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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو2 في ميدا2 اإلشه ض الق نوني إثب ت هويتهم والسلط ت املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلداضة أية مسؤولية فيم  يتعلق بمرمو2 اإلعالن ت.

 I.  -  إعالنات قانونية
األست ذ توفيق أبو فراس

موثق بمراكش

الط بق األول، إق مة امليل، ش ضع الشهداء، 

افرن ج، مراكش

LE DEPART IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الوحيد

ضأسم له  االجتم عي : 00).0) دضهم

مقره  االجتم عي : 232، عم ضة عبد 

 الرحم 2، الط بق الث ني، 

ضقم 7، ش ضع محمد الخ مس، جليز، 

مراكش

تأسيس 
بت ضيخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 

الشركة  إنش ء  تم   ،(0(0 ين ير   (0

املميزات  له   والتي  أعاله  املذكوضة 

والخص ئص الت لية :

 LE DEPART  : التسمية 

.IMMOBILIER SARL AU

الهدف : منعش عق ض6.

املقر االجتم عي : 232، عم ضة عبد 

الرحم 2، الط بق الث ني، ضقم 7، ش ضع 

محمد الخ مس، جليز، مراكش.

املدة : 99 سنة.

الرأسم ل االجتم عي : 00).0) دضهم 

 100 )0) حصة من فئة  مقسم إلى 

دضهم للحصة الواحدة اكتتبت كله  

وحرضت بك مله  نقدا.

توزيع ضأس امل ل : السيد حسن بن 

حفصية )0) حصة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

انفرادية  بصفة  بن حفصية  حسن 

الصالحي ت  ومع  محددة  غير  ملدة 

الش ملة في هذا امليدا2.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر.

 %5 األضب ح  من  يخصم   : الربح 

االحتي طي  املدخر  تكوين  أجل  من 

الق نوني.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ضية بمراكش تحت عدد 083)10.

1 P

 RESTAURANT CHIEKH

FAHD

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بمس هم واحد

تبع  للعقد العرفي بت ضيخ 17 م ضس 

0)0)، تم وضع قواني2 الشركة ذات 

املميزات الت لية :

 RESTAURANT  : التسمية 

.CHIEKH FAHD

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمس هم واحد.

املوضوع :

املطعم  وإداضة  وتشغيل  إنش ء 

واملقهى ؛

جميع األنشطة املتعلقة ب ملط عم 

واملخبوزات  والحلوي ت  واملقهى 

واملعجن ت ؛

شراء، بيع، استيراد جميع معدات 

املط عم والفن دق واملط بخ واملخ بز 

واملعجن ت ؛

... الخ.

نوفمبر،   24 : ش ضع  املقر الرئي�سي 

حي السع دة، ضقم 9، العيو2.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  دضهم مقسمة 

ب لك مل  وتملكه   دضهم   100 فئة 

السيدة املوكف امغير.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلداضة 

املوكف امغير.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

الربط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو2 

ضقم  تحت   (0(0 م ضس   17 بت ضيخ 

ب لسجل  تسجيله   وتم   (0(0/793

التحليلي  الرقم  تحت  التج ض6 

عدد 31499.

2 P

 STE GENERATIONMAROC

TECH SUD

SARL AU

ضأسم له  : 100.000 دضهم

RC : 31575

تم ب لعيو2 بت ضيخ 24 م ضس 0)0) 

إنش ء شركة ب لخص ئص الت لية :

 STE  : التسمية 

 GENERATIONMAROC TECH

.SUD SARL AU

االستيراد  تصنيع،   : النش ط 

الكهرب ئية  املواد  تج ضة  والتصدير، 

والبن ء  وااللكتروني ت  والكمبيوتر 

واملواد الصن عية، األعم ل الكهرب ئية، 

تصميم وإنت ج اللوح ت الكهرب ئية.

اكفول،  زنقة   : االجتم عي   املقر 

ضقم 8، حي خط الرملة 1، العيو2.

من ت ضيخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

دضهم   100.000  : امل ل  ضأس 

حصة كل واحد   1000 مقسمة على 

في ملك السيد  جميعه   دضهم،   100

عبد الرحم 2 العرائ�سي.

الرحم 2  عبد  السيد   : التسيير 

العرائ�سي عي2 كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

بت ضيخ  ب لعيو2  االبتدائية   ب ملحكمة 

21 أبريل 0)0) تحت ضقم 0/844)0).

3 P

 STE FIKAMED

SARL AU

COMPTABILITE  & GESTION FISCAL

MOHAMMED KACHI

TEL / FAX : 039.71.37.84

 SIEGE : 3 AV AL WAHDA 1ER ETAGE N°1

 TETOUAN

STE MOUNDI CAR
SARL

ضاسم له  : 100.000 دضهم

مقره  االجتم عي :  ش ضع 9 أبريل، 

زنقة السن بل ضقم 12 تطوا2

السجل التج ض6 ضقم : 23683

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في 3 فبراير 0)0).

اجتم عية  حصة   500 تفويت  

بقيمة اجم لية  دضهم   100 من فئة 

السيدة  طرف  من  دضهم   50.000

ف طمة الهد6  الى :

حصة   (50 السيد بس م حلوز6 

اجتم عية.
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السيد حس م حلوز6 50) حصة 

اجتم عية.

االس �سي  الق نو2  على  املوافقة 

املنقح.

االس �سي  الق نو2  تعديل 

للشركة فيم  يخص البنود املتعلقة 

ب لرأسم ل.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

فبراير   11 االبتدائية بتطوا2 بت ضيخ 

0)0)، تحت ضقم 256.
مقتطف من أجل االشه ض

STE FILAMED SARL

4 P

 STE FIKAMED

SARL AU

COMPTABILITE  & GESTION FISCAL

MOHAMMED KACHI

TEL / FAX : 039.71.37.84

 SIEGE : 3 AV AL WAHDA 1ER ETAGE N°1

 TETOUAN

STE DIAMOND TEX

SARL

ضاسم له  : 300.000 دضهم

مقره  االجتم عي : ش ضع الجيش 

امللكي، اق مة الش ضقة تجزئة ف �سي 

8 تطوا2

السجل التج ض6 ضقم : 19409

الع م  الجمع  محرر  بمقت�سى 

 االستثن ئي املنعقد بمقر الشركة بت ضيخ

 11 ديسمبر 019)، تقرض م  يلي :

بعنوا2 :  للشركة  ت بع  فرع  قفل 

فلوضالي   اق مة  هللا  عبد  بن  ش ضع 

طنجة.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

االبتدائية بتطوا2 بت ضيخ 23 ديسمبر 

019)، تحت ضقم 6501.
مقتطف من أجل االشه ض

STE FILAMED SARL

5 P

 STE FIKAMED
SARL AU

COMPTABILITE  & GESTION FISCAL
MOHAMMED KACHI

TEL / FAX : 039.71.37.84
 SIEGE : 3 AV AL WAHDA 1ER ETAGE N°1

 TETOUAN

STE ELECTRO MEZOUAR
SARL AU 

ضاسم له  : 10.000 دضهم
مقره  االجتم عي :  ش ضع دك  زنقة 

النجم دضب 2 ضقم 2 تطوا2
السجل التج ض6 ضقم : 739)1

 10 بت ضيخ  )م.ج.ع.ا(  بمقت�سى 
ب ملقر  واملنعقد   (019 ديسمبر 

االجتم عي للشركة.
 STE قرض الشريك الوحيد لشركة 
 ELECTRO MEZOUAR SARL AU
 10.000 ضاسم له    ، ش.م.م.ش.و   ،
دضهم والك ئنة بش ضع دك  زنقة النجم 
واملسجلة  تطوا2،   2 ضقم   2 دضب 
ب لسجل التج ض6 تحت ضقم 739)1 

م  يلي :
املص دقة على الحس ب الخت مي 

للتصفية.
مزواض  محمد  السيدة  ذمة  ابراء 
مع  الشركة  تصفية  عن  كمسؤولة 

انته ء مهمته.
اختتم م عملية التصفية.

التصفية   لحس ب  االيداع  تم 
بت ضيخ  لتطوا2  االبتدائية  ب ملحكمة 
23 ديسمبر 019)،  تحت ضقم 6498.

مقتطف من أجل االشه ض
STE FILAMED SARL

6 P

STE FIKAMED
SARL AU

 COMPTABILITE & GESTION  FISCAL

MOHAMMED KACHI

TEL/FAX : 039-71.37.84

 3AV. AL WAHDA 1er ETAGE N° 1

TETOUAN

STE. MUNDO BELLO
SARL

ضأسم له  : 100.000.00 دضهم
الك ئن مقره  : ش ضع اسوا2 إق مة 
زيد الط بق األض�سي ضقم 21 طوابل 

السفلي تطوا2

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

(3439

 13 بت ضيخ  )م.ج.ع.ا.(  بمقت�سى 

ين ير 0)0) واملنعقد ب ملقر اإلجتم عي 

 STE. MUNDO للشركة قرضت شركة

BELLO SARL م  يلي:
التج ض6  النش ط  توسيع  تم   1-

وتوزيع  استيراد  إلى  للشركة 

مستحررات التجميل.

-2 املوافقة على الق نو2 األس �سي 

املنقح.

األس �سي  الق نو2  تعديل   3-

فيم  يخص البنوداملتعلقة  للشركة  

ب لنش ط التج ض6.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (0(0 ين ير   24 بت ضيخ  اإلبتدائية 

تحت ضقم 0155.
مقتطف من أجل اإلشه ض

7 P

STE FIKAMED

SARL AU

مكتب املح سبة والتدبير الجب ئي

 ق �سي محمد

3، ش ضع الوحدة الط بق األول ضقم 1 تطوا2 

STE. KASR AZOUHOUR
SARL

ضأسم له  : 000.000.00) دضهم

الك ئن مقره  بش ضع شرشر ضقم 25 

تطوا2
ضقم التقييد في السجل التج ض6 

(089

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(0 ين ير   (9 في  املؤضخ 

املص دقة على م  يلي :

واملسير  الشريك  بوف ة  -إخب ض 

ميلود الش ضف وتفويت حصصه إلى 

وضثته حسب ضسم اإلضاثة املؤضخ في 

18 ديسمبر 017).

للحصص  الجديد  التوزيع  -تبني 

حسب عقد اإلضاثة واتف ق الوضثة.

الش ضف  أنوض  السيد  -تعيي2 

مسيرين  الش ضف  كريم  والسيد 

ميلود  املسير  لوف ة  تبع   للشركة 

الش ضف ملدة سنة غير ق بلة للتجديد.

املوافقة على الق نو2 األس �سي   -

املعدل.

- تعديل الق نو2 األس �سي للشركة 

فيم  يخص البنود املتعلقة ب لتسيير 

والرأسم ل وتوزيع الحصص.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   5 بت ضيخ  بتطوا2  اإلبتدائية  

0)0) تحت ضقم 4))0.
مقتطف من أجل اإلشه ض

8 P

STE. LAMINA 90
ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   (0(0 أبريل   2 بت ضيخ  ب لسم ضة 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخص ئص الت لية :

.STE. LAMINA 90 : التسمية

الهدف : 

اإلستيراد والتصدير.

واألعم ل  البن ء  في  مق ول 

املختلفة، والتج ضة.

 4 السالم  حي   : اإلجتم عي  املقر 

بلوك ج. ضقم 54 السم ضة.

املدة : 99 سنة.

حدد   : اإلجتم عي  الرأسم ل 

مبلغ  في  اإلجتم عي  الرأسم ل 

إلى  مقسمة  دضهم   100.000.00

قيمة  إجتم عية  حصة   1000

جميعه   دضهم   100.00 الواحدة 

شريك  طرف  من  ومحرضة  مكتتبة 

الت لي  الشكل  عل  ومقسمة  واحد 

الس عد  السيد سيد6 أحمد س لم 

الحصص  ومجموع  حصة،   1000

املمثلة للرأسم ل اإلجتم عي هي1000 

حصة.

السنة اإلجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

سيد6 أحمد س لم الس عد ملدة غير 

محدودة.
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تقييد  تم   : الق نوني  اإليداع 

ملدينة  التج ض6  ب لسجل  الشركة 

السم ضة بت ضيخ 15 أبريل 0)0) تحت 

الرقم 1913.

9 P

STE LAAYOUNE TAJHIZ

SARL AU

RC N° : 31583

ت سيس شركة

أبريل   24 بت ضيخ  ب لعيو2  تم 

انش ء شركة ذات املسؤولية   ،(0(0

املحدودة بشريك وحيد ب لخص ئص 

الت لية :

 STE LAAYOUNE  : التسمية 

.TAJHIZ

بيع التجهيزات املنزلية،   : النش ط 

أعم ل متعددة.

ش ضع  ملتقى   : االجتم عي  املقر 

مكة و0) غشت عم ضة سالمة ضقم 4 

العيو2.

من ت ضيخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

الت سيس.

دضهم   100.000  : امل ل  ضأس 

موزعة  حصة   1000 على  مقسمة 

ك لت لي :

 1000  .... املوس و6  بدض  السيد 

حصة.

بدض  السيد  تعيي2  تم   : التسيير 

املوس و6 كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.

االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 

ب لعيو2  االبتدائية  ب ملحكمة 

ضقم  تحت   ،(0(0 أبريل   24 بت ضيخ 

.(0(0/848

10 P

 STE GENERALE GENIE

  TRAVAUX

    SARL AU

14  بلوك 5 الحمدانية    بني مالل 

ضأس امل ل : 100.000 دهم 

السجل التج ض6 ضقم     4119 

اعال2 قفل  تصفية  شركة 

بمقت�سى القراض االستثن ئي لشرك ء 

ديسمبر019)      17 بت ضيخ     الشركة  

تم م  يلي :

-قفل التصفية  .

- املص دقة على حس ب التصفية  

وتقرير املصفي.

- اعال2 نه ية تصفية الشركة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   -

االبتدائية      بني مالل   تحت   عدد    

09 بت ضيخ  7 ين ير0)0).

1 C

 STE BENI OUSSAMA

 SARL

 0) غشت  تجزئة املحطة  ضقم 9 

الط بق 1  بني مالل 

ضاس امل ل : 100.000 دهم 

السجل التج ض6 ضقم   4349 

اعال2 قفل  تصفية  شركة

بمقت�سى القراض االستثن ئي لشرك ء 

الشركة  بت ضيخ    6 م ضس 019)    تم 

م  يلي :

-قفل التصفية  .

- املص دقة على حس ب التصفية   

وتقرير املصفي.

- اعال2 نه ية تصفية الشركة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   -

االبتدائية      بني مالل   تحت   عدد  

35 بت ضيخ  14 ين ير0)0).

2 C

 STE SOMAWORK
 SARL

  0)   زنقة  7   بالد احمد بن ص لح  

أوالد حمدا2   بني مالل 
ضاس امل ل : 100.000 دهم 

السجل التج ض6 ضقم 4933 

اعال2 قفل  تصفية  شركة
بمقت�سى القراض االستثن ئي لشرك ء 

ديسمبر019)      25 بت ضيخ  الشركة  

تم م  يلي : 

-قفل التصفية  .

- املص دقة على حس ب التصفية  

و تقرير املصفي.

- اعال2 نه ية تصفية الشركة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   -

االبتدائية      بني مالل   تحت   عدد    

08 بت ضيخ  7 ين ير0)0).

3 C

OUED MDAIBIR CAR
تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 27 بت ضيخ  العرفي  للعقد  تبع  

فبراير0)0) تم وضع قواني2 الشركة 

ذات املميزات الت لية :

     OUED MDAIBIR CAR:التسمية

ذات  شركة  الق نوني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع:      يتعلق نش ط الشركة:

   - كراء السي ضات بدو2 س ئق. 

حي املط ض زنقة   : املقر الرئي�سي    

الط بق  غشت   14 عم ضة  الركيبة 

السفلي ضقم  -01 الداخلـة. 

مبلغ  في  حدد   : الرأسم ل 

100.000.00 دضهم مقسمة إلى ألف 

يملكه   دضهم   100 فئة  من  حصة 

ب لك مل:

عليي2                   هل  احمدوا   : -السيد 

340 حصة.

عليي2                      اهل  عمر   : -السيد 

330 حصة.

عليي2                    اهل  سيد6  السيد:   -

330 حصة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلداضة 

احمدوا هل عليي2 ملدة غير محددة.

تم بكت بة الربط  اإليداع الق نوني: 

بواد6  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت  م ضس0)0)   9 بت ضيخ  الذهب، 
ضقم 0)0)-65) واملسجل في السجل 

التج ض6 تحت ضقم15507.

4 C

 OULFA ASMAK 
تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمش ضك واحد

 13 بت ضيخ  العرفي  للعقد  تبع  

فبراير0)0) تم وضع قواني2 الشركة 

ذات املميزات الت لية :

.    OULFA ASMAK:        التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمش ضك واحد.

املوضوع      : يتعلق نش ط الشركة:

-التصدير، البيع والشراء، النقل، 

األسم ك  أنواع  ملختلف  التسويق 

واملنتوج ت البحرية، تجهيزات، مواد 

أولية.

عالقة  م له  كل  ع م  وبشكل 

ب لصن عة والتج ضة البحرية.

-وبصفة ع مة مختلف العملي ت 

املنقولة  العق ضية،  امل لية،  التج ضية، 

وغير املنقولة التي من ش نه  توسيع 

نش ط الشركة.
ضقم  : حي النهرة 01  الرئي�سي     

1334- الداخلة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسم ل 

100.000.00 دضهم مقسمة إلى ألف 

يملكه   دضهم   100 فئة  من  حصة 

ب لك مل السيد عبدهللا لكحل .

اإلداضة        : تسير من طرف السيد: 

محددة. غير  ملدة  لكحل  عبدهللا 

تم بكت بة الربط  اإليداع الق نوني: 

بواد6  االبتدائية  املحكمة  لدى 

الذهب، بت ضيخ 0) فبراير0)0) تحت 
ضقم 0)0)-180  واملسجل في السجل 

التج ض6 تحت ضقم 15385.

5 C



57(7 الجريدة الرسميةعدد 5610 - 12 ضمر 2 1441 )6 م 6 0)0)) 

ELGAZOUIR FISH
تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمش ضك واحد

بت ضيخ  العرفي  للعقد  تبع  
قواني2  وضع  تم  17فبراير0)0) 

الشركة ذات املميزات الت لية:
    ELGAZOUIR FISH:         التسمية
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمش ضك واحد.
املوضوع      : يتعلق نش ط الشركة:
-التصدير، البيع والشراء، النقل، 
األسم ك  أنواع  ملختلف  التسويق 
واملنتوج ت البحرية، تجهيزات، مواد 

أولية.
عالقة  م له  كل  ع م  وبشكل 

ب لصن عة والتج ضة البحرية.
-وبصفة ع مة مختلف العملي ت 
املنقولة  العق ضية،  امل لية،  التج ضية، 
وغير املنقولة التي من ش نه  توسيع 

نش ط الشركة.
 الرئي�سي: النهرة 01 ضقم -019) 

الداخلة.
مبلغ  في  حدد  الرأسم ل: 
100.000.00 دضهم مقسمة إلى ألف 
يملكه   دضهم   100 فئة  من  حصة 

ب لك مل السيد ضضوا2 الكزوير .
اإلداضة        : تسير من طرف السيد 
محددة. غير  ملدة  الكزوير  ضضوا2 
تم بكت بة الربط  اإليداع الق نوني: 
بواد6  االبتدائية  املحكمة  لدى 
الذهب، بت ضيخ 28 فبراير0)0) تحت 
ضقم 0)0)-)1)  واملسجل في السجل 

التج ض6 تحت ضقم 15433.
6 C

MAPETAN DAKHLA
S.A.R.L  AU 

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL: AV.EL
 AALAOUIENNE N°55 HAY

ERRAHMA
DAKHLA-RC N°9037-

االستثن ئي  الع م  الجمع  اثر  على 
املنعقد بمقر  12 م ضس0)0)  بت ضيخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 MAPETAN   بمس هم واحد املسم ة
DAKHLA S.A.R.L AU    قرض الشرك ء  

ووافقوا على م  يلي :
يملكه   حصة   1.000 تفويت 
لف ئدة  موهيم 2  اس مة  السيد 

السيد اسعد موهيم 2.
-استق لة السيد اس مة موهيم 2 

من منصبه كمسير للشركة. 
موهيم 2  اسعد  السيد  -تعيي2 
محددة  غير  ملدة  للشركة  وكمسير 

تعـديالت ق نونيــة. 
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
م ضس0)0)   17 بت ضيخ  ب لداخلة، 

تحت ضقم 0)0)-303.
7 C

 DK BIVOUAC AND EVENTS
SNC

 AU CAPITAL DE : 30.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL: IMM ROUGES
RUE AL ATF N°550

DAKHLA-RC N°6945-
-على اثر الجمع الع م االستثن ئي 
27 فبراير0)0) املنعقد بمقر  بت ضيخ 
الشركة ذات االسم الجم عي املسم ة   
 DK BIVOUAC AND EVENTS
SNC    قرض الشرك ء  ووافقوا على م  

يلي :
يملكه   حصة   400 -تفويت 
السيدة  ف طمة الغ لية اهل الخط ط 

لف ئدة السيد داهي اهل الخط ط.
للشركة  الق نوني  الشكل  -تغيير 
إلى  الجم عي  االسم  ذات  من شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بمس هم واحد .
ليشمل:  الشركة  نش ط  -توسيع 
األضا�سي  واستغالل  الفالحي  االنت ج 

الفالحية.
اهل  داهي  السيد  تعيي2  -ت كيد 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الخط ط 

محددة.
-تعـديالت ق نونيــة. 

