  بن  الفقيه  بااواة 

الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الفقيه بن صالح بااواة الفقيه بن)

صالح عمالة الفقيه بن صالح.

42

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

ف3  من) ابتداء) بلدية  بمقر  سيجري 

ف)ف)  8) براف) ف)ف))إلى غاية) مارس)

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

جواد) السيد  لفائدة  املاء،) وجلب 

اارع) إقعال  حي  (53 البنوا ) زوبير 

املتبلق بحفر)  حمد الهيعة خراعكة،)

حديقة) سقي  من  جف  املاء) وجلب 

خراعكة) وس  املدعو  بامللك  فيال 

ارقا)365))العالغة مساحته)73)آر)7 

سنتيار الكائن بعلدية خراعكة بااواة)

خراعكة عمالة خراعكة.

لقد تم وضع امللف بمقر بعلدية)

عمالة) خراعكة  بااواة  خراعكة 

خراعكة.

43
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
ف3  من) ابتداء) بلدية  بمقر  سيجري 
ف)ف)  8) براف) ف)ف))إلى غاية) مارس)
بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 
كرام) السيد  لفائدة  املاء،) وجلب 
الشراف) املكتب  ممثف  قرماش 
البنوا ) فرع خراعكة،) (- للفوسفاط)
حي) املخاز   وادي  زنقة  (،3 الرقم)
بحفر) املتبلق  خراعكة،) م.ش.ف 
وجلب املاء)من  جف سقي املساحات)
    ( الهناء) املدعو  بامللك  الخضراء)
 7 آر) (85 79)هكتار) العالغة مساحته)
سنتيار الكائن بعلدية خراعكة بااواة)

خراعكة عمالة خراعكة.
لقد تم وضع امللف بمقر بعلدية)
عمالة) خراعكة  بااواة  خراعكة 

خراعكة.
44

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
ف3  من) ابتداء) بلدية  بمقر  سيجري 
ف)ف)  8) براف) ف)ف))إلى غاية) مارس)
بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 
كرام) السيد  لفائدة  املاء،) وجلب 
الشراف) املكتب  ممثف  قرماش 
البنوا ) فرع خراعكة،) (- للفوسفاط)
حي) املخاز   وادي  زنقة  (،3 الرقم)
بحفر) املتبلق  خراعكة،) م.ش.ف 
وجلب املاء)من  جف سقي املساحات)
الخضراء)بامللك املدعو فوس خراعكة)
خراعكة) وفوس  (793 اماال) ارقا 
اماال ارقا)797)العالغة مساحته)5 
هكتار)58)آر)88)سنتيار الكائن بعلدية)
عمالة) خراعكة  بااواة  خراعكة 

خراعكة.
لقد تم وضع امللف بمقر بعلدية)
عمالة) خراعكة  بااواة  خراعكة 

خراعكة.
45

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
ف3  من) ابتداء) بلدية  بمقر  سيجري 
ف)ف)  8) براف) ف)ف))إلى غاية) مارس)
بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 
كرام) السيد  لفائدة  املاء،) وجلب 
الشراف) املكتب  ممثف  قرماش 
البنوا ) فرع خراعكة،) (- للفوسفاط)
حي) املخاز   وادي  زنقة  (،3 الرقم)
بحفر) املتبلق  خراعكة،) م.ش.ف 
وجلب املاء)من  جف سقي املساحات)
الخضراء)بامللك املدعو فوس خراعكة)
ارقا اماال)797)العالغة مساحته)) 
هكتار))5)آر)77)سنتيار الكائن بعلدية)
عمالة) خراعكة  بااواة  خراعكة 

خراعكة.
لقد تم وضع امللف بمقر بعلدية)
عمالة) خراعكة  بااواة  خراعكة 

خراعكة.
46

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
سيجري بمقر قيادة الصهراج ابتداء)
من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))
السيدة) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
الكعيرة البهالي،)البنوا  دوار الزمامرة)
الواد الخضر قلبة السراغنة،)املتبلق)
السقي) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 
بامللك املدعو سهب الطاجي ))العالغة)
مساحته)4)هكتارات)ف))آر)ف9)سنتيار)
قيادة) الصهراج  بجماعة  الكائن 
صنهاجة) الصهراج  دائرة  الصهراج 

إقليم قلبة السراغنة.
جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 
دائرة) الصهراج  قيادة  الصهراج 
قلبة) إقليم  صنهاجة  الصهراج 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة الشكرا  ابتداء)

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

دوار) البنوا   الورزادي،) املصطفى 

املتبلق) تاارافت،) امعارك  آيت 

السقي) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 

العالغة) ( بامللك املدعو مرس لحلوف)

الكائن) سنتيار  (44 آر) (5 مساحته)

الشكرا ) قيادة  تشرافت  بجماعة 

دائرة  بي الجبد إقليم خراعكة.

جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 

دائرة  بي) الشكرا   قيادة  تشرافت 

الجبد إقليم خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

من) سيجري بمقر قيادة مزم ابتداء)

8) براف) غاية) إلى  ف)ف)) مارس) ف3)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

دوار) البنوا   البيا�سي،) القادر  ععد 

عي�سى) سيدي  عي�سى  سيدي   والد 

بن سليما  قلبة السراغنة،)املتبلق)

السقي) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 

العالغة) ( بامللك املدعو دريع السكوم)

78)سنتيار) آر) (38 ))هكتار) مساحته)

بن) عي�سى  سيدي  بجماعة  الكائن 

الصهراج) دائرة  مزم  قيادة  سليما  

صنهاجة))إقليم قلبة السراغنة.

جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 

سيدي عي�سى بن سليما  قيادة مزم)

دائرة الصهراج صنهاجة))إقليم قلبة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

ععو) قيادة  والد  بمقر  سيجري 

ف)ف)  مارس) ف3) من) الهدامي ابتداء)

في) بحث  ف)ف)) 8) براف) غاية) إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

لفائدة السيد الناجح بحات،)البنوا )

 777 الرقم) 3ف) الشطر) السالم  حي 

سطات،)املتبلق بحفر وجلب املاء)من)

5ف)هكتارات فقط بامللك)  جف سقي)

الحفرة العالغة مساحته)5)هكتار))94 

الكائن بجماعة زاواة) سنتيار  ف7) آر)

ععو) قيادة  والد  بنحمدو   سيدي 

الهدامي دائرة برايد إقليم برايد.

لقد تم وضع امللف جماعة زاواة)

ععو) قيادة  والد  بنحمدو   سيدي 

الهدامي دائرة برايد إقليم برايد.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

الزااني) موحى  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

البنوا ) حفص،) نزهة  بو  السيدة 

املتبلق) زنقة  كادير خنيفرة،) (6 رقم)

السقي) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 

بامللك املدعو  منية))العالغة مساحته)

46)آر)4)سنتيار الكائن بجماعة موحى)

قيادة موحى  وحمو) ( الزااني)  وحمو 

الزااني دائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف جماعة موحى)

قيادة موحى  وحمو) ( الزااني)  وحمو 

الزااني دائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

ف3  من) سيجري بمقر جماعة ابتداء)

ف)ف)  8) براف) ف)ف))إلى غاية) مارس)

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

خليد) السيد  لفائدة  املاء،) وجلب 

حي) (58 زنقة) (547 البنوا ) ق�سي،)

كتبية مرارت خنيفرة،)املتبلق بحفر)

وجلب املاء)من  جف تزواد حمام باملاء)

بامللك املدعو زارا))العالغة مساحته)7 

آر)77)سنتيار الكائن بجماعة خنيفرة)

بااواة خنيفرة عمالة خنيفرة.

جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 

عمالة) خنيفرة  بااواة  خنيفرة 

خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

مسكي ) بني  قيادة  بمقر  سيجري 

مارس) ف3) من) ابتداء) الشرقية 

بحث) ف)ف)) 8) براف) إلى غاية) ف)ف))

وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع  في 

الحق) ععد  السيد  لفائدة  املاء،)

الرئي�سي) الشارع  البنوا   بلبساوي،)

املتبلق) البروج،) العكاكشة  حي 

السقي) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 

العالغة) ( بامللك املدعو الظهر لحرش)

4))سنتيار) آر) (49 ))هكتار) مساحته)

الكائن بجماعة  والد عامر قيادة بني)

مسكي  الشرقية دائرة البروج إقليم)

سطات.