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
ب لداخلة، بت ضيخ 5 م ضس0)0) تحت 

ضقم : 0)0)-55).
8C

 COMPAGNIE
TIERNOBOKAR

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 27 بت ضيخ  العرفي  للعقد  تبع  
فبراير0)0)  تم وضع قواني2 الشركة 

ذات املميزات الت لية:
 C O M P A G N I E : لتسمية ا

            .  TiernoBokar
ذات  شركة  الق نوني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع:      يتعلق نش ط الشركة:

   - استغالل وتسيير فندق. 
-  وبصفة ع مة مختلف العملي ت 
املنقولة  العق ضية  امل لية،  التج ضية، 
وغيرا ملنقولة التي من شأنه  توسيع 

نش ط الشركة.
: ت وضطة ام البير   املقر الرئي�سي    

-الداخلـة.
مبلغ  في  حدد   : الرأسم ل 
100.000.00 دضهم مقسمة إلى ألف 
يملكه   دضهم   100 فئة  من  حصة 

ب لك مل:
 Mme. FRANCOISE  -
 DOMINIQUE BASTIDE 300

.Parts
 Mme. LALLA-NORA  -

.KERDOUDI-KOLALI  300 Parts
                                                 Mme. LEADOUZE CIRCE-

.(00 Parts
 Mr. LEADOUZE  -

.ARISTOTE (00 Parts
اإلداضة         : تسير من طرف السيدة:  
 FRANCOISE DOMINIQUE

BASTIDE ملدة غير محددة.
تم بكت بة   : اإليداع الق نوني      
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
بواد6 الذهب، بت ضيخ 12 م ضس0)0) 
في  واملسجل   (88-(0(0 ضقم  تحت 

السجل التج ض6 تحت ضقم15547.
9 C

 FUTURE TRANS DAKHLA
S.A.R.L  AU

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL: HAY OUM
 TOUNSSI RUE BRAHIM OULD

BIH N°3(
DAKHLA-RC N°1(959-

االستثن ئي  الع م  الجمع  اثر  على 
26 فبراير0)0) املنعقد بمقر  بت ضيخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 FUTURE املسم ة    واحد  بشريك 
    TRANS DAKHLA S.A.R.L AU

قرض الشرك ء  ووافقوا على م  يلي :
يملكه   حصة   1.000 تفويت 
لف ئدة  لفريطيس  حسن  السيد 

السيد حسن ملجيد.
-استق لة السيد حسن لفريطيس 

من منصبه كمسير للشركة. 
بوسكوض  زكري ء  السيد  -تعيي2 

وكمسير للشركة ملدة غير محددة.
-تعـديالت ق نونيــة. 

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
ب لداخلة، بت ضيخ 5 م ضس0)0) تحت 

ضقم  0)0)-53).
10 C

P.H AGRI
تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمش ضك واحد

 19 بت ضيخ  العرفي  للعقد  تبع  
فبراير0)0) تم وضع قواني2 الشركة 

ذات املميزات الت لية:
.     P.H AGRI : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمش ضك واحد.

املوضوع      : يتعلق نش ط الشركة:
-تربية وشراء, تسمي2 امل شية.

-تربية األبق ض وإنت ج األلب 2.
-وبصفة ع مة مختلف العملي ت 
املنقولة  العق ضية،  امل لية،  التج ضية، 
وغير املنقولة التي من ش نه  توسيع 

نش ط الشركة.
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املقر الرئي�سي : حي املسيرة 3 ش ضع 
الحسن بن جلو2 ضقم -109 الداخلة.
مبلغ  في  حدد   : الرأسم ل 
100.000.00 دضهم مقسمة إلى ألف 
يملكه   دضهم   100 فئة  من  حصة 

ب لك مل السيد الكهيلة حميد .
السيد:  طرف  من  تسير  اإلداضة: 

الكهيلة حميد ملدة غير محددة.
بكت بة  تم  الق نوني:  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
 25 بت ضيخ  الذهب،  بواد6 
  (00-(0(0 ضقم  تحت  فبراير0)0) 
تحت  التج ض6  السجل  في  واملسجل 

ضقم 15411.
11 C

NTAWTALT TRAVAUX
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 27 بت ضيخ  العرفي  للعقد  تبع  
فبراير0)0)  تم وضع قواني2 الشركة 

ذات املميزات الت لية :
 NTAWTALT  : التسمية 

.TRAVAUX
ذات  شركة  الق نوني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع:      يتعلق نش ط الشركة:
وأشغ ل  البن ء  أشغ ل  جميع   -

مختلفة.
-  وبصفة ع مة مختلف العملي ت 
املنقولة  العق ضية  امل لية،  التج ضية، 
وغيرا ملنقولة التي من شأنه  توسيع 

نش ط الشركة.
املقر الرئي�سي    : حي املسجد زنقة 

احيفريت ضقم 0)  -الداخلـة.
مبلغ  في  حدد   : الرأسم ل 
100.000.00 دضهم مقسمة إلى ألف 
يملكه   دضهم   100 فئة  من  حصة 

ب لك مل:
ب بيت         عبداتي  سيد6  السيد 

500 حصة.
السيد منصوض اخليل500 حصة.

السيد   طرف  من  تسير  اإلداضة: 
سيد6 عبداتي ب بيت والسيد منصوض 

اخليل  ملدة غير محددة.

تم بكت بة   : اإليداع الق نوني      
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
بواد6 الذهب، بت ضيخ 5 م ضس0)0) 
في  واملسجل   (5(-(0(0 ضقم  تحت 

السجل التج ض6 تحت ضقم15489.
12 C

 BOUZEKRI ZAMZAM
EXPORT
تأسيس

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمش ضك واحد

 27 بت ضيخ  العرفي  للعقد  تبع  
فبراير 0)0) تم وضع قواني2 الشركة 

ذات املميزات الت لية:
 B O U Z E K R I : لتسمية ا

   .  ZAMZAM EXPORT
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمش ضك واحد.
املوضوع      : يتعلق نش ط الشركة:
-التصدير، البيع والشراء، النقل، 
األسم ك  أنواع  ملختلف  التسويق 
واملنتوج ت البحرية، تجهيزات، مواد 

أولية.
عالقة  م له  كل  ع م  وبشكل 

ب لصن عة والتج ضة البحرية.
-وبصفة ع مة مختلف العملي ت 
املنقولة  العق ضية،  امل لية،  التج ضية، 
وغير املنقولة التي من ش نه  توسيع 

نش ط الشركة.
3 ش ضع  : حي املسيرة  الرئي�سي       

م ء العني2 ضقم -79 الداخلة.
مبلغ  في  حدد  الرأسم ل: 
100.000.00 دضهم مقسمة إلى ألف 
يملكه   دضهم   100 فئة  من  حصة 

ب لك مل السيد: محمد بندو .
السيد:  طرف  من  تسير  اإلداضة: 

محمد بندو ملدة غير محددة.
بكت بة  تم  الق نوني:  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
بواد6 الذهب، بت ضيخ 3 م ضس0)0) 
واملسجل في    (34-(0(0 تحت ضقم 

السجل التج ض6 تحت ضقم 15469.
13 C

 THOR ECOLOGY
 S.A.R.L

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL: AV.EL
AARGOUB N°01-7724
DAKHLA-RC N°13845-

-على اثر الجمع الع م االستثن ئي 
بت ضيخ 19 فبراير0)0) املنعقد بمقر 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 THOR ECOLOGY املسم ة   
S.A.R.L    قرض الشرك ء  ووافقوا على 

م  يلي :
-تفويت 500 حصة يملكه  السيد 
نوض الهدى بعتيل لف ئدة السيد ط ضق 

بعثيل.
للشركة،  الق نوني  الشكل  -تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمس هم واحد .
ليشمل:  الشركة  نش ط  -توسيع 
الصن عي،  التغليف  لصن عة  وحدة 

توزيع التغليف.
الهدى  نوض  السيدة  -استق لة 
بعتيل من منصبه  كمسيرة للشركة. 

-تعيي2 السيد ط ضق بعثيل كمسير 
للشركة ملدة غير محددة.

-تعـديالت ق نونيــة. 
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
ب لداخلة، بت ضيخ 5 م ضس0)0) تحت 

ضقم  0)0)-54).
14 C

 CARMEZ FROID
  CLIMATISATION

SARL
A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

ضأسم له  : 100.000.00 دضهم
مقره  : حي السالم زنقة لعمر أهل 

سيد6 إبراهيم ضقم 31
- الداخلة -

 I-/   تأسيـــس     
بت ضيخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 3 فبراير0)0) ، تم إحداث الق نو2 
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األس �سي 

محدودة لشريك وحيد.
 CARMEZ FROID:1./-التسميــة
 CLIMATISATION SARL A
ذات  شـركـة   ASSOCIE UNIQUE

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.
2./-الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 
الخ ص  لحس به   خ ضجه  أو  املغرب 

أو لحس ب الغير إلى : 
 تركيب ، إصالح ، شراء وبيع آالت 
استيراد  والتكييف،  التبريد  وأجهزة 
تج ضة   ، اشغ ل مختلفة   ، وتصدير 

ع مة.
العملي ت  جميع  كذلك 
امل لية التي له   التج ضية،  الصن عية، 
عالقة مب شرة أو غير مب شرة ب لهدف 

اإلجتم عي. 
3. /- املقر االجتم عي:  حي السالم 
زنقة لعمر أهل سيد6 إبراهيم ضقم 

31 - الداخلة.
من  ابتداء  سنة   99 /-املــدة:   .4

ت ضيخ التأسيس النه ئـي.
5./-ضأس املـ ل : حدد ضأس امل ل في 
مبلغ 100.000.00 دضهم مقسم على 
دضهم،    100 فئة  من  حصة   1000
الوحيد   الشريك  لف ئدة  للواحـد 

محمد الش هد6 الوزاني.
6./-التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة 
إلى السيد الوحيد : محمد الش هد6 

الوزاني.
من  تبتـدئ   : امل ليـة  7./-السنـة 
ديسمبر من   31 ف تـح ين يـر وتنتهـي في 

كل سنـة.
لالحتي ط   5%  : 8./-األضبــ ح 

الق نـــونـي.
/-II اإليــداع الق نـونـي : تـم اإليـداع 
الق نـونـي ب ملحكمـة االبتدائية لواليـة 
جهـة الداخلة - واد6 الذهب  بمدينـة 
تحـت  فبراير0)0)     5 الداخلـة يـوم 
التج ض6  السجل   130/(0(0 عـدد 

ضقم 15307.   
للنشر والبي 2
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MAIM SERVICE
 SARL 

A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
ضأسم له  : 100.000.00 دضهم

مقره  : حي املط ض زنقة الرب ط ضقم 
-11 الداخلة -
  /-  I تأسيـــس:

بت ضيخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 4 م ضس0)0) ، تم إحداث الق نو2 
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األس �سي 

محدودة لشريك وحيد.
1./-التسميــة :

 MAIM SERVICE SARL A
ذات  شـركـة   ASSOCIE UNIQUE

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.
2./-الهــدف : تهدف الشركة سواء 
لحس به   خ ضجه  أو  املغرب  داخل 

الخ ص أو لحس ب الغير إلى : 
تجهيزات  تمويل  البن ء،  اشغ ل 
إصالح   ، املك تب واآلالت املعلوم تية 
املط عم   خدمة   ، اآلالت  و  األجهزة 
استيراد   ، مختلفة  وتج ضة  خدم ت 

وتصدير .
العملي ت  جميع  كذلك 
امل لية التي له   التج ضية،  الصن عية، 
عالقة مب شرة أو غير مب شرة ب لهدف 

اإلجتم عي. 
حي املط ض    : املقر االجتم عي   -/.3

زنقة الرب ط ضقم 11 - الداخلة.
من  ابتداء  سنة   99 4./-املــدة: 

ت ضيخ التأسيس النه ئـي.
5./-ضأس املـ ل : حدد ضأس امل ل في 
مبلغ 100.000.00 دضهم مقسم على 
دضهم،    100 فئة  من  حصة   1000
 : الوحيدة  الشريكة  لف ئدة  للواحـد 

ميمونة أمعيف.
6./-التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة 
إلى السيدة الوحيدة: ميمونة أمعيف.
من  تبتـدئ   : امل ليـة  7./-السنـة 
ديسمبر من   31 ف تـح ين يـر وتنتهـي في 

كل سنـة.
لالحتي ط   5%   : 8./-األضبــ ح 

الق نـــونـي.

/-II اإليــداع الق نـونـي : تـم اإليـداع 

الق نـونـي ب ملحكمـة االبتدائية لواليـة 

جهـة الداخلة - واد6 الذهب ، بمدينـة 

الداخلـة يـوم 12 م ضس0)0)   تحـت 
التج ض6  السجل   (80/(0(0 عـدد 

ضقم 15535.   
للنشر والبي 2
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WILD LANE
 SARL 

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
ضأسم له  : 100.000.00 دضهم

مقره  : حي السالم زنقة املين ء 

الط بق األول ضقم -88 الداخلة -

-   I/  تأسيـــس:
 27 بمقت�سى عقد عرفي بت ضيخ    
الق نو2  إحداث  تم   ، فبراير0)0) 

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األس �سي 

محدودة.

 WILD LANE 1./-التسميــة: 

SARL شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

2./-الهــدف : تهدف الشركة سواء 

لحس به   خ ضجه  أو  املغرب  داخل 

الخ ص أو لحس ب الغير إلى : 

جميع األنشطة السي حية.

العملي ت  جميع  كذلك 

امل لية التي له   التج ضية،  الصن عية، 

عالقة مب شرة أو غير مب شرة ب لهدف 

اإلجتم عي. 

3. /- املقر االجتم عي:  حي السالم 
 -  88 الط بق األول ضقم  زنقة املين ء 

الداخلة.

من  ابتداء  سنة   99 4./-املــدة: 

ت ضيخ التأسيس النه ئـي.
5./-ضأس املـ ل : حدد ضأس امل ل في 

مبلغ 100.000.00 دضهم مقسم على 

دضهم،    100 فئة  من  حصة   1000

للواحـد لف ئدة الس دة : 

اهل الشيخ املخت ض400  حصة.

اهل الشيخ سيد3006 حصة.

اهل الشيخ خدة300 حصة.

6./-التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة 

إلى السيد  اهل الشيخ املخت ض.

من  تبتـدئ   : امل ليـة  7./-السنـة 
ديسمبر من   31 ف تـح ين يـر وتنتهـي في 

كل سنـة.
لالحتي ط   5%   : 8./-األضبــ ح 

الق نـــونـي.
/-II اإليــداع الق نـونـي : تـم اإليـداع 
الق نـونـي ب ملحكمـة االبتدائية لواليـة 
 ، الذهب  واد6   - الداخلة  جهـة 
م ضس0)0)     3 بمدينـة الداخلـة يـوم 
السجل   (3(/(0(0 عـدد  تحـت 

التج ض6 ضقم 15465.   
للنشر والبي 2
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 WELNESS TOURS 
شركـة محدودة املسؤولية 

املقر االجتم عي: 300، ش ضع املسيرة 
الخرراء، سيد6 بوزيد بوزيد، 

اقليم الجديدة 
ضقم التقييد في السجل التج ض6:

5755
حل شركة

الع م  الجمع  محرر  بمقت�سى 
  ،(0(0 فبراير   26 بت ضيخ  املنعقد 
قرض الشريك 2 السيد يوسف سهير 

والسيد خ لد  م  يلي :  
ت ضيخه  من  ابتداء  الشركة  حل 

وتصفيته  بطريقة ودية.
سهير  يوسف  السيد  تعيي2 
بط قته  البير ء،  ب لداض  الس كن 
مصفي    B43577 ضقم  الوطنية 
نط ق  أوسع  على  ومنحه  للشركة، 
الصالحي ت الستكم ل عملي ت حل 

الشركة وتحقيق  األصول. 
ب لعنوا2  التصفية  مقر  تحديد   
الت لي:  300، ش ضع املسيرة الخرراء، 
سيد6 بوزيد بوزيد، اقليم الجديدة.

املراسالت  تبعث  العنوا2،  لهذا 
ويتم تبليغ العقود والوث ئق املتعلقة 
ب لتصفية.                                                  

اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 
لدى  الربط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ضيخ 

2 م ضس 0)0) تحت ضقم 24883.
   خالصة و بي 2  

18 C

 HDS SYSTEMS
شركـة محدودة املسؤولية  

ذات شريك وحيد

ضأسم له  : 100.000.00  دضهم

املقر االجتم عي: كراج، الط بق 

السفلي، فيال ضقم 54، تجزئة 

جوهرة، الجديدة.

ضقم التقييد في السجل التج ض6:

16369

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد  عرفي مؤضخ في 17 

     (0 بت ضيخ   ومسجل   ،(0(0 فبراير 

الق نو2  إعداد  تم   ،(0(0 فبراير 

األس �سي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

. HDS systems: تسمية الشركة 

غـرض الشركة: 

مق ولة النج ز البرامج املعلوم تية 

وبيع املعدات املعلوم تية.

استيراد-تصدير.

كراج،  االجتم عي:  املقر  عنوا2 

الط بق السفلي، فيال ضقم 54، تجزئة 

جوهرة، الجديدة.

محدد  املبلغ  الشركة:  ضأسم ل 

إلى            مقسم  دضهم   100.000.00 في 

بقيمة  اجتم عية  حصة   1000

في  دضهم للحصة الواحدة    100.00

اسم الشريكة الوحيدة: 

 1000  : السيدة خديجة بي ض6   -

حصة اجتم عية.

السيدة  الشركة  تدير  التسيير: 

للبط قة  الح ملة  بي ض6  خديجة 

  69(88M ضقم  للتعريف  الوطنية 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 

لدى  الربط  بكت بة  الق نوني 

املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ضيخ 

27 فبراير 0)0) تحت ضقم 24872.
            خالصة وبي 2
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 SOCIETE GLOBAL INVEST  
 AND DEVELOPEMENT
شركـة محدودة املسؤولية  

ضأسم له  : 100.000.00  دضهم
املقر االجتم عي: تجزئة نجم و6، ضقم 

28، الط بق الث ني، الجديدة.
ضقم التقييد في السجل التج ض6:

16365
تأسيس شركـة

في  مؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
28 ين ير 0)0)، ومسجل بت ضيخ  10     
الق نو2  إعداد  تم   ،(0(0 فبراير 
األس �سي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية.
 SOCIETE الشركة:  تسمية   
 GLOBAL INVEST AND

. DEVELOPEMENT
غـرض الشركة: 

النقل واللوجستيك.
التج ضة.

اشغ ل مختلفة واشغ ل البن ء.
تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا2 
الث ني،  الط بق   ،28 ضقم  نجم و6، 

الجديدة.
محدد  املبلغ  الشركة:  ضأسم ل 
إلى            مقسم  دضهم   100.000.00 في 
بقيمة  اجتم عية  حصة   1000
في  دضهم للحصة الواحدة    100.00

اسمي الشريكي2: 
: 500 حصة  - السيد هش م ضابح 

اجتم عية.
- السيد حميد مرتجي : 500 حصة 

اجتم عية.
السيد  الشركة  يدير  التسيير: 
للبط قة  الح مل  مرتجي  حميد 
  Q1(8(6 ضقم  للتعريف  الوطنية 

ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 
لدى  الربط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ضيخ 

27 فبراير 0)0) تحت ضقم 24871.
            خالصة وبي 2
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 STE  IMANE

 SOLLUTIONS
شركـة محدودة املسؤولية  
ضأسم له  : 100.000  دضهم

املقر االجتم عي: اق مة ضوزيبيس 19، 

شقة في الط بق السفلي، عم ضة  دواض 

ملن دلة، جم عة موال6 عبد هللا، 

اقليم الجديدة.

السجل التج ض6 ضقم : 16399

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد  عرفي مؤضخ في 25 

     27 بت ضيخ   ومسجل   ،(0(0 فبراير 
الق نو2  إعداد  تم   ،(0(0 فبراير 

األس �سي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية.

 IMANE«  : الشركة  تسمية 

.« SOLLUTIONS

غـرض الشركة: .مق ولة في اشغ ل 

االمن والحراسة و البستنة.

اق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا2 

الط بق  في  شقة   ،19 ضوزيبيس 

السفلي، عم ضة  دواض ملن دلة، جم عة 

موال6 عبد هللا، اقليم الجديدة.
املبلغ محدد في   ضأسم ل الشركة: 

 1000 إلى  مقسم  دضهم    100.000

دضهم   100 بقيمة  اجتم عية  حصة 

للحصة الواحدة  في اسمي الشريكي2: 

 500  : الجم مي  يونس  السيد 

حصة اجتم عية.

 500  : بنع ئشة  حميد  السيد 

حصة اجتم عية.

السيد  الشركة  يدير  التسيير: 

للبط قة  الح مل  الجم مي  يونس 

  5(4569M ضقم  للتعريف  الوطنية 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 

لدى  الربط  بكت بة  الق نوني 

املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ضيخ 

03 م ضس 0)0) تحت ضقم 4891).
خالصة وبي 2

21 C

 STE BHET
شركـة محدودة املسؤولية  
ضأسم له : 100.000  دضهم

املقر االجتم عي: شقة 26، اين س 2، 
تجزئة االندلس، الجديدة.

السجل التج ض6 ضقم : 16223
تأسيس شركـة

في  مؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إعداد الق نو2   ،(0(0 ين ير   09
األس �سي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية.
.« BHET « : تسمية الشركة

غـرض الشركة:  الدضاسة والتنفيذ 
التقني لألشغ ل العمومية واملش ضيع.

عنوا2 املقر االجتم عي: شقة 26، 
اين س 2 ، تجزئة االندلس، الجديدة.
املبلغ محدد في  ضأسم ل الشركة: 
 1000 إلى  مقسم  دضهم   100.000
دضهم   100 بقيمة  اجتم عية  حصة 
للحصة الواحدة  في اسمي الشريكي2:  
حصة   500  : بنعبو  اشرف  السيد 

اجتم عية.
السيد عص م حوف : 500 حصة 

اجتم عية.
السيد  الشركة  يدير  التسيير: 
والسيد عص م حوف  بنعبو  اشرف 

ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 
لدى  الربط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ضيخ 

27 ين ير 0)0) تحت ضقم 24727.
خالصة وبي 2

22 C

 STE PRESTATION SAADA
شركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
ضأسم له : 50.000  دضهم

املقر االجتم عي: اق مة العزيزية، ضقم 
4، الجديدة.

السجل التج ض6 ضقم :09))1
تأسيس شركـة

في  مؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إعداد الق نو2  فبراير 016)،   17

األس �سي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 PRESTATION « :تسمية الشركة

«  SAADA

لوازم  كراء  الشركة:  غـرض 

الحفالت.

تنشيط الحفالت لألطف ل.

ممو2 الحفالت.

اق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا2 
العزيزية، ضقم 4، الجديدة.

املبلغ محدد في  ضأسم ل الشركة: 

50.000 دضهم مقسم إلى  500 حصة 

اجتم عية بقيمة 100 دضهم للحصة 

الواحدة في اسم الشريك الوحيد: 

 500  : قيسو2  مصطفى  السيد 

حصة اجتم عية.

السيد  الشركة  يدير  التسيير: 

للبط قة  الح مل  قيسو2  مصطفى 

. 108544M الوطنية للتعريف ضقم

اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 

لدى  الربط  بكت بة  الق نوني 

املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ضيخ 

)0 م ضس 016) تحت ضقم 57)0).
            خالصة وبي 2

23 C

 STE GLOVESRV
شركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
ضأسم له  : 100.000  دضهم

املقر االجتم عي: دواض الدعيج ت، 

جم عة موال6 عبد هللا، اقليم 

الجديدة. 

السجل التج ض6 ضقم : 16393

تأسيس شركـة
في  مؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بت ضيخ   مسجل   ،(0(0 فبراير   18
26   فبراير 0)0)، تم إعداد الق نو2 

األس �سي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
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.« GLOVESRV« :تسمية الشركة
االمدادات  الشركة:  غـرض 

واللوازم الصن عية.
دواض  االجتم عي:  املقر  عنوا2 
الدعيج ت، جم عة موال6 عبد هللا، 

اقليم الجديدة.
املبلغ محدد في  ضأسم ل الشركة: 
 1000 إلى  مقسم  دضهم    100.000
دضهم   100 بقيمة  اجتم عية  حصة 
الشريك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد: 
 1000  : السيد اسم عيل زغدود 

حصة اجتم عية.
السيد  الشركة  يدير  التسيير: 
للبط قة  الح مل  زغدود  اسم عيل 
 509713CD الوطنية للتعريف ضقم 

ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 
لدى  الربط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ضيخ 

03 م ضس 0)0) تحت ضقم 4894).
خالصة وبي 2

24 C

 STE IRRIGAPLAN
شركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
ضأسم له  : 100.000  دضهم

املقر االجتم عي: الشقة ضقم 4،  
الط بق الث ني ، مقبولة 11 ، تجزئة 

مبروكة البير الجديد.
السجل التج ض6 ضقم : 69)15

تعديالت
الع م  الجمع  محرر  بمقت�سى 
 (0(0 فبراير   26 بت ضيخ  االستثن ئي 
للشركة املذكوضة اعاله،  تقرض م  يلي:
حصة اجتم عية في   500 تفويت 
ملكية السيد خ لد احمد اسم عيل 
لف ئدة السيد محمد اله د6  احمد  
 100 بثمن  احمد  اسم عيل  احمد 

دضهم للحصة الواحدة.
للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية دات  من شركة محدودة 
محدودة  شركة  الى  وحيد  شريك 

املسؤولية.

احمد  خ لد  السيدين  تعيي2 
اله د6  محمد  و  احمد  اسم عيل 
كمسيرين  احمد  اسم عيل  احمد 
جميع  في  مشترك  بإمر ء  للشركة 

الوث ئق االداضية و البنكية.
من  7-6-1و15  املواد  تعديل 
للتعديالت  تبع   االس �سي  الق نو2 

املش ض اليه  اعاله.
اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 
لدى  الربط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ضيخ 

04 م ضس 0)0) تحت ضقم )490).
خالصة وبي 2

25 C

 CENTRE BATIMENT & 
 TRAVAUX DIVERS

»CEBATRADIV «
شركـة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد 
ضأسم له  : 10.000  دضهم

املقر االجتم عي: دواض البح ضة، سيد6 
بوزيد، اوالد بوعزيز الشم لية، اقليم 

الجديدة 
السجل التج ض6 ضقم : 6597

قفل تصفية شركة
الع م  الجمع  محرر  بمقت�سى 
  ،(0(0 فبراير   24 بت ضيخ  املنعقد 
مع ش  السيد  الوحيد  الشريك  قرض 

بوشعيب  م  يلي :  
املذكوضة  الشركة  تصفية  قفل 
تصفيته   و  ت ضيخه  من  ابتداء  اعاله 

بطريقة ودية.
بوشعيب  مع ش  السيد  تعيي2 
الوطنية  بط قته  ب لجديدة  الس كن 
للشركة،  مصفي    226172M ضقم 
ومنحه على أوسع نط ق الصالحي ت 
الشركة  تصفية  عملي ت  الستكم ل 

وتحقيق  األصول. 
ب لعنوا2  التصفية  مقر  تحديد   
بوزيد  سيد6  البح ضة،  دواض  الت لي:  

أوالد بوعزيز الشم لية، الجديدة. 
املراسالت  تبعث  العنوا2،  لهذا 
ويتم تبليغ العقود والوث ئق املتعلقة 

ب لتصفية.

اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 

لدى  الربط  بكت بة  الق نوني 

البير ء  ب لداض  التج ضية  املحكمة 

ضقم  تحت   (0(0 م ضس   0( بت ضيخ 

.24884
خالصة وبي 2

26 C

    AMINA ENTREPRISE

           SARL

مقره  االجتم عي : ضقم  32 الزنقة 6 

أوالد عي د أوالد عطو   بني مالل 

الع م   الجمع  بمقت�سى محرر    

11 فبراير 0)0)،   بت ضيخ  االستثن ئي  

تم م  يلي:

من  الشركة  ضأسم ل  ضفع 

 3.000.000 إلى  دضهم   600.000

دضهم    مم  ترتب عنه  خلق  400)  

حصة جديدة.

تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة      

6 م ضس  االبتدائية ببني مالل  بت ضيخ 

0)0)، تحت  عدد  )0)

27 C

STE   LA CATRALE 111

SARL

  مقره  االجتم عي : عم ضة 45 ش ضع 

الحســـــــــــــــــــــــن الت ني حي االداضســــــــــــــــة    

بني مالل 

الع م   الجمع  محرر  بمقت�سى 

  ،(0(0 ين ير   30 بت ضيخ  االستثن ئي  

تم م  يلي:

ضفع ضأسم ل الشركة من 100.000 

دضهم إلى 500.000 دضهم    مم  ترتب 

عنه  خلق  4000  حصة جديدة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بت ضيخ 19 فبراير 

0)0)، تحت  عدد  159.

28 C

 STE IMMO CASSANO
SARL AU

مقره  االجتم عي : 6 تجزئة مليلية 

3,  بني مالل  

 السجل التج ض6 ضقم : 10011

 5 بت ضيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إنش ء شركة  ذات  م ضس 0)0)، 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد، تحمل  الخص ئص الت لية:

 IMMO CASSANO التسمية: 

.SARL AU

بني    ,3 مليلية  تجزئة   6 عنوا2: 

مالل  

  الغــرض:   منعش عق ض6 .
دضهم    100.000 املــ ل:   ضأس 

اجتم عية  1000حصة  إلى  مقسمة 

قيمته       100 دضهم .

الق طن  اله د6   عص م   : السيد 

ايعيش   أوالد  البزازة  اكحيالت  دواض 

بني مالل.  

يمتلك 1000  حصة.

 السنة املـ لية: السنة امليالدية

مدة الشركة:99 سنة.

املسير :  عص م اله د6.  

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مالل تحت ضقم 30).

ت ضيخ 13 م ضس 0)0).

29 C

STE  GHANIM ARCHITECTS
SARL AU

مقره  االجتم عي : جن 2 الط هر  

تجزئة كم ل  ضقم 73  بني مالل

السجل التج ض6 ضقم : 7)100

 11 بت ضيخ   بمقت�سى عقد عرفي 

تم إنش ء شركة  ذات  م ضس 0)0)، 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخص ئص الت لية:

 STE  GHANIM التسمية: 

ARCHITECTS   SARL AU

تجزئة  الط هر   جن 2   : عنوا2 
كم ل  ضقم 73  بني مالل.

الغــرض:   مهندس معم ض6   .
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دضهم    100.000   : املــ ل  ضأس 
حصة اجتم عية   1000 مقسمة إلى 

قيمته       100 دضهم. 
غ نيم   امي2   محمد   : السيد 
الق طن امل 3 بلوك م ضقم 24 ح 6 م  

الرب ط. 
السنة املـ لية: السنة امليالدية.

مدة الشركة:99 سنة.
املسير :  محمد امي2  غ نيم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بني مالل تحت ضقم 241 ، 

بت ضيخ 0) م ضس 0)0).
30 C

شركة بينكي بروموشن
شركة ذات مسؤولية محدودة

محرض  عرفي  عقد  بمقت�سى 
  ،(0(0 فبراير   15 بت ضيخ  بتطوا2 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة خص ئصه  ك لت لي:
التسمية االجتم عية: شركة بينكي 

بروموشن، ش. م. م. 
الهدف االجتم عي: اشغ ل البن ء 

اإلنع ش العق ض6;
عملي ت التجزات

بنصف  البيع  مع  االستيراد 
جميع  توزيع  و  بيع  شراء،  الجملة، 

السلع.
زنقة عط ضد   67 املقر االجتم عي: 
الي س  إق مة  الخراز  محمد  ش ضع 

الط بق األض�سي ضقم1 تطوا2.
املدة: 99 سنة.

ضأس امل ل: 100.000 دضهم مقسم 
إلى 1000حصة قيمة كل واحدة 100 

دضهم.
الشركة  تسيير  أسند   : املتصرف 
إلى السيد أكد6 إبراهيم و أكد6 عزيز 

و أكد6 يونس ملدة غير محدودة.
من أجل   %5 بعد خصم  األضب ح: 
تأسيس االحتي طي الق نوني، الف ئض 

يوزع حسب قراضات الشرك ء.
لــدى  الق نونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كت بــة الربــط ب ملحكمــة االبتدائــية 
     .(0(0 فبراير   (0 بت ضيــخ  لتطــوا2 
الشركـة  وتقييــد   03(6 ضقــــم  تحــت 
ب لسجــل التجــ ض6 تحــت ضقــم 26553.
31 C

STE CASSEROLE FOOD

شركة ذات مسؤولية محدودة 

تطوا2

مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،(0(0 ين ير   16 بت ضيخ  بتطوا2 

وضع الق نو2 األس �سي لشركة ذات 

الخص ئص  محدودةذات  مسؤولية 

الت لية:

.CASSEROLE FOOD: التسمية 

الهدف  : مطعم.

محمد  ش ضع   : االجتم عي  املقر 

بنونة زنقة الفستق ضقم 9) تطوا2.

 املدة:   99 سنة.

  100.000  : االجتم عي  الرأسم ل 

دضهم مقسمة إلى1000حصة من فئة 

والتي  الواحدة  للحصة  دضهم   100

كله  في ملكية :

هللا  عبد  السعيد  السيداسالم 

شلبي580حصة.

السيد عمر محمد منصوض جريدة 

00) حصة.

السيد خ لد محمد احمد محمد 

سعد 00) حصة.

السيدة منية الهرموش 0) حصة.

اسالم  السيد   : الق نوني  املسير 

غير  ملدة  شلبي  هللا  عبد  السعيد 

محدودة.

السنة االجتم عية: من ف تح ين ير 

إلى 31 دجنبر من كل سنة.

األضب ح : بعد االقتط ع االحتي طي 

على  األضب ح  توزع   )%  5( الق نوني 

الشرك ء حسب نسبهم في الرأسم ل.

لــدى  الق نونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كت بــة الربــط ب ملحكمــة االبتدائــية 

 ،(0(0 فبراير   13 بت ضيــخ  لتطــوا2 

الشركـة  وتقييــد   0365 ضقــــم  تحــت 

فبراير   26 ب لسجــل التجــ ض6 بت ضيــخ 

0)0)، تحــت ضقــم 6599)  .

32 C

 STE LAMIAE HOUSSINE

 SERVICE
SARL AU

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 

بشريـــــك واحـــــد

 ضأسم لهـــــ  : 100.000 دضهـــــم

مقـره  االجتم عـي: شــ ضع القصــــر 

الكبيــــــر دضب البق لـــــي ضقـــــم 106 

تطـــــوا2

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفـــي  عقـــد  ملقتريـــ ت  طبقـــ  

املـــؤضخ في 4 فبراير 0)0) تطـــوا2, تـــم 

تأسيـــس الق نـــــــو2 األس ســـي لشركـــة 

بشريـــــك  املحـــدودة  املسؤوليـــة  ذات 

واحـــــد ب ملواصفـــ ت الت ليـــة :

 LAMIAE     : تسميــــة الشركــــــــة   

. HOUSSINE SERVICE

الشركـــة   : الشركـــــة  أغـــــراض 

                           : الت ليـــة  لألغـــراض  تأسســـت 

الوس طـــة فـــي تحويـــل األمـــــوال.

أشغــــــــــ ل مختلفــــــــــة.

وبشكــل عــ م العمليــ ت التج ضيـة 

األغــراض  بأحــد  املرتبطــة  امل ليــة 

املذكــوضة .

القصــــر  شــ ضع  االجتم عي:  املقر 

ضقـــــم  البق لـــــي  دضب  الكبيــــــر 

-106تطـــــوا2.

لقـــد تحـــدد ضأسمـــ ل  الرأسمــــــــــــ ل:  

 100.000  : الشركـــة فــــي مبلـــغ قـــدضه 

إلـــى 1000حصـــة مـــن  دضهـــم مقســـم  

دضهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة   100 فئـــة 

كمـــ  يلـــي:  

اآلنســــــــة : مليـــ ء بو الص بــ ت تصـــل 

إلــــى   1 إلــى 1000 حصـة مرقمــة مــــن 

     . 1000

حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي   : املـــدة 

99 سنـــة ابتـــــداء مـــــن ت ضيــــخ التسجيـل 

ب لسجـل  التجـ ض6. 

لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة   : التسيير 

مليـــ ء  اآلنســــة  إلـــى  الشركــــة  تسييــــر 

ملــــدة  واحـــدة  كمسيــرة  بوالص بــ ت 

غيـــــــر محـــــــددة.        

تـــم اإليـــداع الق نونـــي لـــدى كت بـــة 

االبتدائيـــة  ب ملحكمـــة  الربـــط 

بتطـــوا2 بت ضيـــخ 0) فبراير 0)0).

وتقييــــد   03(9 ضقـــــم  تحـــــت 

تحـــت  التجـــ ض6  ب لسجـــل  الشركـــة 
ضقم 6559).

 مقتطـــف مـــن أجـــل البيـــ 2 والنشـــر

33 C

ائتم نية لعجب أكوانتينغ

 ش.م.م

مقره  االجتم عي : ش ضع الجيش امللكي إق مة 

جوهرة تطوا2 ضقم C تطوا2

شركة  ميهديديس
  ش.م.م. ش.و

تأسيس شركة
في  مؤضخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

تم  قد  بتطوا2   (0(0 فبراير   17

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة لشريك وحيد والتي تحمل 

الخص ئص الت لية : 

التسمية: ميهديديس.

  .MEHDIDIS

شركة ذات   : الصفة الق نونية    

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.

بيع،  شراء،   : االجتم عي  الهدف 

توزيع وتسويق امل ء املعدني، عص ئر 

امل ئدة،  م ء  املشروب ت،  الفواكه، 

الغذائية  واملنتج ت  البسكويت 

لتوزيع  النقل  وس ئل  واستغالل 

وتسويق املواد الغذائية.
دضهم    100.000  : امل ل  ضأس 

فئة  من  1.000حصة  إلى  مقسمة 

100 دضهم.

املهد6  السيد  الوحيد:  الشريك 

األشقر )1000 حصة(.  

املدة :99 سنة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 دجنبر من كل سنة م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ضيخ  التسجيل.

الجيش  ش ضع  االجتم عي:  املقر 

 C ضقم  تطوا2  جوهرة  إق مة  امللكي 

تطوا2.

: السيد املهد6 األشقر،   التسيير 

كمسير وحيد وملدة غير محدودة.  
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لــدى  الق نونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كت بــة الربــط ب ملحكمــة االبتدائــية 
   ،(0(0 فبراير   21 بت ضيــخ  لتطــوا2 
الشركـة  وتقييــد   034( ضقــــم  تحــت 
ب لسجــل التجــ ض6 تحــت ضقــم 6579).