لقد تم وضع امللف جماعة  والد)

الشرقية) مسكي   بني  قيادة  عامر 

دائرة البروج إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

-) كلمام) لهري) قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) ف)ف)) ف3)مارس)  زكزا ابتداء)من)

غاية)8) براف)ف)ف))بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

سبدية) بومنقار  محمد  السادة 
4ف  زنقة) )ف) رقم) البنوا   ارارو،)

بحفر) املتبلق  خنيفرة،) حي  ساكا 

بامللك) السقي  من  جف  املاء) وجلب 

العالغة مساحته) ( (( املدعو تاحميرت)

بجماعة  كلمام) الكائن  واحد  هكتار 

 زكزا))قيادة لهري)-) كلمام  زكزا دائرة)

خنيفرة إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف جماعة  كلمام)

 زكزا))قيادة لهري)-) كلمام  زكزا دائرة)

خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة كيسر ابتداء)من)

8) براف) غاية) إلى  ف)ف)) مارس) ف3)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
ابن) زنقة  ((3 البنوا ) رنا ،)  حمد 
الدار) املباراف  (7 رقم) (4 ط) قطا  

وجلب) بحفر  املتبلق  العيضاء،)

املنزلية) االستبماالت  من  جف  املاء)

الخنفار) املدعو  بامللك  والسقي 

مساحته) العالغة  ( النملة) وحفيرات 

كيسر)) بجماعة  الكائن  ( خداديم) (6

قيادة كيسر دائرة سطات الجنوبية)

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف جماعة كيسر))

قيادة كيسر دائرة سطات الجنوبية)

إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
موحى  وحمو) قيادة  بمقر  سيجري 
الزااني ابتداء)من)ف3)مارس)ف)ف))إلى)
غاية)8) براف)ف)ف))بحث في مشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
البنوا ) امحروش،) سبيد  السيد 
الزااني) موحى  وحمو  حي  5ف) زنقة)
خنيفرة،)املتبلق بحفر وجلب املاء)من)
 جف السقي بامللك املدعو فلسطي )
3)سنتيار)) آر) (7 العالغة مساحته) ( (33
الكائن بجماعة موحى  وحمو الزااني)
دائرة) ( الزااني) موحى  وحمو  قيادة 

خنيفرة إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع امللف جماعة موحى)
موحى  وحمو) قيادة  الزااني   وحمو 
الزااني))دائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
سيجري بمقر قيادة  والد زراد ابتداء)
من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))
السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
انزالة) البنوا  دوار  يوسف اهاب،)
) والد) ادراد جماعة  والد زراد قيادة)
من) املتبلق بحفر وجلب املاء) ( زراد،)
 جف سقي بامللك املدعو فلسطي )33  
هكتارات فقط) 5ف) العالغة مساحته)
بامللك املدعو ملبيدر العالغة مساحته)
الكائن) ( سنتيار) (97 آر) (97 هكتار) (8
بجماعة  والد زراد قيادة  والد زراد)
دائرة القلبة)-) هف الغابة إقليم قلبة)

السراغنة.
لقد تم وضع امللف جماعة  والد)
(- زراد قيادة  والد زراد دائرة القلبة)

 هف الغابة إقليم قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
(- لوناسدة) قيادة  بمقر  سيجري 
مارس) ف3) من) ابتداء) يبكوب   والد 
بحث) ف)ف)) 8) براف) إلى غاية) ف)ف))
وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع  في 
عتيق،) ععاس  السيد  لفائدة  املاء،)
يبكوب) البرارجة  والد  دوار  البنوا  
بحفر) املتبلق  ( السراغنة،) قلبة 
بامللك) السقي  من  جف  املاء) وجلب 
املدعو الحمراوي  والد يبكوب طوالة))))
هكتارات فقط) 5ف) العالغة مساحته)
بامللك املدعو ملبيدر العالغة مساحته)
الكائن) ( سنتيار) (96 آر) (74 هكتار) ((
بجماعة  والد يبكوب قيادة لوناسدة)
-) هف) دائرة القلبة) -) والد يبكوب،)

الغابة إقليم قلبة السراغنة.
جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 
-) والد)  والد يبكوب قيادة لوناسدة)
الغابة) -) هف  القلبة) دائرة  يبكوب،)

إقليم قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
-) والد) سيجري بمقر قيادة لوناسدة)
ف)ف)  مارس) ف3) من) يبكوب ابتداء)
في) بحث  ف)ف)) 8) براف) غاية) إلى 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)
املود ) آيت  كلثوم  السيدة  لفائدة 
ومن مبها،)البنوا  دوار  والد الغازي)
جماعة  والد يبكوب قلبة السراغنة،))
من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 
السقي بامللك املدعو الحمراوي  والد)
هكتار) (7 مساحته) العالغة  يبكوب 
بجماعة) الكائن  سنتيار  ((8 آر) (77
-) والد)  والد يبكوب قيادة لوناسدة)
الغابة) -) هف  القلبة) دائرة  يبكوب،)

إقليم قلبة السراغنة.
جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 
-) والد)  والد يبكوب قيادة لوناسدة)
الغابة) -) هف  القلبة) دائرة  يبكوب،)

إقليم قلبة السراغنة.
59
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

علي) بو  قيادة  والد  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

البنوا ) حيدود،) مصطفى  السيد 

قلبة) ( اعراف  والد عامر) ( دوار  والد)

السراغنة،))املتبلق بحفر وجلب املاء)

من  جف السقي بامللك املدعو دراع)

هكتار) (7 العالغة مساحته) الجديا  

بجماعة) الكائن  سنتيار  (76 آر) (74

علي،) بو  قيادة  والد  عمرو   والد 

بني عامر إقليم قلبة) (- دائرة القلبة)

السراغنة.

جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 

علي،) بو  قيادة  والد  عمرو   والد 

بني عامر إقليم قلبة) (- دائرة القلبة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

من) ابتداء) بزو  قيادة  بمقر  سيجري 

8) براف) غاية) إلى  ف)ف)) مارس) ف3)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

بلوك) (97 البنوا ) ععد البزاز عزي،)

جميلة خراعكة،))املتبلق بحفر وجلب)

بامللك املدعو) السقي  من  جف  املاء)

آيت املشيش العالغة مساحته ستة)

خدامة تقراعا الكائن بجماعة ارفالة)

إقليم) بزو،) دائرة  بزو،) قيادة  مرو 

 زاالل.

لقد تم وضع امللف جماعة ارفالة)

إقليم) بزو،) دائرة  بزو،) قيادة  مرو 

 زاالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
سيجري بمقر قيادة تاساوت ابتداء)
من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))
السادة) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
ععد هللا الكرضتي ورحال الكرضتي)
دوار) البنوا   الكرضتي،) والحسن 
قلبة) تساوت  الشطيعة  تدما  
السراغنة|،)املتبلق بحفر وجلب املاء)
فقط) هكتارات  5ف) سقي) من  جف 
فالحي) (36 ابسيبسة) املدعو  بامللك 
آر) (57 هكتار) (47 مساحته) العالغة 
9))سنتيار الكائن بجماعة الشطيعة))
بني) ( (- دائرة القلبة) قيادة تاساوت،)

عامر))إقليم قلبة السراغنة.
جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 
دائرة) تاساوت،) قيادة  ( الشطيعة)
قلبة) إقليم  ( عامر) بني  ( (- القلبة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
ابتداء) امزورة  قيادة  بمقر  سيجري 
من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))
السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
بوابيب تاج الدين والسيد يوسف)
اللواتة) دوار  البنوا   الدين،) تاج 
سطات،) امزورة  الجنوبية  الزراهنة 
من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 
االستبماالت املنزلية والسقي بامللك)
 ( املدعو موكنادل العالغة مساحته)
هكتار)9)آر)ف8)سنتيار الكائن بجماعة)
سطات) دائرة  امزورة،) قيادة  كدانة 

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

الشمالية،)إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
حجاج) سيدي  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
البنوا ) مرامي،) هشام  السيد 
منيع،) جماعة  الحداد  دوار  والد 
من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 
االستبماالت املنزلية والسقي بامللك)
املدعو بوحفرة واحعف العير وامحيدر)
خداديم) ثمانية  مساحته  العالغة 
الكائن بجماعة منيع قيادة) ونصف 
ابن  حمد) دائرة  حجاج  سيدي 

الجنوبية،)إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف جماعة منيع)
قيادة سيدي حجاج دائرة ابن  حمد)

الجنوبية،)إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
بعني) الربيع  ألم  املائي  الحوض 
امزورة) قيادة  بمقر  سيجري  مالل،)
إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
البنوا ) السيد بوابيب الحداوي،)
الضرابنة) ((6 رقم) (8 بلوك س زنقة)
العيضاء،) الدار  (- مبروف) سيدي 
من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 
االستبماالت املنزلية والسقي بامللك)
مساحته) العالغة  الدندو   املدعو 
بجماعة) الكائن  سنتيار  (9( آر) (93
دائرة سطات) ( قيادة امزورة) ( كدانة)