مقتطف للنشر واالشه ض 

34 C

فيجيت

 ش.م.م 

السجل التج ض6 ضقم : 7061

 STE RAWASIM CASH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
للشريك الوحيد

مقره  االجتم عي : 5 ش ضع محمد 
شيخ خندق زضبوح -تطوا2

 السجل التج ض6 ضقم : 26557 
تأسيس شركة

مؤضخ  موثق  عقــد  بمقترــــى 
اعداد  تم    ،(0(0 فبراير   17 في 
الق نو2 األس ســــي للشركة املحدودة 
املسؤولية للشريك الوحيد  ب ملميزات 

الت لية:
محدودة  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية للشريك  الوحيد.                      

تسمية الشركة : ضواسم ك ش.

غرض الشركة  : اداء الفواتير.
ش ضع   5 االجتم عي  املقر  عنوا2 

محمد شيخ خندق زضبوح- تطوا2.
 املدة:  حددت في 99 سنة ابتداء 

من ت ضيخ تأ سيســــه .
 100.000 في   حدد  الرأسم ل: 
دضهم مقسمة الى  100 حصة مرقمة 
من فئة 1000 دضهم للواحدة كله   في 

يد السيد محمد برهو2.
الحصص النقدية: 100 حصة.

غير  ملدة  الشركة  يسير  اإلداضة: 
محدودة السيد  محمد برهو2.  

من  تبتدأ    : االجتم عية  السنة 
ف تح ين ير و تنتهي في 31 دجنبر.

الص فية  األضب ح  توزع   : األضب ح 
حصصهم  حسب  املش ضكي2  على 
بعد خصم املب لـغ املخصصة لتكوين 
االحتي ط ت املنصوص عليه  ق نون  .

لــدى  الق نونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كت بــة الربــط ب ملحكمــة االبتدائــية 

   .(0(0 فبراير   (0 بت ضيــخ  لتطــوا2 

الشركـة  وتقييــد   03(8 ضقــــم  تحــت 

ب لسجــل التجــ ض6 تحــت ضقــم 26557.
       للخال صة و البيـــــــــــــــ  2

35 C

فيجيت

 ش.م.م 

السجل التج ض6 ضقم : 7061

 STE SEVIANOS TRANS
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة  
مقره  االجتم عي : دواض بونزال سوق 

القديم قرب املجموعة املدضسية 

بونزال –تطوا2 

السجل التج ض6 ضقم : 26565 

تأسيس شركة
في  مؤضخ  موثق  عقــد  بمقترــــى 
الق نو2  اعداد  تم   ،(0(0 فبراير   7

املحدودة  للشركة  األس ســــي 

املسؤولية  ب ملميزات الت لية:

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.  

سفي نوس   : الشركة  تسمية   

طرانس.

 غرض الشركة  : نقل االشخ ص 

لحس ب الغير  .

دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا2 

بونزال سوق القديم قرب املجموعة 

املدضسية بونزال -تطوا2.

99 سنة ابتداء  املدة:  حددت في 

من ت ضيخ تأ سيســــه .

 100.000 في  حدد  الرأسم ل: 

دضهم مقسمة الى   100 حصة مرقمة 

من فئة 1000 دضهم للواحدة موزعة 

كت لي : 

الحصص النقدية : 100 حصة.

عمرا2                                                                             الحسن  السيد 

50        حصة.

صروخ                                                                        اسم عيل   السيد 

50         حصة.     

غير  ملدة  الشركة  يسير  اإلداضة: 
صروخ  اسم عيل   السيد  محدودة 

والسيد الحسن عمرا2.    
من  تبتدأ    : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير و تنتهي في 31 دجنبر.
الص فية  األضب ح  توزع   : األضب ح 
حصصهم  حسب  املش ضكي2  على 
بعد خصم املب لـغ املخصصة لتكوين 
االحتي ط ت املنصوص عليه  ق نون  .

لــدى  الق نونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كت بــة الربــط ب ملحكمــة االبتدائــية 
لتطــوا2 بت ضيــخ 0) فبراير 0)0).           
تحــت ضقــــم  )033 وتقييــد الشركـة 
ب لسجــل التجــ ض6 تحــت ضقــم 26565.  

  للخال صة و البيـــــــــــــــ  2

36 C

 STE   COQUILLAGE
 DAKMER

S.N.C
   شـركـة التر من

      ضأسم له  :   10.000 دضهم
      مقره : حي ام التون�سي ضقم 8 

الداخلة    
 تأسيـــس شركة

 24 بت ضيخ   بمقت�سى عقد عرفي 
الق نو2  إحداث  تم   ،(019 يونيو 

األس �سي لشـركـة التر من.
 COQUILLAGE التسميــة: 

DAKMER S.N.C شـركـة التر من.
الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 
لحس به  أو لحس ب  او الخ ضج سواء 

الغير : 
فواكه  و  واألسم ك  املح ض  تربية 

البحر و الصدفي ت .
خلق  واستغالل وحدات املع لجة  
جميع انشطة تربية  االحي ء امل ئية. 

املقر االجتم عي:    حي ام التون�سي  
ضقم 8 ، الداخلة.                             

ت ضيخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 
التأسيس النه ئـي.

في   امل ل  ضأس  حدد   : املـ ل  ضأس 
مبلغ 10.000 دضهم مقسم على 100 
دضهم للواحـد    100 حصة من فئة 

لف ئدة الس دة :     

الس لكة احمدزين .... 0) حصة.

منة اهل احمد ب ب  .... 0) حصة.

محمد اسبيكة ... 0) حصة .

ملن ية املخت ض ... 0) حصة .

كوه  ديدا ...0) حصة .

التسييـر : عهـد تسييـر  الشركـة إلى 

السيدة :  الس لكة احمدزين.

ف تـح  من  تبتـدئ   : امل ليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ين يـر 

سنـة.

األضبــ ح :  %5 لالحتي ط الق نـــونـي.

اإليـداع  تـم   : الق نـونـي  اإليــداع 

الق نـونـي ب ملحكمـة االبتدائية لواليـة 

جهـة واد6 الذهب-الداخلة ، بمدينـة 

الداخلـة يـوم 26 يونيو 019)،   تحـت 
التج ض6  السجل   664/(019 عـدد 

ضقم 1)140 .   
للنشر والبي 2

37 C

 STE DESERT .MAR
S.N.C

   شـركـة التر من

      ضأسم له  :   10.000 دضهم

      مقره  :  حي األمل 1 بلوك 19 
ضقم 2  الداخلة

تأسيـــس شركة
بت ضيخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إحداث الق نو2  يونيو 019)،   3 

األس �سي لشـركـة التر من .

  DESERT .MAR S.N.C :التسميــة 

شـركـة التر من.

الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 

لحس به  أو لحس ب  او الخ ضج سواء 

الغير : 

فواكه  و  واألسم ك  املح ض  تربية 

البحر و الصدفي ت.

خلق  واستغالل وحدات املع لجة.

االحي ء  تربية   انشطة  جميع 

امل ئية. 

 1 األمل  حي  االجتم عي:     املقر 
بلوك 19 ضقم 2 ، الداخلة.                             

ت ضيخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النه ئـي.
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في   امل ل  ضأس  حدد   : املـ ل  ضأس 
مبلغ 10.000 دضهم مقسم على 100 
دضهم للواحـد    100 حصة من فئة 

لف ئدة الس دة :     
تسلم الدليمي ... 0) حصة.
محمد حمية ... 0) حصة.
لفقير بوبكر  ... 0) حصة .
محمد بوبكر ... 0) حصة .

 (0  .... لعبيد6   السالم  عبد 
حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر  الشركـة إلى 
السيدة :  تسلم الدليمي.

ف تـح  من  تبتـدئ   : امل ليـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ين يـر 

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

اإليـداع  تـم   : الق نـونـي  اإليــداع 
الق نـونـي ب ملحكمـة االبتدائية لواليـة 
جهـة واد6 الذهب-الداخلة ، بمدينـة 
الداخلـة يـوم 11 يونيو 019)، تحـت 
التج ض6  السجل   591/(019 عـدد 

ضقم 13899.
للنشر والبي 2

38 C

STE GADINAR SH HUITRES 
S.N.C

   شـركـة التر من
      ضأسم له  :   10.000 دضهم

      مقره :   حي األمل 1 بلوك 13  
ضقم 17 
الداخلة
تأسيـــس

 19 بت ضيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو2  إحداث  تم   ،(019 يونيو 

األس �سي لشـركـة التر من .
 GADINAR SH التسميــة:   

HUITRES S.N.C شـركـة التر من.
 الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 
لحس به  أو لحس ب  او الخ ضج سواء 

الغير : 
فواكه  و  األسم ك  و  املح ض  تربية 

البحر و الصدفي ت.
خلق  واستغالل وحدات املع لجة.
االحي ء  تربية   انشطة  جميع 

امل ئية. 

 1 حي األمل      : املقر االجتم عي 
بلوك 13 ضقم 17، الداخلة.                             

ت ضيخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النه ئـي.
في   امل ل  ضأس  حدد   : املـ ل  ضأس 

مبلغ 10.000 دضهم مقسم على 100 

دضهم للواحـد    100 حصة من فئة 

لف ئدة الس دة :     

بدبدة العلو6 ... 25 حصة.

س لكة العلو6 ... 25 حصة.

فرج توفيق ...25 حصة .

محمد االمي2 الروه ...25 حصة .

التسييـر : عهـد تسييـر  الشركـة إلى 

السيد  بدبدة العلو6.

ف تـح  من  تبتـدئ   : امل ليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ين يـر 

سنـة.

األضبــ ح :  %5 لالحتي ط الق نـــونـي.

اإليـداع  تـم   : الق نـونـي  اإليــداع   

الق نـونـي ب ملحكمـة االبتدائية لواليـة 

جهـة واد6 الذهب-الداخلة ، بمدينـة 

الداخلـة يـوم 19 يوليو 019)،   تحـت 
التج ض6  السجل   798/(019 عـدد 

ضقم 14233 .   
للنشر والبي 2

39 C

 STE AMAL MARINA
S.N.C

   شـركـة التر من

      ضأسم له :   10.000 دضهم

      مقره  :   حي ام التون�سي ضقم 271 

-الداخلة-    

تأسيـــس شركة
بت ضيخ   عرفي  عقد   بمقت�سى 
10 يونيو 019)، تم إحداث الق نو2 

األس �سي لشـركـة التر من.

 AMAL MARINA    : التسميــة 

S.N.C شـركـة التر من.

الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 

لحس به  أو لحس ب  او الخ ضج سواء 

الغير : 

فواكه  و  األسم ك  و  املح ض  تربية 

البحر و الصدفي ت.

خلق  واستغالل وحدات املع لجة.
االحي ء  تربية   انشطة  جميع 

امل ئية. 
 املقر االجتم عي:    حي ام التون�سي  
ضقم 271 ، الداخلة.                             

ت ضيخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 
التأسيس النه ئـي.

في   امل ل  ضأس  حدد   : املـ ل  ضأس 
مبلغ 10.000 دضهم مقسم على 100 
دضهم للواحـد    100 حصة من فئة 

لف ئدة الس دة :     
محمود لخليفي... 0) حصة.

فك اضج له  لخليفي  ... 0) حصة.
سلم لخليفي ... 0) حصة .

اخويتة لخليفي  ... 0) حصة .
ف طمة لخليفي ... 0) حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر  الشركـة إلى 
السيد :  محمود لخليفي.

ف تـح  من  تبتـدئ   : امل ليـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ين يـر 

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

اإليـداع  تـم   : الق نـونـي  اإليــداع 
الق نـونـي ب ملحكمـة االبتدائية لواليـة 
جهـة واد6 الذهب-الداخلة ، بمدينـة 
الداخلـة يـوم 21 يونيو 019)، تحـت 
التج ض6  السجل   637/(019 عـدد 

ضقم 13979 .   
للنشر والبي 2

40 C

Naciri & Associés

AKDITAL HOLDING
شركة املس همة

ضفع ضأسم ل الشركة

AKDITAL HOLDING
شركة مس همة، ضأسمـ له  االجتم عي 

100.000.000 دضهــم
مقــره  االجتم عي: 19 و 0) زاوية 
ش ضع عبد الرحيم بوعبيد و طريق 

الجديدة، الط بق الث ني، بوسيجوض، 
الداضالبير ء، املغرب

السجل التج ض6 ب لداضالبير ء ضقم 
357999 – التعريف الرريبي ضقم 

18813595

مداوالت  محرر  بمقـترـى 

الجمعية الع مة املختلطة املؤضخ في 

املس همو2  قرض   ،(0(0 م ضس   19

 AKDITAL HOLDING بشركة 

بمبلغ  الشركة  ضأسم ل  في  الزي دة 

)املشتمل على  دضهم   (31.(50.000

إصداض  طريق  عن  اإلصداض(  عالوة 

قدضه  بثمن  جديد  سهم   (00.000

على  املشتمل  دضهم ،   1.156,25

دضهم كعالوة إصداض لكل   1.056,(5

من  كلي   تحريره   سيتم  التي  سهم، 

 MC III AL RAZI (MC  طرف شركة

عند  تقديم حصص  عن طريق   )III

أفرلية  كم  قرضوا إلغ ء  االكتت ب، 

و   ،  MC III االكتت ب لف ئدة شركة 

الواسعة  الصالحي ت  تفويض  كذا 

ملجلس اإلداضة ال سيم  ملع ينة اإلنج ز 

النه ئي للزي دة في ضأسم ل الشركة.

بمقـترـى محرر قراضات مجلس 

 ،(0(0 م ضس   24 في  املؤضخ  اإلداضة 

ع ين مجلس اإلداضة بأنه تم إصداض 

00.000) سهم جديد املصدضة بثمن 

للسهم   1.156,25 قدضه  اكتت ب  

املشتمل لعالمة إصداض قدضه  1.056 

بم   للعملية  دضهم أ6 بمبلغ إجم لي 

 (31.(50.000 اإلصداض  عالوة  فيه  

دضهم، و التي سيتم اكتت به  و تحريره  

بأ2  و    MC III شركة  طرف  من 

املتعلقة  في ضأسم ل الشركة  الزي دة 

و التي سترفع الرأسم ل   ،  MC III بـ 

إلى  دضهم   80.000.000 مبلغ  من 

100.000.000 دضهم ، قد تم إنج زه  

اإلداضة  مجلس  قرض  و  نه ئية  بصفة 

للشركة  األس �سي  النظ م  تعديل 

العتم د املبلغ الجديد للرأسم ل. 

بكت بــة  الق نوني  اإليـــداع  تـــم 

التجــ ضيــة  املحكمــة  ضبـــط 

 (0(0 أبريل   8 بت ضيــخ  ب لداضالبير ء 

تحت ضقم 734686.
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Naciri & Associés

ADFEC MOROCCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADFEC MOROCCO
شركة محـدودة املسـؤوليـة ذات 

شريك فريد ضأسم له  10.000 دضهم
املقر االجتم عي: 4، زنقة واد زيز، 

الط بق الث لث، الشقة 7، أڭـدال، 
الرب ط، املغرب

السجل التج ض6 ب لرب ط تحت ضقم 
143739

تـــــــــأســـيـس
بمقـترـى النظ م األس �سي املؤضخ 
ب لداض البير ء في 6 فبراير 0)0)، تم 
املسؤولية  محدودة  شــركــة  تأسيس 

ذات شريك فريد، مميزاتهـــ  ك لت لي : 
ADFEC MOROCCO  : الـتـســمــيـة
محدودة  شـــركــــة   : الــنــــــــوع 

املسؤولية ذات شريك فريد. 
استثم ض  )املـوجــز(   : الغــــــرض 
من بع  مش ضع  استغالل  و  تنمية  و 
تقديم  الط قة الخ لصة واملتجددة، 
خدم ت التدبير و الخدم ت التنقية 
لشرك ته   االستش ضية  و  الهندسية  و 
الهيئ ت  /أو لألشخ ص و  و  الت بعة 
عالقة  له   مش ضيع  إط ض  في  األغي ض 

ب لط قة الخ لصة و املتجددة.
ضأسمـ ل الشركـــة : 10.000 مقسم 
إلى 100 حصة اجتم عــيـة  ذات قيمة 
للحصة  دضهم   100 قدضه   اسمية 
وتحريره   اكتت به   تم  الواحـدة، 

ب لك مل من طرف لشريك الفريد.
املقر االجتم عي : 4، زنقة واد زيز، 
أڭـدال،   ،7 الشقة  الث لث،  الط بق 

الرب ط، املغرب.
: 99 سنة ابتداء مـن تـ ضيـخ  املـــــــدة 

تـقـيـيـد الشـركـة ب لسـجــل التجـ ض6.
الشريك الفريد:

لط قة  ابوظبي  شـركـة   « شركة 
و   ، مصدض   - ش.م.خ  املستقبل 
خ ضعة  مس همة،،  شركة  هي 
للق نو2 اإلم ضاتي ذات ضأسم ل قدضه 
يوجد إم ضاتي،  دضهم   10.000.000

البريد  بصندوق  االجتم عي  مقره    
اإلم ضات املتحدة  أبو ظبي،   ،54115
العربية والح ئزة على ترخيص تج ض6 
من  مسلمة   ،CN-1137318 ضقم 
قسم التنمية االقتص دية بإم ضة أبو 
ممثلة في شخص السيد ني ل  ظبي، 
 Niall Patrick( ه نيج 2  ب تريك 

 .(Hannigan
التسيير:

النظ م  من   (9 البند  بمقت�سى 
تم تعيي2 كمسير  األس �سي للشركة، 
سنوات   )3( ثالث  ملدة  للشركة  أول 
الشركة  تسجيل  ت ضيخ  من  ابتداء 

ب لسجل التج ض6:
الحمزاو6،  أمي2  محمد  السيد 
بمكن س  املزداد  الجنسية،  املغربي 
الق طن  و   ،1984 فبراير   19 في 
 ،G العم ضة  يوسف،  موال6  بإق مة 
املغرب  الداضالبير ء،   ،107 الشقة 
و الح مل للبط قة الوطنية للتعريف 

.D6390(9 ضقم
ب لسجل  الشركة  تقييد  تم 
م ضس   11 بت ضيخ  ب لرب ط  التج ض6 

0)0) تحت ضقم 143739.
2I

STE OVADA SARL AU

 STE BELFARAH
EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE OVADA SARL AU
 mezanine n°( melk el khamar
 av tayeb guennad mezanine
 n°( melk el khamar av tayeb

guennad، 35100، guercif املغرب
   STE BELFARAH EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي -الط بق 
السفلي حي سيد6 مو�سى ضقم 67 
ش ضع خ لد بن الوليد-جرسيف - 

35100 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

en cours

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.  BELFARAH EQUIPEMENT

-أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تركيب أنظمة الر6.

-أشغ ل مختلفة والبن ء.

-التصدير واإلستراد..

-الط بق   : عنوا2 املقر االجتم عي 

 67 ضقم  مو�سى  سيد6  حي  السفلي 

 - الوليد-جرسيف  بن  خ لد  ش ضع 

35100 جرسيف املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500   : السيد بل فرح مصطفى  

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500   : محمد   البهلول  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 

 500  : السيد بل فرح مصطفى  

بقيمة 100 دضهم.

 500  : محمد   البهلول  السيد 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بل فرح مصطفى  عنوانه)ا( 

بن  خ لد  ش ضع  مو�سى  سيد6  حي 

الوليد  35100 جرسيف املغرب.

عنوانه)ا(  السيد البهلول محمد  

 35100 -هواضة   التم  حوض  دواض 

جرسيف املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

السيد بل فرح مصطفى  عنوانه)ا( 

بن  خ لد  ش ضع  مو�سى  سيد6  حي 

الوليد  35100 جرسيف املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بت ضيخ 15 أبريل 

0)0) تحت ضقم 0)0)/774.
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ML EXPERTS

KMS INVEST
إعال2 متعدد القراضات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

(0000، CASABLANCA MAROC

KMS INVEST  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقره  االجتم عي:  27 ، 

ش ضع أبو ق سم القطب ض6 إق مة 

مثلث دوض ضاسي2  - - الداض البير ء 

املغرب.