الشمالية،)إقليم سطات.
جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 
دائرة سطات) ( قيادة امزورة) ( كدانة)

الشمالية،)إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
سيجري بمقر قيادة بني يكر  ابتداء)
من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))
السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
دوار) البنوا   فائق،) الخالق  ععد 
بوزاري) الثوالث  والد  السواملة 
املاء) وجلب  بحفر  املتبلق  سطات،)
املنزلية) االستبماالت  من  جف 
والسقي بامللك املدعو عولمي العالغة)
ف8)سنتيار) آر) (4( ))هكتار) مساحته)
بني) قيادة  ( الثوالث) بجماعة  الكائن 
يكر ))دائرة سطات الجنوبية،)إقليم)

سطات.
جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 
دائرة) ( يكر ) بني  قيادة  ( الثوالث)

سطات الجنوبية،)إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
سيجري بمقر قيادة بني يكر  ابتداء)
من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))
السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
تجزئة) البنوا   الرام،) ولد  البربي 
ب) ف  (77 رقم) املركز  يخلف  بني 
بحفر) املتبلق  يخلف،) بني  (3 طابق)
االستبماالت) من  جف  املاء) وجلب 
املدعو  رض) بامللك  والسقي  املنزلية 
آر) (34 مساحته) العالغة  الطوالع 
بني) قيادة  ( الثوالث) بجماعة  الكائن 
يكر ))دائرة سطات الجنوبية،)إقليم)

سطات.
جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 
دائرة) ( يكر ) بني  قيادة  ( الثوالث)

سطات الجنوبية،)إقليم سطات.
67
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
ععدو ) قيادة  والد  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

 68 البنوا ) حني ،) محمد  السيد 
زنقة  والد ابراهيم حي الفتب خراعكة،)

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

املااية)) وارواء) املنزلية  االستبماالت 

ععد) سيدي  املدعو  رض  بامللك 

الخالق العالغة مساحته)5)هكتار)77 

بجماعة  والد) الكائن  سنتيار  (97 آر)

دائرة) ( ععدو ) قيادة  والد  ( ععدو )

خراعكة،)إقليم خراعكة.

لقد تم وضع امللف جماعة  والد)

دائرة) ( ععدو ) قيادة  والد  ( ععدو )

خراعكة،)إقليم خراعكة.

68

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

ابتداء) امزورة  قيادة  بمقر  سيجري 

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

محمد زاير،)البنوا  دوار  والد علي بن)

امحمد امزورة سطات،)املتبلق بحفر)

االستبماالت) من  جف  املاء) وجلب 

بامللك املدعو  رض) ( املنزلية والسقي)

خداما ) مساحته  العالغة  الحطة 

اثنا  بالقديم ونصف خدام الكائن)

دائرة) ( قيادة امزورة) ( بجماعة كدانة)

سطات الشمالية،)إقليم سطات.

جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 

دائرة سطات) ( قيادة امزورة) ( كدانة)

الشمالية،)إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة كيسر ابتداء)من)

8) براف) غاية) إلى  ف)ف)) مارس) ف3)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

دوار) البنوا   غفيري،) الجياللي 

كيسر،) جماعة  لحمادات  لغفيرات 

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

بامللك) ( االستبماالت املنزلية والسقي)

املدعو  رض خنيعة العالغة مساحته)

بجماعة) الكائن  سنتيار  (37 آر) (39

دائرة سطات) ( قيادة كيسر) ( كيسر)

الجنوبية،)إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف جماعة كيسر))

قيادة كيسر))دائرة سطات الجنوبية،)

إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

ابتداء) امزورة  قيادة  بمقر  سيجري 

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيدة) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

دوار  والد) البنوا   ملبيزي،) حليمة 

لكداني امزورة سطات،)املتبلق بحفر)

بامللك) ( من  جف السقي) وجلب املاء)

مساحته) العالغة  الحيط  املدعو 

بجماعة) الكائن  سنتيار  (7( آر) ف3)

دائرة سطات) ( قيادة امزورة) ( كدانة)

الشمالية،)إقليم سطات.

جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 

دائرة سطات) ( قيادة امزورة) ( كدانة)

الشمالية،)إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني) الربيع  ألم  املائي  الحوض 

كيسر) قيادة  بمقر  سيجري  مالل،)

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

البنوا  دوار) السيد املهدي كردي،)

العصارة  والد  حمد جماعة كيسر،)

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

بامللك) ( االستبماالت املنزلية املنفردة)

املدعو قطبة  رضية العالغة مساحته)

8)آر)55)سنتيار الكائن بجماعة كيسر))

قيادة كيسر))دائرة سطات الجنوبية،)

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف جماعة كيسر))

قيادة كيسر))دائرة سطات الجنوبية،)

إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

بئر) بولنوار-) قيادة  بمقر  سيجري 

مزوي ابتداء)من)ف3)مارس)ف)ف))إلى)

غاية)8) براف)ف)ف))بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيدة سباد عكروط،)البنوا  دوار)

حمراد  والد ابراهيم بولنوار خراعكة،)

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

الحجاج) دار  املدعو  بامللك  ( السقي)

خداديم) سعبة  مساحته  العالغة 

بجماعة) الكائن  خدام  ونصف 

مزوي)) بئر  (- بولنوار) قيادة  ( بولنوار)

دائرة خراعكة،)إقليم خراعكة.

جماعة) امللف  وضع  تم  لقد 

مزوي)) بئر  (- بولنوار) قيادة  ( بولنوار)

دائرة خراعكة،)إقليم خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة السماعلة ابتداء)

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

البنوا ) مبه،) ومن  مورادي  محمد 

8ف3)حي الوحدة بلوك  )ف535))وادي)

زم،)املتبلق بحفر وجلب املاء)من  جف)

سقي)5)هكتارات فقط))بامللك املدعو)

 8 مساحته) العالغة  (((84 سديرة)

هكتار)7)آر)78)سنتيار الكائن بجماعة)

السماعلة) قيادة  ( ( الطرش) قصعة 

دائرة واد زم،)إقليم خراعكة.

لقد تم وضع امللف جماعة قصعة)

قيادة السماعلة دائرة واد) ( ( الطرش)

زم،)إقليم خراعكة.

74

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

ععدو ) قيادة  والد  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

البنوا ) الدرساوي،) حميد  السيد 

حي الفتب اارع ععد الرحيم بوععيد)

وجلب) بحفر  املتبلق  خراعكة،) 7ف9)

منزل)) حديقة  سقي  من  جف  املاء)

بامللك املدعو))V5)-)النخيف))العالغة)

الكائن) سنتيار  ((5 آر) (3 مساحته)

بجماعة  والد ععدو  دائرة خراعكة،)

إقليم خراعكة.

لقد تم وضع امللف جماعة  والد)

ععدو  دائرة خراعكة،)إقليم خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

يوسف) قيادة  والد  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيدة مليكة الشافعي ومن مبها،)
53)زنقة الفقيه بن عكراش) البنوا )

 بي الجبد،)املتبلق بحفر وجلب املاء)

من  جف السقي بامللك املدعو عرارات)

))هكتار) العالغة مساحته) ( الحشية،)

37)آر)77)سنتيار الكائن بجماعة بني)

دائرة  بي) يوسف  قيادة  والد  بتاو 

الجبد،)إقليم خراعكة.

بني) جماعة  امللف  وضع  تم  لقد 

دائرة  بي) يوسف  قيادة  والد  بتاو 

الجبد،)إقليم خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

-) والد) سيجري بمقر قيادة لوناسدة)

يبكوب ابتداء)من)ف3)مارس)ف)ف))إلى)

غاية)8) براف)ف)ف))بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد مصور مصوري البنوا  دوار)

بحفر) املتبلق  لوناسدة،) اوالد غانم 

بامللك) السقي  من  جف  املاء) وجلب 

 7 مساحته) العالغة  الغابة  املدعو 

هكتار)ف))ار)7)سنتيار الكائن بجماعة)

-) والد) لوناسدة) قيادة  لوناسدة 

يبكوب دائرة قلبة  هف الغابة إقليم)

قلبة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

-) والد) لوناسدة) قيادة  لوناسدة 

الغابة) -) هف  القلبة) دائرة  يبكوب 

إقليم قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
-) والد) سيجري بمقر قيادة لوناسدة)
يبكوب ابتداء)من)ف3)مارس)ف)ف))إلى)
غاية)8) براف)ف)ف))بحث في مشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد ععد الصادق اهاب البنوا )
لوناسدة) عي�سى  �سي  دوار  والد 
املاء) وجلب  بحفر  املتبلق  القلبة،)
من  جف السقي بامللك املدعو الغابة)
 8( ار) (65 7)هكتار) العالغة مساحته)
لوناسدة) بجماعة  الكائن  سنتيار 
-) والد يبكوب دائرة) قيادة لوناسدة)
قلبة) إقليم  الغابة  -) هف  قلبة)

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
-) والد) لوناسدة) قيادة  لوناسدة 
الغابة) -) هف  القلبة) دائرة  يبكوب 

إقليم قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
-) والد) سيجري بمقر قيادة لوناسدة)
يبكوب ابتداء)من)ف3)مارس)ف)ف))إلى)
غاية)8) براف)ف)ف))بحث في مشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد ععد السالم محمود البنوا )
لوناسدة) عي�سى  �سي  دوار  والد 
املاء) وجلب  بحفر  املتبلق  القلبة،)
من  جف السقي بامللك املدعو فدا )
هكتار) (7 مساحته) العالغة  الشاوي 
بجماعة) الكائن  سنتيار  (78 ار) (57
-) والد) لوناسدة) قيادة  لوناسدة 
الغابة) -) هف  قلبة) دائرة  يبكوب 

إقليم قلبة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
-) والد) لوناسدة) قيادة  لوناسدة 
الغابة) -) هف  القلبة) دائرة  يبكوب 

إقليم قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

-) والد) سيجري بمقر قيادة لوناسدة)

يبكوب ابتداء)من)ف3)مارس)ف)ف))إلى)

غاية)8) براف)ف)ف))بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

مبه) ومن  الرا�سي  هشام  السيد 

جماعة) الغازي  دوار  والد  البنوا  

 والد يبكوب قلبة السراغنة،)املتبلق)

السقي) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 

بامللك املدعو الغابة سيدي بوسلهام)

سنتيار) ((3 ار) (75 العالغة مساحته)

قيادة) يبكوب  بجماعة  والد  الكائن 

لوناسدة)-) والد يبكوب دائرة القلبة)

-) هف الغابة إقليم قلبة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

-) والد)  والد يبكوب قيادة لوناسدة)

الغابة) -) هف  القلبة) دائرة  يبكوب 

إقليم قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

ابتداء) قيادة  كوديد  بمقر  سيجري 

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

البنوا ) لحسن ايت احساين اموح 

دوار افخفاخ تمدة نومرصيد ازاالل،)

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 
ترازي) فدا   املدعو  بامللك  السقي 

الكائن) عبرة  ف)) مساحته) العالغة 

قيادة) نومرصيد  تامدة  بجماعة 

 كوديد دائرة  زاالل،)إقليم  زاالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

تامدة نومرصيد قيادة  كوديد دائرة)

 زاالل،)إقليم  زاالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
سيجري بمقر قيادة واولى ابتداء)من)
8) براف) غاية) إلى  ف)ف)) مارس) ف3)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ف)ف))
السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
محمد الصالحي البنوا  دوار تبنيت)
))ايت ماجضن ولتانة،)املتبلق بحفر)
االستبماالت) من  جف  املاء) وجلب 
بقبة) املدعو  بامللك  املنفردة  املنزلية 
)8)متر مربع)  رضية العالغة مساحتها)
قيادة) ماجد   آيت  بجماعة  الكائن 

واولى دائرة ولتانة إقليم  زاالل.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
آيت ماجد  قيادة واولى دائرة ولتانة)

إقليم  زاالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
بعني) الربيع  ألم  املائي  الحوض 
مالل،)سيجري بمقر قيادة بني عمير)
ف)ف)  ف3)مارس) الشرقية ابتداء)من)
في) بحث  ف)ف)) 8) براف) غاية) إلى 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)
لفائدة السيدة فاطنة اديد البنوا )
دوار الفساحلة  والد حسو  الخلفية)
بحفر) املتبلق  صالح،) بن  الفقيه 
االستبماالت) من  جف  املاء) وجلب 
بامللك) والسقي  املنفردة  املنزلية 
لألاغال) القديم  املبسكر  املدعو 
العالغة) ناصر  بسيدي  البمومية 
سنتيار) ((( ار) (5 هكتار) (7 مساحته)
قيادة خلفية  بجماعة   الكائن 
بن) الفقيه  دائرة  الشرقية  بني عمير 

صالح إقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
الشرقية) عمير  بني  قيادة  خلفية 
 دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه

بن صالح.
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عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف))الجريدة الرسمية ف)56  

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

ف)ف)  مارس) (37 من) سيجري ابتداء)

في) بحث  ف)ف)) 9) براف) غاية) إلى 

وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 

صابر) الحسن  السيد  لفائدة  املاء،)

البنوا ))زنقة)7))رقم)3)) والد عياد)

بحفر) املتبلق  مالل،) بني  الغرابزاة 

االستبماالت) من  جف  املاء) وجلب 

املنزلية املنفردة بامللك املدعو الصدق)

الكائن) سنتيار  (99 مساحته) العالغة 

بجماعة بني مالل بااواة بني مالل)

عمالة بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عمالة مالل  بني  بااواة  مالل   بني 

بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

ف)ف)  مارس) ف3) من) سيجري ابتداء)

في) بحث  ف)ف)) 8) براف) غاية) إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

الدين) زان  محمد  السيد  لفائدة 

وادي) (7 بلوك) املسيرة  حي  البنوا  

من) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق  زم،)

املنفردة) املنزلية  االستبماالت   جف 

 7 الشطر) البستا   املدعو  بامللك 

العالغة مساحته)734)متر مربع الكائن)

عمالة) زم  وادي  وبااواة  بجماعة 

خراعكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

وبااواة وادي زم عمالة خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
علي) بو  قيادة  والد  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد الحسن ايعوب البنوا  دوار)
البسكاراة جماعة اوالد) الشارجيور 
بو علي قلبة السراغنة،)املتبلق بحفر)
بامللك) السقي  من  جف  املاء) وجلب 
املدعو املكي املدني العالغة مساحته)
الكائن) سنتيار  (76 ار) (46 هكتار) (4
بجماعة  والد بو علي الواد قيادة  والد)
بو علي دائرة القلبة)-)بني عامر إقليم)

قلبة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
 والد بو علي الواد قيادة  والد بو علي)
بني عامر إقليم قلبة) (- دائرة القلبة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
بعني) الربيع  ألم  املائي  الحوض 
مالل،)سيجري بمقر قيادة بني عامر)
إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
دوار) البنوا   التركي  العدالي  السيد 
السراغنة،) قلبة  تاوزانت  املجادية 
من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 
االستبماالت املنزلية املنفردة بامللك)
املدعو العورة العالغة مساحته)73)ار)
سنتيار الكائن بجماعة البامراة) (54
- القلبة) دائرة  عامر  بني   قيادة 

بني عامر إقليم قلبة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
البامراة قيادة بني عامر دائرة القلبة)

-)بني عامر إقليم قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

(- املفاسيس) قيادة  بمقر  سيجري 

ف)ف)  مارس) ف3) من) ابتداء) الفقراء)

في) بحث  ف)ف)) 8) براف) غاية) إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

بوفقير) املنبم  ععد  السيد  لفائدة 

البنوا  دوار اوالد بوعزة بن قاسم)

وجلب) بحفر  املتبلق  املفاسيس،)

املنزلية) االستبماالت  من  جف  املاء)

والسقي بامللك املدعو بوملام)7)العالغة)

سنتيار) (35 ار) (93 7هكتار) مساحته)

قيادة) املفاسيس  بجماعة  الكائن 

خراعكة) دائرة  الفقراء) (- املفاسيس)

إقليم خراعكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

املفاسيس قيادة املفاسيس)-)الفقراء)

دائرة خراعكة إقليم خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني) الربيع  ألم  املائي  الحوض 

كيسر) قيادة  بمقر  سيجري  مالل،)

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

البنوا ) القاسمي  احمد  السيد 

جماعة) احمد  اوالد  القواسمة  دوار 

كيسر،)املتبلق بحفر وجلب املاء)من)

والسقي) املنزلية  االستبماالت   جف 

بامللك املدعو ارض الحصعة العالغة)

الكائن) سنتيار  (64 ار) (36 مساحته)

دائرة) كيسر  قيادة  كيسر  بجماعة 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