»إعال2 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السجل التج ض6:  

.263443

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (016 يونيو   23 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذ6   :1 ضقم  قراض 
الشركة   امل ل  ضأس  زي دة  م يلي: 

دضهم   (.600.000,00 قدضه  بمبلغ 

لينتقل من 000.000,00.) دضهم إلى 

في  ب الشتراك  دضهم   4.600.000,00

حس ب ج ض6 بتقديم ستة وعشرو2 

ألف ) 6.000)( حصة جديدة بقيمة 

اسمية 100.00 دضهم   للحصة . 

على  ينص  الذ6   :2 ضقم  قراض 

الشركة من  تسمية  تغيير  تم  م يلي: 

 KMS« إلى   «PRIVATE ROOM»

INVEST

وتبع  لذلك تم تعديل مقتري ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند ضقم &: الذ6 ينص على م يلي: 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (0 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

يوليوز 016) تحت ضقم 1)6093.
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KAOUN

2A LIGHTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

2A LIGHTING شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي ضقم 456 

كراج في الط بق السفلي تجزئة ابن 

سين  ملح ميد مراكش  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

90755

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (018 غشت   27

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 2A  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.LIGHTING

الكهرب ء   : بإيج ز  غرض الشركة 

)بيع االجهزة ب لتقسيط(

ت جر األدوات الكهرب ئية.
عنوا2 املقر االجتم عي : ضقم 456 

كراج في الط بق السفلي تجزئة ابن 

 40000  - مراكش   ملح ميد  سين  

مراكش املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

عبد  موال6  موال6  ايت  السيد 

 100 بقيمة  حصة   100   : الكريم 

دضهم للحصة .

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

عبد  موال6  موال6  ايت  السيد 
21 ضقم 985  الكريم عنوانه)ا( بلوك 
مراكش   40000 مراكش  املح ميد 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
عبد  موال6  موال6  ايت  السيد 
21 ضقم 985  الكريم عنوانه)ا( بلوك 
مراكش   40000 مراكش  املح ميد 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ضية بمراكش  بت ضيخ - تحت ضقم .
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SOCIETE IMMOBILIERE QUIMPERLE

 SOCIETE IMMOBILIERE
QUIMPERLE

إعال2 متعدد القراضات

 SOCIETE IMMOBILIERE
QUIMPERLE

 BD MOHAMMED V, ,273
 CASABLANCA ، (0000،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE
QUIMPERLE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا2 مقره  االجتم عي: 273 

ش ضع محمد الخ مس . 0000) الداض 
البير ء املغرب.

»إعال2 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السجل التج ض6: 

.19(35
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  م ضس 0)0)   05 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
على  ينص  الذ6   :1 ضقم  قراض 
م يلي: بي 2 وف ة املرحوم دضيس عبده 

املراك�سي
قراض ضقم 2: الذ6 ينص على م يلي: 

تخصيص حصص املتوفى للوضثة
قراض ضقم 3: الذ6 ينص على م يلي: 
املوافقة على التوزيع الجديد لرأس 

امل ل وتعديل النظ م األس �سي.

قراض ضقم 4: الذ6 ينص على م يلي: 
إع دة صي غة النظ م األس �سي

وتبع  لذلك تم تعديل مقتري ت 
النظ م األس �سي الت لية: 

بند ضقم 6: الذ6 ينص على م يلي: 
نقدا هي ك لت لي:  مس هم ت الشرك ء 
دضهم.   90.000 أمينة عبد املراك�سي 
 3500 املراك�سي  عبده  كريم  محمد 
دضهم. نرجس عبده املراك�سي: 1500 
 (000 املراك�سي:  عبده  كوثر  دضهم. 
 1500 كميلة عبده املراك�سي:  دضهم. 

دضهم. بن ني بديعة: 1500 دضهم.
بند ضقم 7: الذ6 ينص على م يلي: 
 100000 الشركة  م ل  ضأس  يبلغ 
سهم   (00 إلى  مقسمة  وهي  دضهم. 
موزعة  للسهم  دضهم   500 بقيمة 
على الشرك ء على النحو الت لي: أمينة 
.محمد  سهم   180 املراك�سي  عبد 
7 سهم. نرجس  كريم عبده املراك�سي 
كوثر عبده  سهم.   3 عبده املراك�سي: 
عبده  كميلة   . سهم   4 املراك�سي: 
املراك�سي:  3 سهم. بن ني بديعة: سهم 

. 3
على  ينص  الذ6   :34 ضقم  بند 
لدى  األس �سي  النظ م  يودع  م يلي: 

املحكمة التج ضية ب لداض البير ء
بند ضقم 5: الذ6 ينص على م يلي: 
ش ضع محمد   ،  273 الرئي�سي:  املركز 

الخ مس ، الداض البير ء
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

م ضس 0)0) تحت ضقم 734591.
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STE IXAMAXI SARL AU

IXAMAXI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE IXAMAXI SARL AU
ش ضع عمر بن الخط ب عم ضة م س 

ب لوم س 2 ط بق  3 ضقم 77 ، 
90000، طنجة املغرب

IXAMAXI  شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي ش ضع عمر 
بن الخط ب عم ضة م س ب لوم س 
2 ط بق  3 ضقم 77 املغرب 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

104893
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   03
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. IXAMAXI
خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

التسويق اإللكتروني .
عنوا2 املقر االجتم عي : ش ضع عمر 
ب لوم س  م س  عم ضة  الخط ب  بن 
 90000 املغرب   77 ضقم   3 ط بق    2

طنجة املغرب.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000   : السيد محيو6 هش م  

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  السيد محيو6 هش م  
حي فلوضانسي  ش ضع 2 ضقم 6 90000 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
عنوانه)ا(  السيد محيو6 هش م  
حي فلوضانسي  ش ضع 2 ضقم 6 90000 

طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   11 بت ضيخ  بطنجة   التج ضية 

0)0) تحت ضقم 98)31).

7I
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فيدسوم 

ADOMICILE CHIFAA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيدسوم 
56 زنقة ابن الون 2 حي سم ضة عي2 

السبع الحي املحمد6 الداض البير ء، 
0350)، الداض البير ء املغرب

ADOMICILE CHIFAA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي 56 زنقة 
ابن الون 2 حي سم ضة عي2 السبع 

الحي املحمد6  الداض البير ء 
40)0)  الداض البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

4480(3
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (019 أكتوبر   31
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ADOMICILE CHIFAA
تقديم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الخدم ت واإلسع ف ت الطبية.
زنقة   56  : عنوا2 املقر االجتم عي 
السبع  عي2  سم ضة  حي  الون 2  ابن 
الحي املحمد6  الداض البير ء 40)0)  

الداض البير ء املغرب.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد  بوكواز محمد أمي2 :  1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

أمي2  محمد  بوكواز  السيد  

الحررية  الجم عة  حي  عنوانه)ا( 
الحسني  الحي   577 ضقم   13 بلوك 

الداض البير ء 30)0)  الداض البير ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

أمي2  محمد  بوكواز  السيد  

الحررية  الجم عة  حي  عنوانه)ا( 
الحسني  الحي   577 ضقم   13 بلوك 

الداض البير ء 30)0)  الداض البير ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

نونبر 019) تحت ضقم 719788.

8I

sofoget

SOCIETE JDIRAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et 3

، 14000، kenitra maroc

SOCIETE JDIRAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقره  االجتم عي  

الداضالبير ء إق مة 

 ال بيرال ش ضع محمد سميحة و زنقة 

توض شقة 10 الط بق الرابع   0000) 

الداضالبير ء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السجل التج ض6 

1(0981

 بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير  املؤضخ في 03 دجنبر 019) 

 SOCIETE« من  الشركة  تسمية 

 SOCIETE JDIRAT DE« إلى «JDIRAT

. «TRAVAUX

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

فبراير 0)0) تحت ضقم 730746.

9I

sofoget

SOCIETE JDIRAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم ل الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et 3

، 14000، kenitra maroc
SOCIETE JDIRAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي  

الداضالبير ء إق مة  ال بيرال ش ضع 
محمد سميحة و زنقة توض شقة 10 

الط بق الرابع   00)16 الداضالبير ء 
املغرب.

ضفع ضأسم ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج ض6 

.1(0981
الع م  الجمع  بمقت�سى 
أكتوبر   16 في  املؤضخ  اإلستثن ئي 
الشركة  ضأسم ل  ضفع  تم   (019
دضهم»   (7.000.000« قدضه  بمبلغ 
إلى  دضهم»   (7.000.000« من  أ6 
  : طريق  عن  دضهم»   30.000.000»
أضب ح أو عالوات  أو  إدم ج احتي طي 

إصداض في ضأس امل ل.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (0 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

نونبر 019) تحت ضقم 0731)7.
10I

THE RGHIT POINT

NB RESTAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE RGHIT POINT
  39OMAR SLAOUI 4 ETAGE

 N°08 ، (0500، CASABLANCA
MAROC

NB RESTAU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي 26 محج 
مرس السلط 2 الط بق 1 الشقة 

03 البير ء - 0500) الداض البير ء  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 
(8819

بمقت�سى  عقد عرفي مؤضخ في 23 
تم إعداد الق نو2   (019 من شتنبر 
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NB  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.RESTAU
املط عم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الصن عية.
املجتمع ت ترميم.
خدم ت املط عم.

26 محج   : عنوا2 املقر االجتم عي 
الشقة   1 الط بق  السلط 2  مرس 
الداض البير ء   البير ء - 0500)   03

املغرب.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
  : الق �سي   أيت  سعيد  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الق �سي   أيت  سعيد  السيد 
الداض   (0500 املغرب  عنوانه)ا( 

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
الق �سي   أيت  سعيد  السيد 
الداض   (0500 املغرب  عنوانه)ا( 

البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ضيخ  البير ء   ب لداض  التج ضية 
ضقم  تحت   (019 أكتوبر  من   10

.445085

11I
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شركة نوفال
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نوف ل
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
شركة نوف ل شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي ضقم 32، 
زنقة 14، حي األطلس 1،  - 50000 

مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

49481
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 فبراير   24
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

نوف ل.
تنظيم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املن سب ت و التظ هرات، املت جرة 
 ،32 : ضقم  عنوا2 املقر االجتم عي 
 50000  -   ،1 حي األطلس   ،14 زنقة 

مكن س املغرب.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد مروا2 بزى :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  بزى  مروا2  السيد 
الزضهونية،    ،79 ضقم  تجزئة صفية، 

50500 مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

عنوانه)ا(  بزى  محمد  السيد 
الزضهونية،    ،79 ضقم  تجزئة صفية، 

50500 مكن س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت ضيخ  التج ضية بمكن س  

0)0) تحت ضقم 977.
12I

SOCIETE SEJD SARL

إيوين مور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN OUAZZANE N 6 ، 90000،

TANGER MAROC
إيوين موض شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية(
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

حسن ابن وزا2 عم ضة سفي 2 ضقم 
6  - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج ض6 

.8(195
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في )0 دجنبر 019) تقرض حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ ضأسم له  100.000  إيوين موض  
دضهم وعنوا2 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
حسن ابن وزا2 عم ضة سفي 2 ضقم 
90000 طنجة املغرب نتيجة ل   -   6
األسواق  وانعدام  النش ط  إنعدام   :

والوس ئل امل لية.
ش ضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حسن ابن وزا2 عم ضة سفي 2 ضقم 

6 - 90000 طنجة املغرب. 
و عي2:

مندس  دفيد   كرلوس  السيد)ة( 
دو نسمنطو و عنوانه)ا( ش ضع إدواضدو 
 (410-044 البرتغ ل    lt 88-8 بريتو 

ليري  البرتغ ل  كمصفي )ة( للشركة.
دوضبيك  بولو    نونو  السيد)ة( 
ألف ضو  ش ضع  عنوانه)ا(  و  لوك س 
(450- البرتغ ل    lt  (9 البوضينهو 
)ة(  كمصفي  الن صرة البرتغ ل    284

للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
دجنبر   0( بت ضيخ  بطنجة   التج ضية 

019) تحت ضقم 1765.

13I

amina zouheir

ANIR CYCLE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amina zouheir
 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc

ANIR CYCLE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي الط بق 
الث ني تجزئة االنبع ث 1 ضقم 177 
ضاس امل  ف س - 30000 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 
62427

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   04
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ANIR  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.CYCLE
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الدضاج ت  الن ضية الجديدة ب لجملة و 

التقسيط بيع قطع الغي ض 
و مستلزم ت الدضاج ت الن ضية .

الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا2 
 177 ضقم   1 االنبع ث  تجزئة  الث ني 
ضاس امل  ف س - 30000 ف س املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد عبد هللا اشكر6 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد هللا اشكر6 عنوانه)ا( 

30 دضب بنزكر6 مخفية ف س 30000 

ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

السيد عبد هللا اشكر6 عنوانه)ا( 

30 دضب بنزكر6 مخفية ف س 30000 

ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   16 بت ضيخ  بف س   التج ضية 

0)0) تحت ضقم 1068.

14I

KELAA CONSULTING

KELAA CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KELAA CONSULTING

 N° 11 Avenue Mohammed V

 1er Étage ، 43000، El kelaa des

Sraghna maroc

KELAA CONSULTING  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي ضقم 11 

ش ضع محمد الخ مس ط بق االول  - 

43000 قلعة السراغنة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

3959

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 فبراير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KELAA :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

. CONSULTING

مستش ض   : غرض الشركة بإيج ز 

في التسيير ومستش ض في املح سبة .

 11 ضقم   : عنوا2 املقر االجتم عي 

 - ش ضع محمد الخ مس ط بق االول  

43000 قلعة السراغنة  املغرب .

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500   : بوعودة   خليفة  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد عبد الكبير الصبر6  :  500 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد خليفة بوعودة  

 43000 دواض الكراكشة ملزم القلعة  

قلعة السراغنة  املغرب.

الصبر6   الكبير  عبد  السيد 

اجبيل  ضح ل  موال6  دواض  عنوانه)ا( 

قلعة   43000 القلعة   الجوالة 

السراغنة  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

عنوانه)ا(  السيد خليفة بوعودة  

 43000 دواض الكراكشة ملزم القلعة  

قلعة السراغنة  املغرب 

الصبر6   الكبير  عبد  السيد 

اجبيل  ضح ل  موال6  دواض  عنوانه)ا( 

قلعة   43000 القلعة   الجوالة 

السراغنة  املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بت ضيخ )0 

م ضس 0)0) تحت ضقم 6432.

15I

HIDA SERVICE TAROUDANT

KADALIM POUR BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

 KADALIM POUR BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي دواض 

ت زموضت جم عة ت زموضت - 83000 
ت ضودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 
6433

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (019 أكتوبر   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.KADALIM POUR BUSINESS
-1بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية ب لجملة
-2األشغ ل املختلفة والبن ء.

دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا2 
 83000  - ت زموضت جم عة ت زموضت 

ت ضودانت املغرب.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:
قدوض6  الحميد  عبد  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
قدوض6  الحميد  عبد  السيد 
بوضج   سيد6  ادضك  دواض  عنوانه)ا( 

83000 ت ضودانت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسير6 الشركة:

قدوض6  الحميد  عبد  السيد 
بوضج   سيد6  ادضك  دواض  عنوانه)ا( 

83000 ت ضودانت املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بت ضودانت  بت ضيخ 25 نونبر 

019) تحت ضقم 1500.
16I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

جاك  بنيس اسوسيي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D’AZILAL ، (0110،

CASABLANCA MAROC
ج ك  بنيس اسوسيي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي 17 س حة 
القس، إق مة القس بويلد العم ضة 
7 ضقم 2 - 0000) الداض البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

460349
 10 عقد حر مؤضخ في  بمقت�سى  
الق نو2  إعداد  تم   (0(0 م ضس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ج ك    : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

بنيس اسوسيي.
الغرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 
غير  أو  مب شر  بشكل  الشركة  من 
مب شر ، سواء في املغرب أو في الخ ضج:
واملع مالت  العق ضات  نش ط   -
العق ض6،  والترويج  التج ضية، 
والتقسيم الفرعي ، وإداضة اإليج ضات  
األنشطة  وجميع  السلع  وإداضة 
املتعلقة بشكل مب شر أو غير مب شر 
ب لهدف االجتم عي املحدد على هذا 

النحو.

إداضة مج نية   ، اقتن ء   ، إنش ء   -

لجميع املؤسس ت التج ضية والوك الت 

شراء  أو  وتأجير   ، وغيره   العق ضية 

جميع املب ني التي يمكن استخدامه  

بأ6 طريقة لغرض الشركة.

للشرك ت  الخدم ت  تقديم   -

واإلداضات.

جميع العملي ت   ، وبشكل ع م   -

أو  امل لية  أو  التج ضية  أو  الصن عية 

التي  العق ضية  أو  املنقولة  أو  املدنية 

قد تتعلق بشكل مب شر أو غير مب شر 

أو  أعاله  إليه   املش ض  األشي ء  بأحد 

جميع األشي ء املم ثلة أو ذات الصلة 

أو التكميلية..

عنوا2 املقر االجتم عي : 17 س حة 

العم ضة  بويلد  القس  إق مة  القس، 

البير ء  الداض   (0000  -  2 ضقم   7

املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

:  50 حصة  الشركة ج  اسوسيي 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 50   : اسوسيي  بنيس  الشركة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الشركة ج  اسوسيي عنوانه)ا( 13 

ش ضع توكفيل  75017 ب ضيس فرنس .

الشركة بنيس اسوسيي عنوانه)ا( 

ب ضيس   75008 واكرام  ش ضع    28

فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

 5 عنوانه)ا(  بنيس  عمر  السيد 

 75116 مونتيفيديو  ش ضع  مكرض 

ب ضيس فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

م ضس 0)0) تحت ضقم 734428.

17I
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FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

تاست ديستريبيسيو ماروك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D’AZILAL ، (0110،

CASABLANCA MAROC

ت ست ديستريبيسيو م ضوك شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي 17 س حة 

القس، إق مة القس بويلد العم ضة 

7 ضقم 2  - 0000) الداض البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

460347

 09 عقد حر مؤضخ في  بمقت�سى  
الق نو2  إعداد  تم   (0(0 م ضس 

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ت ست   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

ديستريبيسيو م ضوك.

الغرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

غير  أو  مب شر  بشكل  الشركة  من 

مب شر ، سواء في املغرب أو في الخ ضج:

التع قد من الب طن اإلداض6 في   -

املغرب وفي الخ ضج للشرك ت األجنبية

- مدخالت األعم ل ؛

النصيحة ؛  -

جميع العملي ت   ، وبشكل ع م   -

أو  امل لية  أو  التج ضية  أو  الصن عية 

التي  العق ضية  أو  املنقولة  أو  املدنية 

قد تتعلق بشكل مب شر أو غير مب شر 

أو  أعاله  إليه   املش ض  األشي ء  بأحد 

جميع األشي ء املم ثلة أو ذات الصلة 

أو التكميلية.

عنوا2 املقر االجتم عي : 17 س حة 

العم ضة  بويلد  القس  إق مة  القس، 
البير ء  الداض   (0000  -   2 ضقم   7

املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

ديستريبيسيو  ت ست  الشركة 

 100 بقيمة  حصة   500   : م ضوك 

دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ديستريبيسيو  ت ست  الشركة 

س حة القس،   17 م ضوك عنوانه)ا( 
  2 ضقم   7 إق مة القس بويلد العم ضة 

0000) الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

 5 عنوانه)ا(  بنيس  عمر  السيد 

 75116 مونتيفيديو  ش ضع  مكرض 

ب ضيس فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

م ضس 0)0) تحت ضقم 734427.

18I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

بنيس اسوسيي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D’AZILAL ، (0110،

CASABLANCA MAROC

بنيس اسوسيي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي 17 س حة 

القس، إق مة القس بويلد العم ضة 

7 ضقم 2 - 0000) الداض البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

460345

 10 عقد حر مؤضخ في  بمقت�سى  
الق نو2  إعداد  تم   (0(0 م ضس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بنيس   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

اسوسيي.

الغرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

في  أو  املغرب  في  سواء  الشركة  من 

الخ ضج:

- اكتس ب املش ضك ت.

للشرك ت  الخدم ت  تقديم   -

واملؤسس ت.

جميع العملي ت   ، وبشكل ع م   -

أو  امل لية  أو  الصن عية  أو  التج ضية 

التي  العق ضية  أو  املنقولة  أو  املدنية 

قد تتعلق بشكل مب شر أو غير مب شر 

أو  أعاله  إليه   املش ض  األشي ء  بأحد 

جميع األشي ء املم ثلة أو ذات الصلة 

أو التكميلية..

عنوا2 املقر االجتم عي : 17 س حة 

العم ضة  بويلد  القس  إق مة  القس، 
البير ء  الداض   (0000  -  2 ضقم   7

املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   90   : بنيس  عمر  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

الخي ط  ابن  ي سمي2  السيدة 

:  10 حصة بقيمة 100 دضهم  زك ض6 

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عمر بنيس عنوانه)ا( قط ع 
12 ضقم 4 زنقة الزنجبيل حي الري ض 

10100  الرب ط املغرب.

الخي ط  ابن  ي سمي2  السيدة 
زنقة بني توزين   04 زك ض6 عنوانه)ا( 

الرب ط    10100 الرب ط  السوي�سي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسير6 الشركة:

السيد عمر بنيس عنوانه)ا( قط ع 
12 ضقم 4 زنقة الزنجبيل حي الري ض 

10100  الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

م ضس 0)0) تحت ضقم 734426.
19I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

أ م ه سكيلز
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D’AZILAL ، (0110،

CASABLANCA MAROC
أ م ه سكيلز شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي 77 ش ضع 9 
أبريل النخيل 5369 الداضالبير ء - 

0000) الداضالبير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

460481
 27 عقد حر مؤضخ في  بمقت�سى  
الق نو2  إعداد  تم   (019 فبراير 
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أ م ه   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

سكيلز.
تقديم   -  : غرض الشركة بإيج ز 

جميع خدم ت التدضيب.
أو  الخدم ت  جميع  تقديم   -

املنتج ت املن سبة
الوضع  تحسي2  في  املس همة   -
وامل د6  واالجتم عي  املعنو6 
األطف ل  أو  الب لغي2  أو  لألشخ ص 
الحركة  انخف ض  أو  اإلع قة  ذو6 

ودعم أسرهم ؛
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- اختت م مع املنظم ت الوطنية أو 

األجنبية التي تسعى لتحقيق أهداف 

الشراكة  اتف ق ت  وجميع   ، مم ثلة 

التي تمكنه  من أداء مه مه  ؛

- جميع املع مالت التي تنطو6 على 

واالستثم ضات  امل لية  األوضاق  إيداع 

واألوضاق امل لية والعق ضات.

جميع العملي ت   ، وبشكل ع م   -

والصن عية  والتج ضية  امل لية 

يمكن  التي  املنقولة  وغير  واملنقولة 

مب شر  غير  أو  مب شر  بشكل  ضبطه  

أو  أعاله  إليه   املش ض  األشي ء  بأحد 

جميع األشي ء املم ثلة أو ذات الصلة 

، مثل تعزيز تطويره  أو توسيعه ..

77 ش ضع  عنوا2 املقر االجتم عي : 

9 أبريل النخيل 5369 الداضالبير ء - 

0000) الداضالبير ء املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

الصديق  املغرب  الشركة 

 100 حصة بقيمة   100   : للمع قي2 

دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الصديق  املغرب  الشركة 

للمع قي2 عنوانه)ا( 77 ش ضع 9 أبريل 

 (0000 الداضالبير ء   5369 النخيل 

الداضالبير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

عنوانه)ا(  العراقي  أمينة  السيدة 

طم ضيس  ممر  و  ليدو  ش ضع  زاوية 

الداض البير ء   (0000 أنف  البير ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

م ضس 0)0) تحت ضقم 734563.

(0I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

أنوار
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D’AZILAL ، (0110،

CASABLANCA MAROC

أنواض شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقره  االجتم عي 332 ش ضع 

إبراهيم الروداني الط بق الرابع 

مع ضيف - 0000) الداض البير ء 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السجل التج ض6 

390(41

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�سى   

21 أكتوبر 019) تم تغيير  املؤضخ في 

إلى  »أنواض»  من  الشركة  تسمية 

»بريكوم إيفنت» .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 04 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

دجنبر 019) تحت ضقم 0))))7.

21I

amina zouheir

MULTI-ROOM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amina zouheir

 n°475 lotissment wifaq route ain

 smen zouagha haute ، 30000،

fes maroc

MULTI-ROOM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي دواض اوالد 

طيب السفلى اوالد طيب ف س - 

30000 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

62475

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   06

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MULTI-ROOM

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة او البن ء.

عنوا2 املقر االجتم عي : دواض اوالد 

 - ف س  طيب  اوالد  السفلى  طيب 

30000 ف س املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

  : السبراض6  السالم  عبد  السيد 

300 حصة بقيمة 100 دضهم للحصة

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السبراض6  السالم  عبد  السيد 

السفلى  طيب  اوالد  دواض  عنوانه)ا( 

ف س   30000 ف س  طيب  اوالد 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

السبراض6  السالم  عبد  السيد 

السفلى  طيب  اوالد  دواض  عنوانه)ا( 

اوالد طيب ف س 30000 ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   18 بت ضيخ  بف س   التج ضية 

0)0) تحت ضقم )109.

22I

ضمز6 لالستش ضات

SAHARA ABRAJE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

ضمز6 لالستش ضات
ش ضع 24 نونبر عم ضة حمد6 ولد 

الرشيد الط بق ضقم 01 شقة ضقم 01 
العيو2 ، 70000، العيو2 املغرب
SAHARA ABRAJE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 maison وعنوا2 مقره  االجتم عي
 N°10 etage 3 imm Lambarki
 45 rue echahid Bouchraia

  Laayoune  - 70000 Laayoune
. Maroc

توسيع نش ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج ض6 

.8321
الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�سى 
تمت   (0(0 م ضس   06 في  املؤضخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
األلغ م  واستغالل  البحث 

والتنمية الزضاعية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
أبريل   06 بت ضيخ  االبتدائية ب لعيو2  

0)0) تحت ضقم 0)0)/4)8.

23I

ضمز6 لالستش ضات

PRESTIGE ATLANTIQUE
إعال2 متعدد القراضات

ضمز6 لالستش ضات
ش ضع 24 نونبر عم ضة حمد6 ولد 

الرشيد الط بق ضقم 01 شقة ضقم 01 
العيو2 ، 70000، العيو2 املغرب

PRESTIGE ATLANTIQUE  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا2 مقره  االجتم عي: 

 lotisssement el awda N°
 679 LAAYOUNE  - 70000

. LAAYOUNE  MAROC
»إعال2 متعدد القراضات»
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ضقم التقييد في السجل التج ض6:
.3223

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  م ضس 0)0)   06 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذ6 ينص على م يلي: 
البحث عن  توسيع نش ط الشركة:  
واستغالل األلغ م والتنمية الزضاعية.
قراض ضقم 2: الذ6 ينص على م يلي: 
للشركة  الق نوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك واحد 
قراض ضقم 3: الذ6 ينص على م يلي: 
تغيير مقر الشركة الى تجزئة العودة 

ضقم 679 العيو2
قراض ضقم 4: الذ6 ينص على م يلي: 
السيد  نصيب  من  حصة   500 بيع 
مراد  السيد  الى  بوعزاو6  ضضوا2 
التعريف  لبط قة  الح مل  الط هير6 

 .P158723 الوطنية ضقم
قراض ضقم 5: الذ6 ينص على م يلي: 
استق لة السيد ضضوا2 بوعزاو6 من 
مه مه كمسير للشركة و تعيي2 السيد 
مراد الط هير6 املسير الوحيد للشركة 

و يشمل كذلك توقيعه.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتري ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
على  ينص  الذ6   :0( ضقم  بند 
م يلي: توسيع نش ط الشركة:  البحث 
والتنمية  األلغ م  واستغالل  عن 

الزضاعية.
على  ينص  الذ6   :03 ضقم  بند 
الق نوني  الشكل  تحويل  م يلي: 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  الى  محدودة 

محدودة بشريك واحد 
على  ينص  الذ6   :04 ضقم  بند 
تجزئة  الى  الشركة  مقر  تغيير  م يلي: 

العودة ضقم 679 العيو2
على  ينص  الذ6   :07 ضقم  بند 
نصيب  من  حصة   500 بيع  م يلي: 
السيد  الى  بوعزاو6  ضضوا2  السيد 
لبط قة  الح مل  الط هير6  مراد 

.P158723 التعريف الوطنية ضقم

بند ضقم 16: الذ6 ينص على م يلي: 

استق لة السيد ضضوا2 بوعزاو6 من 

مه مه كمسير للشركة و تعيي2 السيد 

مراد الط هير6 املسير الوحيد للشركة 

و يشمل كذلك توقيعه.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أبريل   06 بت ضيخ  االبتدائية ب لعيو2  

0)0) تحت ضقم 0)0)/6)8.

24I

FIDUCIAIRE HAKIM

»AL ALBABE IMMOBLIER«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIAIRE HAKIM

صندوق بريد ضقم 4063، الجديدة 

الرئيسية، الجديدة. ، 4000)، 

الجديدة املغرب

 «AL ALBABE IMMOBLIER»

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي سلوتي 

1، تجزئة النخيل، بقعة ضقم 

34، السفلي، الجديدة - 4000) 

الجديدة املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج ض6 

.10779

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 05 دجنبر 019) تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

بقعة  النخيل،  تجزئة   ،1 »سلوتي 

ضقم 34، السفلي، الجديدة - 4000) 

الجديدة املغرب» إلى »تجزئة النخيل، 

ملكية  األلب ب،  التج ض6  املركز 

 - الجديدة   ،24 24، مراب ضقم  مريم 

4000) الجديدة  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 10 بت ضيخ  ب لجديدة   االبتدائية 

دجنبر 019) تحت ضقم 24542.

25I

ESPACE COMPETENCES  SARL

CHOUGRAR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ESPACE COMPETENCES  SARL

ش ضع القيراوا2، عم ضة  03  ، شقة 

 BOITE POSTAL  :     .20، العيو(

70000 ، .1349، العيو2 املغرب

CHOUGRAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوض التصفية(

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي العيو2 

العيو2 70000 العيو2 املغرب.

حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج ض6 

.16109

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

17 فبراير 0)0) تقرض حل  املؤضخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد CHOUGRAR  مبلغ 

دضهم وعنوا2   4.000.000 ضأسم له  

العيو2  العيو2  اإلجتم عي  مقره  

70000 العيو2 املغرب نتيجة ل : قراض 

الجمع الع م االستثن ئي.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الرملة  خط  حي   ،132 ضقم  بومل 2 

العيو2    70000 العيو2  العيو2    2

املغرب. 

و عي2:

و  ط هر6   مصطفى   السيد)ة( 

العيو2   70000 العيو2  عنوانه)ا(  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

27 فبراير  االبتدائية ب لعيو2  بت ضيخ 

0)0) تحت ضقم 0)0)/535.

26I

Dawajine Zila

DAWAJINE ZILA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Dawajine Zila

151، زنقة اس مة ابن زيد، ط بق 2، 

سيطي اليسرى، املع ضيف ، 0000)، 

الداض البير ء املغرب

DAWAJINE ZILA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي 151، زنقة 

اس مة ابن زيد، سيطي اليسرى، 

الط بق الث ني، املع ضيف - 0000) 

الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

459747

 10 عقد حر مؤضخ في  بمقت�سى  
الق نو2  إعداد  تم   (0(0 م ضس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.DAWAJINE ZILA

تربية   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الدواجن.

 ،151  : االجتم عي  املقر  عنوا2 

زنقة اس مة ابن زيد، سيطي اليسرى، 

 (0000  - املع ضيف  الث ني،  الط بق 

الداض البير ء املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد الص دق سهيل :  80 حصة 

بقيمة 8.000 دضهم للحصة .

السيدة الص دق لينة :  0) حصة 

بقيمة 000.) دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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السيد الص دق سهيل عنوانه)ا( 
زنقة  الش دلي  الحسن  ابي  ش ضع 
مليلية اق مة اسوا2 ضقم 40  90000 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  لينة  الص دق  السيدة 
زنقة  الش دلي  الحسن  ابي  ش ضع 
مليلية اق مة اسوا2 ضقم 40  90000 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
السيد الص دق سهيل عنوانه)ا( 
زنقة  الش دلي  الحسن  ابي  ش ضع 
مليلية اق مة اسوا2 ضقم 40  90000 

طنجة طنجة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 - بت ضيخ  البير ء   ب لداض  التج ضية 

تحت ضقم -.

27I

STE AGEFICO SARL

PRODUCAF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

STE AGEFICO SARL
12 ش ضع عمر الخي م الط بق الث ني 

ضقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
PRODUCAF SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي زنقة غ بة 
املعموضة السع دة تجزئة 43 ضقم 23 

- 90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج ض6 
.76947

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 17 أكتوبر 019) تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»زنقة غ بة املعموضة السع دة تجزئة 
43 ضقم 23 - 90000 طنجة املغرب» 
الزين ت  جم عة  شراضيه  »مدشر  إلى 
داض الش و6 - 90000 طنجة  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   0( بت ضيخ  بطنجة   التج ضية 

0)0) تحت ضقم )0)9)).

28I

املركز الجهو6 لالستثم ض لجهة العيو2 الس قية 

الحمراء

25M
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهو6 لالستثم ض لجهة 
العيو2 الس قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيو2 املغرب

25M شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الوف ق حي العودة الشطر 12 ضقم 

2771  - 70000 العيو2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

(9995
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (018 غشت   (9
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.25M :  اإلقتر ء بمختصر تسميته
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 
الع مة  التج ضة  املختلفة  والخدم ت 
املنتوج ت  التصدير  و  االستيراد 
املنتوج ت البحرية النقل  الغذائية  

املنتوج ت االلكترونية.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا2 
ضقم   12 الشطر  العودة  الوف ق حي 

2771  - 70000 العيو2 املغرب.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000   : اجغيريد  السيد زكري ء 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اجغيريد عنوانه)ا(  السيد زكري ء 

تجزئة الوف ق حي العودة الشطر 12 
ضقم 2771 70000 العيو2 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

اجغيريد عنوانه)ا(  السيد زكري ء 

تجزئة الوف ق حي العودة الشطر 12 
ضقم 2771 70000 العيو2 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   (9 بت ضيخ  االبتدائية ب لعيو2  

019) تحت ضقم 883/19).

(9I

KAMA SERVICE

STE ADANYOUSS EDILE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة ضقم 2 إق مة أميرة سيد6 بنوض 

، 4350)، سيد6 بنوض املغرب

STE ADANYOUSS EDILE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي شقة ضقم 

2 إق مة أميرة سيد6 بنوض - 4350) 

سيد6 بنوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

(699

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   09

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ADANYOUSS EDILE

منعش   -  : غرض الشركة بإيج ز 

عق ض6.

عنوا2 املقر االجتم عي : شقة ضقم 

 (4350 - إق مة أميرة سيد6 بنوض   2

سيد6 بنوض املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000   : زنت ض   الحسي2  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  زنت ض  الحسي2  السيد 
ج   ق   48 ضقم   88 زنقة   4 جميلة 

0440) الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

عنوانه)ا(  زنت ض  الحسي2  السيد 
ج   ق   48 ضقم   88 زنقة   4 جميلة 

0440) الداض البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت ضيخ  بنوض   بسيد6  االبتدائية 

م ضس 0)0) تحت ضقم 3507.

30I

SHORA AUDITING

MABANI FINI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SHORA AUDITING

 BD EL QODS AIN CHOCK  N°

 836 CASABLANCA، (0460،

CASABLANCA MAROC

MABANI FINI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي تق طع 

ش ضع اللة ي قوت و زنقة العرع ض 

إق مة كليز عم ضة 9 الط بق 4 شقة 

17  - 0000) الداض البير ء املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج ض6 

.374969

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(0 ين ير   06 في  املؤضخ 

املص دقة على :
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ن يت  ادضيس   )ة(  السيد  تفويت 
داود 500 حصة اجتم عية من أصل 
500 حصة لف ئدة  السيد )ة( محمد  

الفرحي بت ضيخ 21 ين ير 0)0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 16 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

م ضس 0)0) تحت ضقم 734469.

31I

njbusiness

 BOUCHERIE MECHWAT
FILALA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

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

fes، 30000، fes maroc
 BOUCHERIE MECHWAT FILALA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي ضقم 

12 دواض أوالد لخرر جم عة أوالد 
الطيب طريق ايموزاض ف س - 30000 

ف س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

62585
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
.BOUCHERIE MECHWAT FILALA
: مجزضة و   غرض الشركة بإيج ز 

مطعم.
 12 ضقم   : عنوا2 املقر االجتم عي 
دواض أوالد لخرر جم عة أوالد الطيب 
ف س   30000  - طريق ايموزاض ف س 

املغرب.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 500   : السيد محسن الشعيبي  
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500   : صديقي   محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

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

السيد محسن الشعيبي  عنوانه)ا( 
ف س  الطيب  اوالد  الحش لفة  دواض 

30000 ف س املغرب.
السيد محمد صديقي  عنوانه)ا( 
ف س  الطيب  اوالد  حمو  اوالد  دواض 

30000 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
السيد محمد صديقي  عنوانه)ا( 
ف س  الطيب  اوالد  حمو  اوالد  دواض 

30000 ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
أبريل   09 بت ضيخ  بف س   التج ضية 

0)0) تحت ضقم 1142.

32I

Gescompte

SAISS HOLDING SARL A.U
إعال2 متعدد القراضات

Gescompte
  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°9( casablanca ، (0050،
Casablanca Maroc

 SAISS HOLDING SARL A.U
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوا2 مقره  االجتم عي: زنقة 
أحمد الشر�سي و زنقة علي عبد 

الرزاق الط بق 2 حي ضاسي2 الداض 
البير ء - 0050) الداض البير ء 

املغرب.
»إعال2 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السجل التج ض6: 
.173555

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير 0)0)  املؤضخ في 10 

القراضات الت لية: 

الذ6  بيع الحصص:   1 قراض ضقم 
ينص على م يلي: بيع حصص:ق م كل 
ببيع الحصص كم يلي:  من الشرك ء 
حصة   01 مروك آنفست كروب   )1
2( مغرب بريف ت إيكيتي فيند يي لبي 
مغرب بريف ت إيكيتي    )3 80 حصة 
 (4 حصة   18 كيم 2  لبي  يي  فيند 
محمد إبراهيم الجي 01 حصة لف ئدة 

س يس هولدينك
2 تقديم إستق لة: الذ6  قراض ضقم 
السيد  إستق لة  م يلي:  على  ينص 

محمد إبراهيم الجي 
3 تعيي2 مسير  للشركة:  قراض ضقم 
تعيي2 السيد  الذ6 ينص على م يلي: 
مع  للشركة  كمسير  بسيط  أحمد 

الصالحية ب إلمر ء جميع األوضاق
الق نو2  تعديل   4 ضقم  قراض 
الذ6 ينص على  للشركة:  األس �سي  
األس �سي   الق نو2  تعديل  م يلي: 

للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتري ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
بند ضقم 1: الذ6 ينص على م يلي: 

البند ضقم 6
بند ضقم 2: الذ6 ينص على م يلي: 

البند ضقم 12
بند ضقم 3: الذ6 ينص على م يلي: 

البند ضقم 13
بند ضقم 4: الذ6 ينص على م يلي: 

البند ضقم 22
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

أبريل 0)0) تحت ضقم 734685.

33I

lesboncomptes

ديسكار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

lesboncomptes
 el massira alia mohammedia 73

 MOHAMMEDIA، (0800،
MOHAMMEDIA MAROC

ديسك ض شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي 07 الحرية 

ش ضع فلسطي2 الط بق االول 

املحمدية - 0800) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

376199

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نو2   (017 م ضس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

ديسك ض.

شراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

متفرقة  اجزاء  وتوزيع  واستيراد 

للسي ضات.

 07  : االجتم عي  املقر  عنوا2 

الحرية ش ضع فلسطي2 الط بق االول 

املحمدية - 0800) املحمدية املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  لرزق  منصف  السيد 

حي سيد6 مو�سى بني انص ض 000)6 

الن ضوض املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

عنوانه)ا(  لرزق  منصف  السيد 

حي سيد6 مو�سى بني انص ض 000)6 

الن ضوض املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 - بت ضيخ  البير ء   ب لداض  التج ضية 

تحت ضقم -.