سطات) دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
ابتداء) امزورة  قيادة  بمقر  سيجري 
من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))
السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
رضوا  مبروك البنوا  حي ميمونة)
بلوك)))رقم)76)سطات،)املتبلق بحفر)
االستبماالت) من  جف  املاء) وجلب 
بامللك املدعو كدية) املنزلية والسقي 
 (7 ار) (57 مساحته) العالغة  عامر 
سنتيار الكائن بجماعة كدانة قيادة)
امزورة دائرة سطات الشمالية إقليم)

سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
سطات) دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعال  عن إجراء بحث

وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)
وكيف) بني  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
حي) البنوا   مؤذ   مليكة  السيدة 
الفقيه) (34 الياسمي  بلوك س رقم)
وجلب) بحفر  املتبلق  صالح،) بن 
املنزلية) االستبماالت  من  جف  املاء)
الغراب) دار  املدعو  بامللك  املنفردة 
الكائن) خداما  ف)) مساحته) العالغة 
بجماعة بني اكدال قيادة بني وكيف)
 دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه

بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) وكيف  بني  قيادة  بني اكدال 
الفقيه إقليم  صالح  بن   الفقيه 

بن صالح.
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56(7 الجريدة الرسميةعدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف)) 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة السماعلة ابتداء)

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

تباونية) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

القانوني) ممثلها  الخضراء) الزاتونة 

البنوا ) ابطيطي  البزاز  ععد 

زم،) وادي  الشعاب  تجزئة  (446

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

االستبماالت املنزلية املنفردة والسقي)

بامللك املدعو املرس العالغة مساحته)

فف4)متر مربع الكائن بجماعة قصعة)

الطرش قيادة السماعلة دائرة وادي)
زم عمالة خراعكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

قصعة الطرش قيادة السماعلة دائرة)

وادي زم عمالة خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

بئر) (- بولنوار) قيادة  بمقر  سيجري 

مزوي ابتداء)من)ف3)مارس)ف)ف))إلى)

غاية)8) براف)ف)ف))بحث في مشروع)

لفائدة)) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

البنوا ) نصراوي  املصطفى  السيد 

دوار املساعدة اوالد براهيم بئر مزوي)

املاء) وجلب  بحفر  املتبلق  خراعكة،)

بالد) املدعو  بامللك  السقي  من  جف 

املبطي احمد وقدور العالغة مساحته)

58)سنتيار الكائن بجماعة بئر) ف))ار)

مزوي قيادة بولنوار)-)بئر مزوي دائرة)

خراعكة إقليم خراعكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بئر مزوي) (- بئر مزوي قيادة بولنوار)

دائرة خراعكة إقليم خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

بئر) (- بولنوار) قيادة  بمقر  سيجري 

مزوي ابتداء)من)ف3)مارس)ف)ف))إلى)

غاية)8) براف)ف)ف))بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد ععد الرحما  حيدر ومن مبه)

البنوا  دوار ملساعدة اوالد ابراهيم)

جماعة بولنوار،)املتبلق بحفر وجلب)

املنزلية) االستبماالت  من  جف  املاء)

الرجيمات) املدعو  بامللك  املنفردة 

الكائن) خدامي   مساحته  العالغة 

بئر) (- بجماعة بولنوار قيادة بولنوار)

مزوي دائرة خراعكة إقليم خراعكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بولنوار قيادة بولنوار)-)بئر مزوي دائرة)

خراعكة إقليم خراعكة.

94

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

بئر) (- بولنوار) قيادة  بمقر  سيجري 

مزوي ابتداء)من)ف3)مارس)ف)ف))إلى)

غاية)8) براف)ف)ف))بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

مبها) ومن  الكمرة  فاطنة  السيدة 

خراعكة،) تجزئة الزهراء) (59 البنوا )

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

العالغة) املرس  املدعو  بامللك  السقي 

ف6)سنتيار) ار) (37 7)هكتار) مساحته)

الكائن بجماعة بولنوار قيادة بولنوار)

إقليم) خراعكة  دائرة  مزوي  بئر  (-

خراعكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بولنوار قيادة بولنوار)-)بئر مزوي دائرة)

خراعكة إقليم خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سبيد) قيادة  والد  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

تجزئة) البنوا   مالل  عمرو  السيد 
رقية بلوك د عمارة)77)رقم)4)سيدي)

املتبلق) العيضاء،) الدار  مبروف 

السقي) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 

بامللك املدعو ارض لبرواك)7)العالغة)

الكائن) سنتيار  (7( ار) (9 مساحته)

قيادة  والد) سبيد  بجماعة  والد 

سبيد دائرة سطات الشمالية إقليم)

سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

 والد سبيد قيادة  والد سبيد دائرة)

سطات الشمالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

نيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

دوار) البنوا   مكاوي  رايد  السيد 

بني) عمالة  نسلي  تيزي  قيادة  تحونة 

من) املتبلق بحفر وجلب املاء) مالل،)

 جف السقي بامللك املدعو الخنفوس)

 (7 ار) ((4 3)هكتار) العالغة مساحته)

نيسلي) تيزي  بجماعة  الكائن  سنتيار 

قيادة تيزي نيسلي دائرة  غعالة إقليم)

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة)

 غعالة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة تاكزارت ابتداء)

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

قيادة) فرااطة  البنوا   ع�سى  صالح 

املاء) وجلب  بحفر  املتبلق  تاكزارت،)

من  جف السقي بامللك املدعو اسكا)

مربع) متر  66ف9) مساحته) العالغة 

قيادة) تاكزارت  بجماعة  الكائن 

بني) إقليم  القصيعة  دائرة  تاكزارت 

مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) تاكزارت  قيادة  تاكزارت 

القصيعة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة تاكزارت ابتداء)

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

موحى الشاوي البنوا  دوار ايت يشو)

القصيعة،) تاكزارت  تانوغة  سبيد 

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

السقي بامللك املدعو امسكر العالغة)

الكائن) متر مربع  (7786.77 مساحته)

بجماعة تانوغة))قيادة تاكزارت دائرة)

القصيعة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

تانوغة قيادة تاكزارت دائرة القصيعة)

إقليم بني مالل.

99



عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف))الجريدة الرسمية   56((

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة  والد عزوز ابتداء)

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

محمد افري البنوا  دوار اهف سوس)

اوالد عزوز،)املتبلق بحفر وجلب املاء)

من  جف االستبماالت املنزلية وارواء)

العالغة) الدير  املدعو  بامللك  املااية 

سنتيار) ف3) ار) (5 هكتار) (( مساحته)

الكائن بجماعة  والد عزوز قيادة  والد)

عزوز دائرة خراعكة إقليم خراعكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) عزوز  قيادة  والد  عزوز   والد 

خراعكة إقليم خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

زادوح) ولد  دار  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

اوالد) البنوا   فؤاد  ادريس  السيد 

الفقيه زادوح  ولد  دار   سليما  

املتبلق بحفر وجلب املاء) بن صالح،)

من  جف السقي بامللك املدعو اوالد)

مساحته) العالغة  وزاف  اسليما  

الكائن) سنتيار  (69 ار) ف4) هكتار) (4

بجماعة دار ولد زادوح قيادة دار ولد)
زادوح دائرة بني مو�سى الغربية إقليم)

الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دار ولد زادوح قيادة دار ولد زادوح)

دائرة بني مو�سى الغربية إقليم الفقيه)

بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

نيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

البنوا ) وتلهموت  لحسن  السيد 

تيزي نسلس املركز دائرة اغعالة إقليم)

املتبلق بحفر وجلب املاء) بني مالل،)

من  جف السقي بامللك املدعو بقبة)

 897.(5 مساحته) العالغة  ارضية 

متر مربع الكائن بجماعة تيزي نيسلي)

قيادة تيزي نيسلي دائرة  غعالة إقليم)

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة)

 غعالة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة آيت الربع ابتداء)

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

البنوا ) مبه  ومن  ملحاح  حميد 

بني مالل،) (4 دوار الحاج معارك زنقة)

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

العالغة) السقي بامللك املدعو غنامة 

بجماعة) الكائن  هكتاران  مساحته 

كطاية قيادة آيت الربع دائرة قصعة)

تادلة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

كطاية قيادة آيت الربع دائرة قصعة)

تادلة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

ععدو ) قيادة  والد  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

البنوا ) رايدي  سبيد  السيد 

خراعكة،) (7 ياسمي ) حي  ف78) رقم)

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

االستبماالت املنزلية املنفردة بامللك)

 ( مساحته) العالغة  النصر  املدعو 

الكائن) سنتيار  (77 ار) (47 هكتار)

قيادة  والد) ععدو   بجماعة  والد 

ععدو  دائرة خراعكة إقليم خراعكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