34I
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Mery business ways

 PREMIUM MAINTENANCE
SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Mery business ways
 BD LA RESISTANCE IMM

 N 7 GH 14 APPT N 6
 MOHAMMEDIA، (0800،
MOHAMMEDIA MAROC

 PREMIUM MAINTENANCE
SERVICES شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي 
 7LOT HOURIA  1er ETG
 BD PALESTINE EL ALIA

 MOHAMMEDIA - (0800
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 
25375

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   04
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 PREMIUM MAINTENANCE

.SERVICES
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
 MAINTENANCE ET SERVICE
 GLOBAL DES PARCS

.ROULANTS
 7LOT  : االجتم عي  املقر  عنوا2 
 HOURIA  1er ETG BD PALESTINE
 EL ALIA MOHAMMEDIA -

0800) املحمدية املغرب.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000   : ترادة  مروا2  السيد 

حصة بقيمة 100,00 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ترادة  مروا2  السيد 

إق مة الحدائق ك لفوضني  عم ضة س 

 (0800 ك ليفوضني  البير ء   ١ شقة 

الداضالبير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

عنوانه)ا(  ترادة  مروا2  السيد 

إق مة الحدائق ك لفوضني  عم ضة س 

 (0800 ك ليفوضني  البير ء   ١ شقة 

الداضالبير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ضيخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

م ضس 0)0) تحت ضقم 484.

35I

SOCAGECOM SARL

سوم�سي ترافو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCAGECOM SARL

شقة 2 الط بق االول ي سمينة 

1 ش ضع محمد الس دس شقة 2 

الط بق االول ي سمينة 1 ش ضع 

محمد الس دس، 5000)، خريبكة 

املغرب

سوم�سي ترافو   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي 122 بلوك  

اوه  ش ضع محمد اضكيبي  املسيرة - - 

5000) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

6305

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 فبراير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

سوم�سي ترافو  .
شركة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

متخصصة في أشغ ل مختلفة .
 122  : االجتم عي  املقر  عنوا2 
بلوك  اوه  ش ضع محمد اضكيبي  املسيرة 

- - 5000) خريبكة املغرب.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة سداو6 سمية  عنوانه)ا( 
7 تجزئة الرش د الط بف 1  عم ضة 1 

5000) خريبكة املغرب.
السيدة العيسو6 سه م عنوانه)ا( 
اسال2  النسيم  تجزئة  النسيم  حي 
الرقم 805 0000) البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسير6 الشركة:

السيدة سداو6 سمية  عنوانه)ا( 
7 تجزئة الرش د الط بف 1  عم ضة 1 

5000) خريبكة املغرب
السيدة العيسو6 سه م عنوانه)ا( 
اسال2  النسيم  تجزئة  النسيم  حي 

الرقم 805 0000) البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بت ضيخ 16 م ضس 

0)0) تحت ضقم 146.

36I

segex

MAHIR TRANSFERT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 1( FES BP (3(4 ،
30000، fes MAROC

MAHIR TRANSFERT  شركة

 ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي مركب 

الرحى عرسة الزيتو2 القطعة 2 

املحل ضقم 15 ج ح 2 ف س  - 30000 

ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

6(591

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   16

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. MAHIR TRANSFERT

وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تحويل األموال .

مركب   : االجتم عي  املقر  عنوا2 

 2 القطعة  الزيتو2  عرسة  الرحى 

املحل ضقم 15 ج ح 2 ف س  - 30000 

ف س املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد نبيل م هر :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ضقم  نبيل م هر عنوانه)ا(  السيد 
17 زنقة 22 حي املرجة ف س  30000 

ف س املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
ضقم  نبيل م هر عنوانه)ا(  السيد 
17 زنقة 22 حي املرجة ف س  30000 

ف س املغرب .
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أبريل   09 بت ضيخ  بف س   التج ضية 

0)0) تحت ضقم 1150.

37I

MAY CONSULTING

SIGN NEON
إعال2 متعدد القراضات

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرن ند الفيليت ، 

0300)، الداضالبير ء املغرب

SIGN NEON »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقره  االجتم عي: بلوك1 
زنقة3 ضقم13 الحي املحمد6 - 

0570) الداضالبير ء املغرب.

»إعال2 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السجل التج ض6: 

.85367

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   1999 أبريل   16 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذ6   :01 ضقم  قراض 

م يلي: نقل املكتب الرئي�سي

على  ينص  الذ6   :0( ضقم  قراض 

م يلي: إع دة توزيع املس هم ت

على  ينص  الذ6   :03 ضقم  قراض 
م يلي: زي دة ضأس امل ل

وتبع  لذلك تم تعديل مقتري ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

على  ينص  الذ6   :04 ضقم  بند 

نقل املكتب الرئي�سي إلى الحي  م يلي: 
جبل  زنقة   1 العنترية  املحمد6 

العي �سي ضقم 19)

على  ينص  الذ6   :  06 ضقم  بند 

م يلي: إع دة توزيع املس هم ت

على  ينص  الذ6   :07 ضقم  بند 
الذ6  امل ل  ضأس  زي دة  م يلي: 

ألف   90 مبلغ  من  هو10000دضهم 

دضهم  ألف   100 إلى  ليصل  دضهم 

جديد  سهم   900 إنش ء  خالل  من 

بقيمة 100 دضهم لكل منه  عن طريق 

امل دية  املط لب ت  بعض  تعويض 

واملستحقة ضد الشركة املذكوضة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 05 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

م 6 1999 تحت ضقم 154075.
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KARDAL TRANS

KARADL TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KARDAL TRANS
ضقم 80 زنقة ع شوض حي س لم ، 

60300، برك 2 املغرب

KARADL TRANS SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي ضقم 80 
زنقة ع شوض حي س لم  - 60300 

برك 2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

7019

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 فبراير   24

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.KARADL TRANS SARL AU

النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والطرود  واألمتعة  للبر ئع  الدولي 

لحس ب الغير.
 80 ضقم   : عنوا2 املقر االجتم عي 
 60300  - س لم   حي  ع شوض  زنقة 

برك 2 املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 (00   : قرض ل  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

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

عنوانه)ا(  قرض ل  محمد  السيد 
حي  الث ني  الحسن  ش ضع   107 ضقم 

الحسني  60300 برك 2 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
قرض ل  الرحيم  عبد  السيد 
ضقم  الث ني  الحسن  ش ضع  عنوانه)ا( 
برك 2   60300 الحسني   الحي   107

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   04 بت ضيخ  ببرك 2   االبتدائية 

0)0) تحت ضقم 58.
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 MOGADOR موك دوض أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

صيدلية الحزام األخضر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موك دوض أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
ضقم 2 حي ب ب دك لة ش ضع واد 
املخ ز2 الشقة ضقم 3 ب لط بق 

الث ني  الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

صيدلية الحزام األخرر  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
أزلف ضقم 24-)0 ش ضع الطيف 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

5241
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   25
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

صيدلية الحزام األخرر .
صيدلية   : غرض الشركة بإيج ز 

بيع ب لتقسيط .
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا2 
الطيف  ش ضع   (4-0( ضقم  أزلف 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الشرقي شك ض   السيد 
بن عبد هللا  ش ضع سيد6 محمد   6
ط 4 شقة 11 البير ء 0000) الداض 

البير ء  املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
عنوانه)ا(  الشرقي شك ض   السيد 
بن عبد هللا  ش ضع سيد6 محمد   6
ط 4 شقة 11 البير ء 0000) الداض 

البير ء  املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لصويرة  بت ضيخ 0) أبريل 

0)0) تحت ضقم 88.
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FIGENOR

HALID IMMOBILIERE-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIGENOR
 BD YOUSSEF IBN.185

 TACHFINE ، 6(000، NADOR
Maroc

 HALID IMMOBILIERE-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي اق مة 

م ضين  ن ضوض 1 حي اوالد ابراهيم - 
000)6 الن ضوض املغرب.

تفويت حصص



5787 الجريدة الرسميةعدد 5610 - 12 ضمر 2 1441 )6 م 6 0)0)) 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 

.8347

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(0 م ضس   10 في  املؤضخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( خ لد البودخ ني 

500 حصة اجتم عية من أصل 500 

ادضيس  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

البودخ ني بت ضيخ 10 م ضس 0)0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ب لن ضوض  بت ضيخ 16 أبريل 

0)0) تحت ضقم 398.

41I

FIGENOR

 SADRIAA AGRICOLE-SARL,
A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ضفع ضأسم ل الشركة

FIGENOR

 BD YOUSSEF IBN.185

 TACHFINE ، 6(000، NADOR

Maroc

 SADRIAA AGRICOLE-SARL, A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي اق مة 

م ضين  1 حي اوالد ابراهيم  - 000)6 

الن ظوض املغرب.
ضفع ضأسم ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج ض6 

.19193

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   (0(0 أبريل   0( في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضأسم ل  ضفع 

 50.000« أ6 من  دضهم»   350.000»

عن  دضهم»   400.000« إلى  دضهم» 
ديو2  مع  مق صة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضوض  بت ضيخ 16 أبريل 

0)0) تحت ضقم 399.
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FUDICAIRE ISMAILI

 STE SK MINE
GARDIENNAGE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 ضقم 07 السم ضة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000
 STE SK MINE GARDIENNAGE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 LOT وعنوا2 مقره  اإلجتم عي
 LMASSIRA 10 BIS ES-SMARA -

7(000 ES-SEMARA MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

1867
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نو2  إعداد  تم   (0(0 ين ير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE SK :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.MINE GARDIENNAGE SARL
الحراسة   : غرض الشركة بإيج ز 

واألمن.
 LOT  : االجتم عي  املقر  عنوا2 
 LMASSIRA 10 BIS ES-SMARA -

.7(000 ES-SEMARA MAROC
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500   : السيد محمدالمي2 فقر6 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500   : الشيخ  اب   السيد حميم 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
فقر6  محمدالمي2  السيد 
حي الوحدة زنقة الس قية  عنوانه)ا( 
 7(000 السم ضة   67 ضقم  الحمراء 

السم ضة املغرب.

السيد اب  الشيخ حميم عنوانه)ا( 
تجزئة املسيرة )0 بدو2 ضقم السم ضة 

000)7 السم ضة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
فقر6  محمدالمي2  السيد 
حي الوحدة زنقة الس قية  عنوانه)ا( 
السم ضة   7(000  67 ضقم  الحمراء 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لسم ضة  بت ضيخ 05 فبراير 

0)0) تحت ضقم 0)0)/19.
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FUDICAIRE ISMAILI

STE ONGC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 ضقم 07 السم ضة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000
STE ONGC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 LOT وعنوا2 مقره  اإلجتم عي

 LMASSIRA 10 1ER ETAGE ES
SEMARA - 7(000 السم ضة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 
1907

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ONGC SARL
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

الع مة.
 LOT  : االجتم عي  املقر  عنوا2 
 LMASSIRA 10 1ER ETAGE ES
SEMARA - 7(000 السم ضة املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

4.000.000 دضهم، مقسم ك لت لي:

 5.000   : السيد محمود الغواض6 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد املي2 جدو :  5.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمود الغواض6 عنوانه)ا( 

الحي االداض6 اس  81006 اس  املغرب.

حي  عنوانه)ا(  جدو  املي2  السيد 

 81006 اس   الشبكي  محمد  سيد6 

اس  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

السيد محمود الغواض6 عنوانه)ا( 

الحي االداض6 اس  81006 اس  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لسم ضة  بت ضيخ 14 أبريل 

0)0) تحت ضقم 0)0)/49.
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FUDICAIRE ISMAILI

 STE ASLA VAZGEÇME

BUILDING SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 ضقم 07 السم ضة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000

 STE ASLA VAZGEÇME

BUILDING SARL AU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 HAY EL وعنوا2 مقره  اإلجتم عي

 WAHDA RUE SAKIA EL HAMRA

 N° 67  BIS   ES SEMARA - 7(000

السم ضة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

1905



عدد 5610 - 12 ضمر 2 1441 )6 م 6 0)0))الجريدة الرسمية   5788

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   23

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 ASLA VAZGEÇME BUILDING

.SARL AU

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

الع مة.

 HAY EL  : عنوا2 املقر االجتم عي 

 WAHDA RUE SAKIA EL HAMRA

 N° 67  BIS   ES SEMARA - 7(000

السم ضة املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

4.000.000 دضهم، مقسم ك لت لي:

 40.000   : املي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  املي  يوسف  السيد 

87 مراكش  اسكجوض معطى هللا ضقم 

40000 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

عنوانه)ا(  املي  يوسف  السيد 

87 مراكش  اسكجوض معطى هللا ضقم 

40000 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لسم ضة  بت ضيخ 14 أبريل 

0)0) تحت ضقم 0)0)/48.
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ك ض أكونتي2

ا.ب هولدينغ
إعال2 متعدد القراضات

ك ض أكونتي2

تق طع ش ضع عبد املومن و ش ضع 

انوال A416 ط بق 3 ضقم 19 ، 

)004)، الداض البير ء املغرب

ا.ب هولدينغ »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقره  االجتم عي: املجمع 

الصن عي وف ق 1، زنقة2 ضقم19 

مكتب ضقم3 األلفة 0))0) 

الداضالبير ء املغرب.

»إعال2 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السجل التج ض6: 

.156119

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في 12 فبراير 0)0)

تم اتخ ذ القراضات الت لية: 

على  ينص  الذ6   :01 ضقم  قراض 

م يلي:

 تحيي2 الق نو2 االس �سي للشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتري ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

على  ينص  الذ6   :01 ضقم  بند 

االس �سي  الق نو2  تحيي2  م يلي: 

للشركة تبع  لتحويل املقر االجتم عي 

الزضقطوني  ش ضع   267 ضقم  من 

إلى  املغرب  الداضالبير ء   (0330
2 ضقم  1 زنقة  املجمع الصن عي وف ق 

 (0((0 االلفة   3 ضقم  مكتب   19

الداضالبير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

فبراير 0)0) تحت ضقم 50)731.
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 مكتـــب حس بــ ت أك ديرفسك  ش. م. م

OASIS D'AMINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتـــب حس بــ ت أك ديرفسك 

 ش. م. م

بلوك C ضقم 215 حي أس ك  تكوين 
أك دير ، 80150، ايت ملــول املغرب
OASIS D’AMINE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي : ضقم 
3 كراج ضقم 190 املرس الدشيرة 
الجه دية - 80000 انزك 2   املغرب.

قفل التصفية
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

.17779
الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�سى 
تقرض   (0(0 فبراير   05 في  املؤضخ 
شركة ذات   OASIS D’AMINE حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 
الوحيد مبلغ ضأسم له  10.000 دضهم 
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي ضقم 3 كراج 
الجه دية  الدشيرة  املرس   190 ضقم 
نتيجة  املغرب  انزك 2     80000  -
لرعف التمويل ادى إلى زي دة خس ئر 

الشركة وعجزه  عن االستمراض.
و عي2:

و  واهي   ابراهيم   السيد)ة( 
عنوانه)ا( فرنس   75000 ب ضيز فرنس   

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
ضقم  وفي   (0(0 فبراير   05 بت ضيخ 
الدشيرة  املرس   190 ضقم  كراج   3

الجه دية - 80000 انزك 2   املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   05 بت ضيخ  االبتدائية ب نزك 2  

0)0) تحت ضقم 304.
47I

 مكتـــب حس بــ ت أك ديرفسك  ش. م. م

OASIS D'AMINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتـــب حس بــ ت أك ديرفسك  ش. 
م. م

بلوك C ضقم 215 حي أس ك  تكوين 
أك دير ، 80150، ايت ملــول املغرب
OASIS D’AMINE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي ضقم 67 
برن مج املرس 1  8 حي املرس الدشيرة 

الجه دية - 80000 انزك 2  املغرب .
حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج ض6 
.17779

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في 04 فبراير 0)0) تقرض حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
  OASIS D’AMINE الشريك الوحيد 
مبلغ ضأسم له  10.000 دضهم وعنوا2 
برن مج   67 ضقم  اإلجتم عي  مقره  
الدشيرة  املرس  حي   8   1 املرس 
املغرب   انزك 2    80000  - الجه دية 
إلى  التمويل ادى  ضعف   : نتيجة ل 

زي دة خس ئر الشركة 
وعجزه  عن االستمراض.

 67 و حدد مقر التصفية ب ضقم 
برن مج املرس 1  8 حي املرس الدشيرة 

الجه دية - 80000 انزك 2  املغرب . 
و عي2:

و  واهي   ابراهيم   السيد)ة( 
عنوانه)ا( فرنس   75000 ب ضيز فرنس   

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   04 بت ضيخ  االبتدائية ب نزك 2  

0)0) تحت ضقم 303.
48I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GROUP HASSANA
TRAVAUX SARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 ضقم 07 السم ضة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000
 STE GROUP HASSANA

TRAVAUX SARL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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 RUE وعنوا2 مقره  اإلجتم عي
 AHMED BEN MOUSSA N° 06
ES SEMARA - 70000 السم ضة 

املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج ض6 
.1149

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(0 م ضس   11 في  املؤضخ 

املص دقة على :
احمدو    )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتم عية  حصة   500 الجم ني 
)ة(  السيد  أصل 100 حصة لف ئدة  
 11 بت ضيخ  الشريف  حسن   موال6 

م ضس 0)0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ب لسم ضة  بت ضيخ 14 أبريل 

0)0) تحت ضقم 0)0)/)5.
49I

FUDICAIRE ISMAILI

STE CSGC SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 ضقم 07 السم ضة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000
STE CSGC SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 LOT وعنوا2 مقره  اإلجتم عي
EL FATH III RUE D N° 19 ES-

SEMARA - 7(000 السم ضة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

1909
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نو2  إعداد  تم   (0(0 أبريل   23
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CSGC SARL AU
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

الع مة.
 LOT  : االجتم عي  املقر  عنوا2 
EL FATH III RUE D N° 19 ES-
SEMARA - 7(000 السم ضة املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 
4.000.000 دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد العي �سي :  40.000 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

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

السيد محمد العي �سي عنوانه)ا( 
السم ضة  ضقم  بدو2   0( السالم  حي 

000)7 السم ضة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
السيد محمد العي �سي عنوانه)ا( 
السم ضة  ضقم  بدو2   0( السالم  حي 

000)7 السم ضة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لسم ضة  بت ضيخ 14 أبريل 

0)0) تحت ضقم 0)0)/50.
50I

FUDICAIRE ISMAILI

Société MENZA SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 ضقم 07 السم ضة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000
Société MENZA SARL AU  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 HAY وعنوا2 مقره  اإلجتم عي

 HASSANI RUE LAABIDI OULD
 HMIM N° 105 ES SEMARA -

000)7 السم ضة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

1911

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   23

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. Société MENZA SARL AU

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

الع مة.

 HAY  : االجتم عي  املقر  عنوا2 

 HASSANI RUE LAABIDI OULD

 HMIM N° 105 ES SEMARA -

000)7 السم ضة املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

1.500.000 دضهم، مقسم ك لت لي:

 15.000   : السيد ايوب الحلو6 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الحلو6  ايوب  السيد 

دمن ت   ((300 حي القصبة دمن ت  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

عنوانه)ا(  الحلو6  ايوب  السيد 

دمن ت   ((300 القصبة دمن ت  حي 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لسم ضة  بت ضيخ 14 أبريل 

0)0) تحت ضقم 0)0)/51.

51I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GROUP HASSANA
TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل الق نوني للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 ضقم 07 السم ضة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000
 STE GROUP HASSANA

TRAVAUX SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 RUE و عنوا2 مقره  االجتم عي
 AHMED BEN MOUSSA N° 06
ES SEMARA - 70000 السم ضة .
تحويل الشكل الق نوني للشركة

ضقم التقييد في السجل التج ض6 
.1149

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 11 م ضس 0)0) تم تحويل 
الشكل الق نوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لسم ضة  بت ضيخ 14 أبريل 

0)0) تحت ضقم 0)0)/)5.