ععدو ) قيادة  والد  ععدو    والد 

دائرة خراعكة إقليم خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة السماعلة ابتداء)

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

زنقة) (77( البنوا ) نسيب  الضاوي 

بحفر) املتبلق  زم،) وادي  املبادنة 

بامللك) السقي  من  جف  املاء) وجلب 

املدعو اجنا  العالغة مساحته خدام)

واحد الكائن بجماعة ملبادنة قيادة)

السماعلة دائرة واد زم إقليم خراعكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

ملبادنة قيادة السماعلة دائرة واد زم)

إقليم خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

بئر) (- بولنوار) قيادة  بمقر  سيجري 

ف)ف)  مارس) ف3) من) ابتداء) مزوي 

في) بحث  ف)ف)) 8) براف) غاية) إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

البنوا ) العير  البربي  السيد  لفائدة 

)5)حي الربيع مركز بئر مزوي،) الرقم)

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

االستبماالت املنزلية املنفردة بامللك)

العالغة) البربي  العير  بالد  املدعو 

34)سنتيار) ار) (49 ))هكتار) مساحته)

قيادة) مزوي  بئر  بجماعة  الكائن 

خراعكة) دائرة  مزوي  بئر  (- بولنوار)

إقليم خراعكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بئر مزوي) (- بئر مزوي قيادة بولنوار)

دائرة خراعكة إقليم خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة آيت وارة ابتداء)

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

املستشفى) حي  البنوا   روم  هشام 

القصيعة،) املدنية  الوقاية  ثكنة 

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

العالغة) احانو  املدعو  بامللك  السقي 

ف5)سنتيار) ار) (34 ))هكتار) مساحته)

الكائن بجماعة ناوور قيادة آيت وارة)

دائرة القصيعة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

ناوور قيادة آيت وارة دائرة القصيعة)

إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة السماعلة ابتداء)

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

العصير الناصري البنوا )))الزنقة)5 

دار الضوء)وادي زم خراعكة،)املتبلق)

السقي) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 

العالغة) بوععيد  بير  املدعو  بامللك 

الكائن) سنتيار  (64 ار) (97 مساحته)

السماعلة) قيادة  ملبادنة  بجماعة 

دائرة واد زم إقليم خراعكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

ملبادنة قيادة السماعلة دائرة واد زم)

إقليم خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

يوسف) قيادة  والد  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد ععد الرحيم السبيد البنوا )

املتبلق) مركز بني زرنتف  بي الجبد،)

 5 من  جف سقي) املاء) بحفر وجلب 

هكتارات فقط بامللك املدعو غموجة)

 77 ار) (46 6)هكتار) العالغة مساحته)

سنتيار الكائن بجماعة  والد كواوش)

قيادة  والد يوسف دائرة  بي الجبد)

إقليم خراعكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

يوسف) قيادة  والد  كواوش   والد 

دائرة  بي الجبد إقليم خراعكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة آيت  م العخث)

إلى غاية) ف)ف)) مارس) ف3) من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ف)ف)) 8) براف)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

مبه) ومن  زروالي  محماد  السيد 

البنوا  دوار ازرار ايت هودي ايت ام)

املتبلق بحفر) الشيخ،) العخث زاواة 

بامللك) السقي  من  جف  املاء) وجلب 

العالغة) تيتي  مبدل  سيدي  املدعو 

سنتيار) (3( ار) (( هكتار) (3 مساحته)

الكائن بجماعة آيت  م العخث قيادة)

آيت  م العخث دائرة القصيعة إقليم)

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

آيت  م العخث قيادة آيت  م العخث)

دائرة القصيعة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

سيجري بمقر قيادة تاكزارت ابتداء)

من)ف3)مارس)ف)ف))إلى غاية)8) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

موحا اخامة البنوا  دوار ايت ااو)

القصيعة،) تاكزارت  احمد  ايت 

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

السقي بامللك املدعو اايو  العالغة)

الكائن) متر مربع  (4394.47 مساحته)

تاكزارت) قيادة  تاكزارت  بجماعة 

دائرة القصيعة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) تاكزارت  قيادة  تاكزارت 

القصيعة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري))بمقر قيادة آيت وارة))ابتداء)

غاية) إلى  ف)ف)) فاتب  براف) ( من)

مشروع) في  بحث  ( ف)ف)) ف7) براف)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد احمد ولبرو�سي البنوا  حي)

ايت بن عمر زنقة)3)رقم))3)القصيعة،)

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

 7 افسفاس) املدعو  بامللك  السقي 

ف7  آر) (6 هكتار) (7 العالغة مساحته)

الكائن بجماعة ناوور قيادة) ( سنتيار)

بني) إقليم  القصيعة  دائرة  وارة  آيت 

مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

ناوور قيادة آيت وارة دائرة القصيعة)

إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري))بمقر قيادة لعحيرة))ابتداء)من))

ف7) براف) إلى غاية) ف)ف)) فاتب  براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ف)ف))

السيدة) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 
حي الليمو ) (3 ربيبة الوا  البنوا )

اارع القدس بني مالل،)املتبلق بحفر)

وجلب املاء)من  جف سقي)5)هكتارات)

اليبقوبية) ملك  املدعو  بامللك  فقط 

 88 آر) (6 5هكتارا) مساحته) العالغة 

قيادة) بجماعة ملحرة  الكائن  سنتيار 

لعحيرة دائرة سيدي بوعثما  إقليم)

الرحمانة.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

سيدي) دائرة  لعحيرة  قيادة  ملحرة 

بوعثما  إقليم الرحمانة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

لهري- كلمام) قيادة  بمقر  ( سيجري)

ف)ف)  فاتب  براف) ( من) ابتداء) (  زكزا)

في) بحث  ( ف)ف)) ف7) براف) إلى غاية)

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)

امحزو ) حسناء) السيدة  لفائدة 

49)حي البركة خنيفرة،) البنوا  رقم)

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

العالغة) السقي بامللك املدعو حسناء)

بجماعة)) الكائن  آر  (75 مساحته)

لهري- كلمام) ( ( قيادة) ( (  كلمام  زكزا)

 زكزا))دائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

لهري- كلمام) ( ( قيادة) ( (  كلمام  زكزا)

 زكزا))دائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

يكران)) بني  قيادة  بمقر  ( سيجري)

ابتداء)من))فاتب  براف)ف)ف))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ( ف)ف)) ف7) براف)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد حفيض بميني البنوا  سالم)

 ( عمارة) (3 بيتي سكن اطر) مج  ((

اهف الغالم) ( (6( مج سكنية اي رقم)

وجلب) بحفر  املتبلق  الدارالعيضاء،)

السقي بامللك املدعو) ( من  جف) املاء)

ف7  مساحته) العالغة  الوكوف  حجر 

يكران) بني  بجماعة  الكائن  خداديم 

سطات) دائرة  يكران  بني  قيادة 

الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) يكران  بني  قيادة  يكران  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

يكران)) بني  قيادة  بمقر  ( سيجري)

ابتداء)من))فاتب  براف)ف)ف))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ( ف)ف)) ف7) براف)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

البنوا ) نسري  امليلودي  السيد 

املتبلق) (، يكر ) بني  الورارقة  دوار 

السقي) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 

بامللك املدعو  رض السقيلة العالغة)

مساحته خدامي ))الكائن بجماعة بني)

يكر  قيادة بني يكر  دائرة سطات)

الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) يكر   بني  قيادة  يكر   بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري))بمقر قيادة بني يكر  ابتداء)

غاية) إلى  ف)ف)) فاتب  براف) ( من)

مشروع) في  بحث  ( ف)ف)) ف7) براف)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السادة احمد الغراب دوار الورارقة)

بنداوود) سيدي  اوالد  يكران  بني 

املاء) وجلب  بحفر  املتبلق  ( سطات)

من  جف السقي بامللك املدعو  رض)

مساحته) العالغة  الصخرة  الحراة 

85)آر)3))سنتيار الكائن بجماعة بني)

يكر  قيادة بني يكر  دائرة سطات)

الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) يكر   بني  قيادة  يكر   بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري))بمقر قيادة بني يكر ))ابتداء)

غاية) إلى  ف)ف)) فاتب  براف) ( من)

مشروع) في  بحث  ( ف)ف)) ف7) براف)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد حمادي الحاكمي البنوا  دوار)

املتبلق) ( الورارقة بني يكران سطات)

السقي) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 

بامللك املدعو  رض الصخرة العالغة)

مساحته خدام ونصف كعير الكائن)

يكر ) بني  قيادة  يكر   بني  بجماعة 

دائرة سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) يكر   بني  قيادة  يكر   بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

مالل)) بعني  جماعة  بمقر  ( سيجري)

ابتداء)من))فاتب  براف)ف)ف))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ( ف)ف)) ف7) براف)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

البنوا ) البزوزي  الرا�سي  السيد 

مالل،) بني  )ف7) رقم) امينة  تجزئة 

من  جف)) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

العالغة) زانب  املدعو  بامللك  السقي 

الكائن) سنتيار  (73 آر) ف5) مساحته)

بجماعة بني مالل بااواة بني مالل)

عمالة بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بني مالل بااواة بني مالل عمالة بني)

مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

بن) الفقيه  جماعة  بمقر  ( سيجري)

ف)ف)  )فاتب  براف) ابتداء)من) ( صالح)

في) بحث  ( ف)ف)) ف7) براف) إلى غاية)

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)

لفائدة السيد صالح دحاني البنوا )

زنقة الناضور الفقيه بن صالح) (6(

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

اإلستبماالت املنزلية املنفردة بامللك)

املدعو الفتب)73))العالغة مساحته)3 

سنتيار الكائن بجماعة الفقيه) (( آر)

بن صالح بااواة الفقيه بن صالح)

عمالة))الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الفقيه بن صالح بااواة الفقيه بن)

صالح عمالة الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري))بمقر قيادة بني يكر ))ابتداء)

غاية) إلى  ف)ف)) فاتب  براف) ( من)

مشروع) في  بحث  ( ف)ف)) ف7) براف)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد الجياللي الوزري البنوا  دوار)

املتبلق بحفر) (، ( اوالد عامر الثوالث)

اإلستبماالت) من  جف  املاء) وجلب 

املااية بامللك املدعو) املنزلية وإرواء)

 4( مساحته) العالغة  ( الحطة)  رض 

3)سنتيار الكائن بجماعة الثوالث) آر)

سطات) دائرة  يكر   بني  قيادة 

الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الثوالث قيادة بني يكر  دائرة سطات)

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

زمام)) قيادة  والد  بمقر  ( سيجري)

ابتداء)من))فاتب  براف)ف)ف))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ( ف)ف)) ف7) براف)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد املحفوظ زوهير البنوا  دوار)

 والد ازمام))،)املتبلق بحفر وجلب املاء)

من  جف السقي بامللك املدعو ظهر)

لبراس))العالغة مساحته)))هكتار)55 

بجماعة  والد) الكائن  سنتيار  (79 آر)

زمام قيادة  والد زمام دائرة بني مو�سى)

الشرقية إقليم الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

زمام قيادة  والد زمام دائرة بني مو�سى)

الشرقية إقليم الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

جابر)) سيدي  قيادة  بمقر  ( سيجري)

ابتداء)من))فاتب  براف)ف)ف))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ( ف)ف)) ف7) براف)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد املبطي زرموني البنوا   والد)

مالل) بني  جابر  سيدي  ميمو   �سي 

من  جف) املتبلق بحفر وجلب املاء) (،

  CDA 5(( املدعو) بامللك  السقي 

 78 آر) (65 7)هكتار) العالغة مساحته)

سنتيار الكائن بجماعة سيدي جابر)

مالل) بني  دائرة  جابر  سيدي  قيادة 

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

سيدي جابر قيادة سيدي جابر دائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
نيفري)) إيمي  قيادة  بمقر  ( سيجري)

إلى غاية) ف)ف)) 6) براف) ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ( ف)ف)) 75) براف)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد ابراهيم باقة البنوا  دوار ايت)

الراس امليف امي نفري ولتانة  زاالل)

من  جف) املتبلق بحفر وجلب املاء) (،

العالغة) ( السقي بامللك املدعو تيورا)

8))سنتيار) آر) (7( 3)هكتار) مساحته)

إيمي) قيادة  امليف  بجماعة  الكائن 

نيفري دائرة ولتانة إقليم  زاالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

امليف قيادة إيمي نيفري دائرة ولتانة)

إقليم  زاالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سبيد)) قيادة  والد  بمقر  ( سيجري)

إلى غاية) ف)ف)) 6) براف) ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ( ف)ف)) 75) براف)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

حي) البنوا   وهوب  احمد  السيد 
البرنو�سي) (77 رقم) (34 التقدم بلوك)

املتبلق بحفر وجلب) (، الدارالعيضاء)

املاء)من  جف مشروع تربية الحلزو )

العالغة) ( بامللك املدعو الحفرة تيرس)

)7)سنتيار) آر) ((5 7)هكتار) مساحته)

الشاواة) اخميسات  بجماعة  الكائن 

سطات) دائرة  سبيد  قيادة  والد 

الشمالية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

قيادة  والد) الشاواة  اخميسات 

سبيد دائرة سطات الشمالية إقليم)

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
عامر)) بني  قيادة  بمقر  ( سيجري)
إلى غاية) ف)ف)) 6) براف) ( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ( ف)ف)) 75) براف)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد احمد بوزكري البنوا  واجهة)
السراغنة) قلبة  (6( رقم) (( النخلة)
من  جف) املتبلق بحفر وجلب املاء) (،
العالغة) ( السقي بامللك املدعو لحعيف)
)3)سنتيار) آر) (37 3)هكتار) مساحته)
الكائن بجماعة سيدي مو�سى قيادة)
بني عامر دائرة القلبة-بني عامر إقليم)

قلبة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
عامر) بني  قيادة  مو�سى  سيدي 
قلبة) إقليم  عامر  القلبة-بني  دائرة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري))بمقر قيادة بني عامر))ابتداء)
من))6) براف)ف)ف))إلى غاية)75) براف)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ف)ف))
بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد احمد)
 ( النخلة) واجهة  البنوا   بوزكري 
املتبلق) (، السراغنة) قلبة  (6( رقم)
السقي) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 
العالغة) ( بامللك املدعو فيض البهلول)
سنتيار) ف6) آر) (( هكتار) (4 مساحته)
الكائن بجماعة سيدي مو�سى قيادة)
بني عامر دائرة القلبة-بني عامر إقليم)

قلبة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
عامر) بني  قيادة  مو�سى  سيدي 
قلبة) إقليم  عامر  القلبة-بني  دائرة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء) ( بمقر قيادة تساوت) ( سيجري)

من))6) براف)ف)ف))إلى غاية)75) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ف)ف))

بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد احمد)

الدوحاني البنوا  دوار اوالد مصور)

املتبلق) (، القلبة) تساوت  الشطيعة 

السقي) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 

بامللك املدعو لغدير))العالغة مساحته)

بجماعة) الكائن  سنتيار  (58 آر) (57

الشطيعة قيادة تساوت دائرة القلبة-

بني عامر إقليم قلبة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الشطيعة قيادة تساوت دائرة القلبة)

بني عامر إقليم قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري))بمقر قيادة الجوالة))ابتداء)

من))6) براف)ف)ف))إلى غاية)75) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ف)ف))

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

تجزئة) البنوا   املتوكيف  املذكوري 

(، السراغنة) قلبة  ( ((7 رقم) النور 

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

اإلستبماالت املنزلية املنفردة بامللك)

مساحته) العالغة  ( لبعيشات) املدعو 

بجماعة) الكائن  مربع  متر  47ف7)

اجعيف قيادة الجوالة دائرة تاماللت)

إقليم قلبة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

اجعيف قيادة الجوالة دائرة تاماللت)

إقليم قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
بمقر قيادة لوناسدة- والد) ( سيجري)
يبكوب))ابتداء)من))6) براف)ف)ف))إلى)
غاية)75) براف)ف)ف)))بحث في مشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد الحامدي فهامي البنوا  دوار)
يبكوب) بجماعة  والد  الغازي   والد 
قلبة السراغنة)،)املتبلق بحفر وجلب)
املاء)من  جف سقي))5)هكتارات))فقط)
بامللك املدعو الحمراوي  والد يبكوب))
 89 آر) (77 6)هكتار) العالغة مساحته)
سنتيار الكائن بجماعة  والد يبكوب)
دائرة) يبكوب  لوناسدة- والد  قيادة 
قلبة) إقليم  الغابة  القلبة- هف 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
لوناسدة- والد) قيادة  يبكوب   والد 
الغابة) القلبة- هف  دائرة  يبكوب 

قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
بمقر قيادة لوناسدة- والد) ( سيجري)
يبكوب))ابتداء)من))6) براف)ف)ف))إلى)
غاية)75) براف)ف)ف)))بحث في مشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد الحامدي فهامي البنوا  دوار)
يبكوب) بجماعة  والد  الغازي   والد 
قلبة السراغنة)،)املتبلق بحفر وجلب)
املاء)من  جف السقي))))بامللك املدعو)
العالغة) ( يبكوب) الحمراوي  والد 
سنتيار) (7 آر) ((8 هكتار) (3 مساحته)
قيادة) يبكوب  بجماعة  والد  الكائن 
لوناسدة- والد يبكوب دائرة القلبة-

 هف الغابة إقليم قلبة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
لوناسدة- والد) قيادة  يبكوب   والد 
الغابة) القلبة- هف  دائرة  يبكوب 

قلبة السراغنة.
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عدد)5ف56 - 7)ابعا )7447  فاتب  براف)ف)ف))الجريدة الرسمية   56(6

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
بوعلي)) قيادة  والد  بمقر  ( سيجري)
إلى غاية) ف)ف)) 6) براف) ( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ( ف)ف)) 75) براف)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
الزريبات) دوار  فرتو   رحال  السيد 
السراغنة،) قلبة  الواد  بوعلي  اوالد 
من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 
سنتيار)) (39 آر) (75 هكتار) (4 السقي)
بدوار) بقع  رضية  املدعو  بامللك 
الزريبات العالغة مساحته)77)هكتار)
بجماعة) الكائن  سنتيار  (97 آر) (47
 والد بوعلي الواد قيادة  والد بوعلي)
قلبة) إقليم  السراغنة  قلبة  دائرة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
 والد بوعلي الواد قيادة  والد بوعلي)
إقليم قلبة) بني عامر  القلبة-) دائرة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
بمقر قيادة تساوت ابتداء) ( سيجري)
من))6) براف)ف)ف))إلى غاية)75) براف)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ف)ف))
بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد))ععد)
الهادي لحلو ومن مبه))البنوا  دوار)
املتبلق) القلبة،) الشطيعة  الزاواة 
السقي) من  جف  املاء) وجلب  بحفر 
بامللك))املدعو تبزت العالغة مساحته)
الكائن) سنتيار،) ((5 67) ر) هكتار) (7
تساوت) قيادة  الشطيعة  بجماعة 
قلبة) اقليم  عامر  بني  القلبة  دائرة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))
الشطيعة قيادة تساوت دائرة القلبة)

بني عامر اقليم قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء) تنانت  قيادة  بمقر  ( سيجري)

من))6) براف)ف)ف))إلى غاية)75) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ف)ف))

بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد))علي)

سبيد)))البنوا  دوارايت اسبيد ايت)

تكال ازاالل،)املتبلق بحفر وجلب املاء)

من  جف السقي بامللك))املدعو اورتي)

من) عبرات  ارببة  مساحته  العالغة 

ايت) بجماعة  الكائن  الشبير،) بذور 

اقليم) بزو  دائرة  تنانت  قيادة  تكال 

ازاالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))

ايت تكال قيادة تنانت دائرة بزو اقليم)

ازاالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

)بمقر قيادة فطواكة ابتداء) سيجري)

من))6) براف)ف)ف))إلى غاية)75) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ف)ف))

السيد))) لفائدة  ( املاء،) وجلب  بحفر 

لحعيب خضاري البنوا  حي السبادة)

البيو ،) (7(5 رقم) القيروا   اارع 

من  جف) املاء) وجلب  بحفر  املتبلق 

الحداد) عي   املدعو  ( بامللك) السقي 

 38 ار) ف9) ))هكتار) العالغة مساحته)

سنتيار،الكائن بجماعة تدلي فطواكة)

قيادة فطواكة دائرة فطواكة اقليم)

 زاالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))

دائرة) فطواكة  قيادة  فطواكة  تدلي 

فطواكة اقليم  زاالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء) تنانت  قيادة  بمقر  ( سيجري)

من))6) براف)ف)ف))إلى غاية)75) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ف)ف))

السيد)))) لفائدة  ( املاء،) وجلب  بحفر 

محمد بوجدي البنوا  دوار احنصالة)

ايت تكال  زاالل،)املتبلق بحفر وجلب)

املنزلية) االستبماالت  من  جف  املاء)

وارواء)املااية بامللك))املدعو))تقوان)

عبرات زريبة،) ف7) العالغة مساحته)

الكائن بجماعة ايت تكال قيادة تنانت)

دائرة بزو)،)اقليم  زاالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))

بزو،) دائرة  تنانت  قيادة  تكال  ايت 

اقليم  زاالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

من)) بمقر قيادة بزو ابتداء) ( سيجري)

75) براف) غاية) إلى  ف)ف)) 6) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ف)ف))

السيدة) لفائدة  ( املاء،) وجلب  بحفر 

احليمة جدي ومن مبها البنوا ))حي)

واوازغت)) البسكراة  فورار  الثكنة 

 زاالل،)املتبلق بحفر وجلب املاء)من)

فدا ) ( املدعو) ( بامللك) السقي   جف 

4)هكتار) ادبولكوا  العالغة مساحته)

بجماعة)) الكائن  سنتيار،) (75 آر) ((6

اقليم) ( بزو) دائرة  بزو  قيادة  (، بزو)

 زاالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))

اقليم) بزو،) دائرة  بزو،) قيادة  (، بزو)

 زاالل.

153

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
بمقر قيادة تساوت ابتداء) ( سيجري)
من))6) براف)ف)ف))إلى غاية)75) براف)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ف)ف))
السيد)) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 
دوار) البنوا   الصحراوي  حمادي 
اوالد علي جماعة الشطيعة،))املتبلق)
 5 من  جف السقي) بحفر وجلب املاء)
لكراتي) املدعو  ( بامللك) فقط  هكتار 
 3( 34) ر) 5)هكتار) العالغة مساحته)
الشطيعة) بجماعة  الكائن  سنتيار،)
قيادة تساوت دائرة القلبة بني عامر)

اقليم قلبة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))
الشطيعة قيادة تساوت دائرة القلبة)

بني عامر اقليم قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 
بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
بمقر قيادة لوناسدة  والد) ( سيجري)
ف)ف)  6) براف) ( من) ابتداء) يبكوب 
في) بحث  ( ف)ف)) 75) براف) إلى غاية)
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
احمد عتيق البنوا ) ( لفائدة السيد)
الحسني) حي  (74 رقم) العحراة  اارع 
املاء) وجلب  بحفر  املتبلق  البيو ،)
من  جف السقي بامللك))املدعو ازنادة))
 37 57) ر) 7)هكتار) العالغة مساحته)
لوناسدة) بجماعة  الكائن  سنتيار،)
اوالد يبكوب دائرة) قيادة لوناسدة،)
قلبة) اقليم  الغابة  القلبة،) هف 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))
اوالد) لوناسدة،) قيادة  لوناسدة 
الغابة) القلبة،) هف  دائرة  يبكوب 

اقليم قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

بعني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

بمقر قيادة لوناسدة  والد) ( سيجري)

ف)ف)  6) براف) ( من) ابتداء) يبكوب 

في) بحث  ( ف)ف)) 75) براف) إلى غاية)

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)

لفائدة السيد عمر عوادات البنوا )

قلبة) لوناسدة  غانم  اوالد  دوار 

السراغنة،)املتبلق بحفر وجلب

)املدعو)) )املاء)من  جف السقي بامللك)

اقنينيعة))العالغة مساحته)55) ر)47 

لوناسدة) بجماعة  الكائن  سنتيار،)

اوالد يبكوب دائرة) قيادة لوناسدة،)

قلبة) اقليم  الغابة  القلبة،) هف 

السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))

اوالد) لوناسدة،) قيادة  لوناسدة 

الغابة) القلبة،) هف  دائرة  يبكوب 

اقليم قلبة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعال  عن إجراء بحث
وكالة) مدير  قرار  صدره  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع بعني مالل،)

ابتداء) قيادة  كوديد  بمقر  سيجري 

من)6) براف)ف)ف))إلى غاية)75) براف)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ف)ف))

السيدة) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

نجمة بوملنازاف البنوا  رقم))5)درب)

املتبلق مراكش،) احمر  باب  الجامع 

السقي) من  جف  املاء) بحفر وجلب  (

العالغة) تقنديدين  املدعو  بامللك 

عبرات الكائن بجماعة) ف7) مساحته)

دائرة) قيادة  كوديد  نلخير   كودي 

 زاالل،)إقليم  زاالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) قيادة  كوديد  نلخير   كودي 

 زاالل،)إقليم  زاالل.
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جرادة مشهود بمطابقتها للنظائر املوزعة
رئيس مصلحة الطعع واإلنتاج

اطلع عليه من  جف إثعات صحة إمضاء السيد ................................
نيابة عن مدير املطعبة الرسمية

الرباط في ............................................................................