52I

ضمز6 لالستش ضات

KHARBOUCH LEC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ضمز6 لالستش ضات
ش ضع 24 نونبر عم ضة حمد6 ولد 

الرشيد الط بق ضقم 01 شقة ضقم 01 
العيو2 ، 70000، العيو2 املغرب
KHARBOUCH LEC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي عم ضة  

خربوش ضقم 28 حي الفيدة كطلونية 
العيو2 - 70000 العيو2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

31(39

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نو2   (0(0 فبراير   26

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.KHARBOUCH LEC

غرض الشركة بإيج ز : احتر 2.

عم ضة    : االجتم عي  املقر  عنوا2 

خربوش ضقم 28 حي الفيدة كطلونية 

العيو2 - 70000 العيو2 املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

10.000.000 دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد خربوش الغيالني :  1.000 

دضهم   10.000.000 بقيمة  حصة 

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد خربوش الغيالني عنوانه)ا( 

عم ضة  الخط بي  الكريم  عبد  ش ضع 

 70000 حي الفيدا العيو2  خربوش  

العيو2 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

السيد الغيالني خربوش عنوانه)ا( 

خربوش  عم ضة  الكريم  عبد  ش ضغ 

العيو2   70000 العيو2  الفيدا  حي 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ضيخ 05 م ضس  االبتدائية ب لعيو2  

0)0) تحت ضقم 0)0)/634.

53I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GROUP HASSANA

TRAVAUX SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ضفع ضأسم ل الشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 ضقم 07 السم ضة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000

 STE GROUP HASSANA

TRAVAUX SARL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE وعنوا2 مقره  اإلجتم عي

 AHMED BEN MOUSSA N° 06

ES SEMARA - 7(000 السم ضة 

املغرب.

ضفع ضأسم ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج ض6 

.1143

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   (0(0 م ضس   11 في  املؤضخ 

قدضه  بمبلغ  الشركة  ضأسم ل  ضفع 

من  أ6  دضهم»   3.900.000»

 4.000.000« إلى  دضهم»   100.000»

تقديم حصص    : عن طريق  دضهم» 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لسم ضة  بت ضيخ 14 أبريل 

0)0) تحت ضقم 0)0)/)5.

54I

FOUZMEDIA

TOSMAN TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

TOSMAN TRANS شركة ذات 

مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي الرقم 511 

ترام السيني - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

54563

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   09

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TOSMAN TRANS

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

نقل املستخدمي2

نقل السلع وطني  ودولي .

الرقم   : االجتم عي  املقر  عنوا2 

511 ترام السيني - 14000 القنيطرة 

املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ي سي2  بوك يو  السيد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

عنوانه)ا(  ي سي2  بوك يو  السيد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

تحت   - بت ضيخ  االبتدائية ب لقنيطرة  

ضقم -.

55I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شـركة بنعمان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

شـركة بنعم 2 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي طريق 

ف س إيموزاض كندض - 50)31 إيموزاض 

كندض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

2831

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شـركة   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

بنعم 2.

السي حة    : غرض الشركة بإيج ز 

)فندق –  مقهى –  مطعم(  .

طريق   : االجتم عي  املقر  عنوا2 

ف س إيموزاض كندض - 50)31 إيموزاض 

كندض املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد سعيد بخرو :  564 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 336   : حسيو6  سع د  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   100   : بخرو  نزاض  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه)ا(  بخرو  سعيد  السيد 
الحسيمة    3(000 الجزائر   زنقة   2

املغرب.
السيدة سع د حسيو6 عنوانه)ا( 
الحسيمة    3(000 زنقة الجزائر     2

املغرب.
السيد نزاض بخرو عنوانه)ا( 2   زنقة 

الجزائر  000)3 الحسيمة  املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
السيدة سع د حسيو6 عنوانه)ا( 
الحسيمة   زنقة الجزائر  000)3     2

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بت ضيخ  االبتدائية بصفرو  

0)0) تحت ضقم 0)0)/84.

56I

مكتب مح سبة

MALAK NASSE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مح سبة
عم ضة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 004)5، 

الرشيدية املغرب
MALAK NASSE SARL AU  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الصحة ضقم 104 الراشدية - 000)5 
الراشدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 
13721

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   09
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. MALAK NASSE SARL AU
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات .
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا2 
الصحة ضقم 104 الراشدية - 000)5 

الراشدية املغرب.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد مصطفى بوتديلي2 :  1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بوتديلي2  مصطفى  السيد 
املركز  القن دسة  زنقة  عنوانه)ا( 
الرشيدية  الصحي الرشيدية 000)5 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
بوتديلي2  مصطفى  السيد 
املركز  القن دسة  زنقة  عنوانه)ا( 
الرشيدية  الصحي الرشيدية 000)5 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ضيخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

أبريل 0)0) تحت ضقم 372.

57I

 MOGADOR موك دوض أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

الحمامدة ترافوا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موك دوض أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
ضقم 2 حي ب ب دك لة ش ضع واد 
املخ ز2 الشقة ضقم 3 ب لط بق 

الث ني  الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

الحم مدة ترافوا  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي املحل 
التج ض6 الك ئن بدواض أيت امحمد 
جم عة أقرمود إقليم الصويرة - 

44000 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

4833
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نو2  إعداد  تم   (019 ين ير   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

الحم مدة ترافوا .
: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

األشغ ل املختلفة او البن ء 
بيع مستلزم ت املكتب ب لتقسيط

ت جر بصفة ع مة .
املحل   : االجتم عي  املقر  عنوا2 
امحمد  أيت  بدواض  الك ئن  التج ض6 
 - الصويرة  إقليم  أقرمود  جم عة 

44000 الصويرة املغرب.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ملبيطل  املجيد  عبد  السيد 
أقرمود  الحم مدة  دواض  عنوانه)ا( 

الصويرة 44000 الصويرة املغرب.
عنوانه)ا(  مقر6  ميلود  السيد 
 44000 الصويرة  أقرمود  مركز 

الصويرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
ملبيطل  املجيد  عبد  السيد 
أقرمود  الحم مدة  دواض  عنوانه)ا( 

الصويرة 44000 الصويرة املغرب
عنوانه)ا(  مقر6  ميلود  السيد 
 44000 الصويرة  أقرمود  مركز 

الصويرة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لصويرة  بت ضيخ 23 ين ير 

019) تحت ضقم 0).

58I

Media Med Consulting (.0 SARL

 MEDIA MED CONSULTING
(.6

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Media Med Consulting (.0

SARL

 PROP YASSINE AV MLY

 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF ، 35100

جرسيف املغرب

 MEDIA MED CONSULTING (.0

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي ملك 

ي سي2 ش ضع موال6 ضشيد اق مة 

الراشيدية شقة 5 جرسيف - 

35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

1717

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نو2  إعداد  تم   (0(0 ين ير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MEDIA :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.MED CONSULTING (.0

غرض الشركة بإيج ز : الصح فة 

واالستش ضات  التج ضية  االعالن ت   ,

االعالمية , مطبعة.

ملك   : االجتم عي  املقر  عنوا2 

اق مة  ضشيد  موال6  ش ضع  ي سي2 

الراشيدية شقة 5 جرسيف - 35100 

جرسيف املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   ضأسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد أحمد هواض6 :  900 حصة 

بقيمة 90.000,00 دضهم للحصة .

السيد أيوب ص بر6 :  100 حصة 

بقيمة 10.000,00 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  هواض6  أحمد  السيد 

 5 ش ضع عالل بن عبد هللا شقة   94

حس 2  10100 الرب ط املغرب.

عنوانه)ا(  ص بر6  ايوب  السيد 

شقة  اق مة ب2  املدينة  دي ض  تجزئة 

ايت اوعالل عي2 اوضمة  50000   11

مكن س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

عنوانه)ا(  هواض6  أحمد  السيد 

 5 ش ضع عالل بن عبد هللا شقة   94

حس 2 10100 الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 03 بت ضيخ  بجرسيف   االبتدائية 

م ضس 0)0) تحت ضقم 0)0)/759.

59I

FOUZMEDIA

HORIZON KEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

HORIZON KEN شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي بقعة 9 

الحدادة - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

54565

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   09

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.HORIZON KEN

التغذية   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الع مة

املختلفة  االشغ ل  في  مق ول 

واشغ ل البن ء.

 9 بقعة   : عنوا2 املقر االجتم عي 

الحدادة - 14000 القنيطرة املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  علي  طيبة  السيد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

عنوانه)ا(  علي  طيبة  السيد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

تحت   - بت ضيخ  االبتدائية ب لقنيطرة  
ضقم -.

60I

FOUZMEDIA

CAFE LA SALLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

CAFE LA SALLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي محل ضقم 

1 الط بق األض�سي بئر الرامي جنوب 

11543 - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

54573

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.LA SALLE

غرض الشركة بإيج ز : مقهى 

مطعم

املختلفة  األشغ ل  في  مق ول 

وأشغ ل البن ء.

عنوا2 املقر االجتم عي : محل ضقم 

الرامي جنوب  بئر  الط بق األض�سي   1

11543 - 14000 القنيطرة املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ي سي2  موبصير  السيد 

الرقم 04)1 بئر الرامي جنوب 14000 

القنيطرة املغرب.

السيدة السم 2 كريمة عنوانه)ا( 

 915 الرقم  تمديد  أم ل  التجزئة 

14000 القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:

عنوانه)ا(  ي سي2  موبصير  السيد 

الرقم 04)1 بئر الرامي جنوب 14000 

القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ضيخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

م ضس 0)0) تحت ضقم -.

61I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

KB PROPERTY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ضفع ضأسم ل الشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45
(0000، Casablanca Maroc
KB PROPERTY شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي  مرج 2 
بلوك أ 3 ، 37 مركز تسوق ت شفي2 
- بوليف ضد ابن ت شفي2 ، حي عي2 
البرجة - 0 الداض البير ء املغرب.

ضفع ضأسم ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج ض6 

.390673
الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�سى 
تم   (019 دجنبر   (0 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضأسم ل  ضفع 
من  أ6  دضهم»   5.000.000»
 5.100.000« إلى  دضهم»   100.000»
تقديم حصص    : عن طريق  دضهم» 

نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت ضيخ  ب لداض البير ء   التج ضية 

فبراير 0)0) تحت ضقم ))7305.

62I

FOUZMEDIA

R.H. CONS
إعال2 متعدد القراضات

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
R.H. CONS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوا2 مقره  االجتم عي: الشقة 
ضقم 36 الط بق 8 عم ضة 78 زنقة 
ط ضق ابن زي د - - القنيطرة املغرب.

»إعال2 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السجل التج ض6: 

.48101
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بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في 10 م ضس 0)0)

تم اتخ ذ القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذ6 ينص على م يلي: 

ملكية  في  الحصص  جميع  تفويت 

السيد  لف ئدة  ضشيد  ه ني  السيد 

حك تي أمي2

قراض ضقم 2: الذ6 ينص على م يلي: 

استق لة السيد ه ني ضشيد من مهمة 

أمي2  حك تي  السيد  وتعيي2  التسيير 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتري ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند ضقم 8: الذ6 ينص على م يلي: 

ملكية  في  الحصص  جميع  تفويت 

السيد  لف ئدة  ضشيد  ه ني  السيد 

حك تي أمي2

على  ينص  الذ6   :14 ضقم  بند 

م يلي: استق لة السيد ه ني ضشيد من 

التسيير وتعيي2 السيد حك تي  مهمة 

أمي2 مسيرا للشركة ملدة غير محدودة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة  بت ضيخ 0) أبريل 

0)0) تحت ضقم 74531.

63I

Chochla cars

CHOCHLA CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHOCHLA CARS

 Rue kindy N°31Alhoceima ،

3(000، Alhoceima Maroc

chochla cars شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقره  اإلجتم عي 31 

ش ضع الكند6  الحسيمة  000)3 

الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

3005

في مؤضخ  حر  عقد   بمقت�سى  

تم إعداد الق نو2   (0(0 م ضس   18  

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.chochla cars

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات بدو2 س ئق.

31 ش ضع  عنوا2 املقر االجتم عي : 

الكند6  الحسيمة 000)3 الحسيمة 

املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضأسم ل الشركة:  100.000 
دضهم، مقسم ك لت لي:

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

عنوانه)ا(  الف �سي  هن ء  السيدة 
 3(000  30 ضقم  صنه جة  ش ضع 

الحسيمة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسير6 الشركة:
عنوانه)ا(  الف �سي  هن ء  السيدة 
الحسيمة     30 ش ضع صنه جة ضقم 

000)3   الحسيمة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ضيخ  ب لحسيمة   االبتدائية 

أبريل 0)0) تحت ضقم 313.

64I

ESSAOUIRA GESTION

AUTO ECOLE  ERRAOUNAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

أوطوإكول الرونك شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

منزل ضقم خمسة عشر شقة 
السفلية الرونق الصويرة - 44100 

الصويرة املغرب
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو2   (019 دجنبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية      

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

أوطوإكول  الشركة:  تسمية 

الرونك.

مدضسة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تعليم السي قة .

عنوا2 املقر االجتم عي : منزل ضقم 

الرونق  السفلية  خمسة عشر شقة 

الصويرة - 44100 الصويرة املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضأسم ل  مبلغ    dh  100.000  :

الشركة مقسم ك لت لي

حصة   : احميد6  فيصل  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة500 .

حصة   : الداللع  ايم 2  السيدة 

بقيمة 100 دضهم للحصة500 .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

ومواطن مسير6 الشركة

العبد6  الواحد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( الصويرة 44100 الصويرة 

املغرب -----------

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

17 أبريل  االبتدائية ب لصويرة بت ضيخ 

0)0) تحت ضقم 87

ضقم التقييد في السجل التج ض6 : 

5(39

65I
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 II.  -  إعالنات قضائية
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء

ملف ضقم : 128466

حس ب  ضقم : 3457

عقدة تقدمة
السيد عبد املولى ضتيب الح مل 
B809078 للبط قة الوطنية ضقم
بصفته ممثل للشخص الطبيعي 

واملسجل ب لسجل التج ض6 
ب لداضالبير ء تحت عدد 04)404

وبصفته مسير وحيد لشركة  في طوض 
التكوين

MEDIA PROMOTION
SARL AU
خص ئصه  ك لت لي : 

تم تصريح على م  يلي :
تــم القيــ م بتقدمــة طبيعية لشــركة 
 MEDIA PROMOTION SARL AU
املحــدودة  املســؤولية  ذات  شــركة 
 SIS A بشريك وحيد مقره  اإلجتم عي
 CASA : 6( ANGLE BD. D’ANFA ET
 BD. MOULAY YOUSSEF 5eme
ETG N°51 تــم مســ همة فــي الشــركة 
املذكــوضة أعــاله بجميــع عن صــر أصــول 
وخصــوم األصــل التجــ ض6 للشــخص 
م لكــة  الشــركة  وتصبــح  الطبيعــي 
للعن صــر املســ هم بهــ  ابتــداء مــن يــوم 

تســجيله  فــي الســجل التجــ ض6.
مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو2 
هــذه التقدمــة ك مــل امللكيــة لألصــل 
ابتــداء  تقدمتــه  الحــ ل  التجــ ض6 
وســيكو2  العقــد  هــذا  توقيــع  مــن 
لهــ  أيرــ  اإلنتفــ ع ابتــداء مــن ت ضيــخ 
الشــركة  لهــذه  النه ئــي  اإلنشــ ء 
 SIS A CASA : 6( 6ب ألصــل التجــ ض
 ANGLE BD. D’ANFA ET BD.
 MOULAY YOUSSEF 5eme ETG
التجــ ض6  ب لســجل  واملســجل   N°51
ب لداضالبيرــ ء تحــت عــدد 04)404.
تســجل  التعرضــ ت  فــإ2  وبذلــك 
بمكتــب الربــط ب ملحكمــة التج ضيــة 

التجــ 6. الســجل  مكتــب 
النشرة األولى

ضئيس كت بة الربط

2 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء
ملف ضقم : 8680)1

حس ب  ضقم : 4351

عقدة تقدمة
السيد مصطفى الرحموني االدضي�سي 

الح مل للبط قة الوطنية ضقم 
BE69408

بصفته ممثل للشخص الطبيعي 
واملسجل ب لسجل التج ض6 

ب لداضالبير ء تحت عدد 382844
خص ئصه  ك لت لي : 

تم تصريح على م  يلي :
تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة

TRES-OR
SARL AU

شــركة ذات املســؤولية املحــدودة 
 RUE بشــريك وحيــد مقرهــ  اإلجتم عــي
 ABOU ABDELLAH NAFII RDC
تــم   BOUTIQUE N°(3 MAARIF
مســ همة فــي الشــركة املذكــوضة أعــاله 
وخصــوم  أصــول  عن صــر  بجميــع 
األصــل التجــ ض6 للشــخص الطبيعــي 
للعن صــر  م لكــة  الشــركة  وتصبــح 
املســ هم بهــ  ابتــداء مــن يــوم تســجيله  

التجــ ض6. الســجل  فــي 
مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو2 
هــذه التقدمــة ك مــل امللكيــة لألصــل 
ابتــداء  تقدمتــه  الحــ ل  التجــ ض6 
وســيكو2  العقــد  هــذا  توقيــع  مــن 
لهــ  أيرــ  اإلنتفــ ع ابتــداء مــن ت ضيــخ 
الشــركة  لهــذه  النه ئــي  اإلنشــ ء 
ب لداضالبيرــ ء  التجــ ض6  ب ألصــل 
 RUE ABOU ABDELLAH NAFII
 RDC BOUTIQUE N°(3 MAARIF
التجــ ض6  ب لســجل  واملســجل 
ب لداضالبيرــ ء تحــت عــدد 382844.
تســجل  التعرضــ ت  فــإ2  وبذلــك 
بمكتــب الربــط ب ملحكمــة التج ضيــة 

التجــ ض6. الســجل  مكتــب 

النشرة األولى
ضئيس كت بة الربط

3 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء

ملف ضقم : )879)1

حس ب  ضقم : 4730

عقدة تقدمة
السيدة سع د واكريم الح ملة 

BK1(3937 للبط قة الوطنية ضقم

السيد خليل الحق و6 الح مل 

AA33009 للبط قة الوطنية ضقم

السيد يوسف واكريم الح مل 

BK175619 للبط قة الوطنية ضقم

بصفته ممثل للشخص الطبيعي 
واملسجل ب لسجل التج ض6 

ب لداضالبير ء تحت عدد 431500

431498-43150(

ARIKATY

 SARL AU

 (0(BD.ABDELMOUMEN, RDC 

5 CASA

خص ئصه  ك لت لي : 

تم تصريح على م  يلي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة

ARIKATY SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد 

(0(BD.ABDEL-  مقره  اإلجتم عي

.MOUMEN, RDC 5 CASA

تــم مســ همة فــي الشــركة املذكــوضة 

أعــاله بجميــع عن صــر أصــول وخصــوم 

األصــل التجــ ض6 للشــخص الطبيعــي 

للعن صــر  م لكــة  الشــركة  وتصبــح 

املســ هم بهــ  ابتــداء مــن يــوم تســجيله  

فــي الســجل التجــ ض6.

مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو2 

هــذه التقدمــة ك مــل امللكيــة لألصــل 

التجــ ض6 الحــ ل تقدمتــه ابتــداء مــن 

توقيــع هــذا العقــد وســيكو2 لهــ  أيرــ  

اإلنشــ ء  ت ضيــخ  مــن  ابتــداء  اإلنتفــ ع 

ب ألصــل  الشــركة  لهــذه  النه ئــي 

(0(BD. ب لداضالبيرــ ء  التجــ ض6 

ABDELMOUMEN, RDC 5 CASA
التجــ ض6  ب لســجل  واملســجل 

ب لداضالبيرــ ء تحــت عــدد 385889.

التعرضــ ت  فــإ2  وبذلــك 

ب ملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 

التجــ ض6  الســجل  مكتــب  التج ضيــة 

خمســة  أجــل  داخــل  ب لداضالبيرــ ء 

للنشــر. املوالــي  يومــ   عشــرا 

النشرة األولى

ضئيس كت بة الربط

4 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء

ملف ضقم : 128846

حس ب  ضقم : 5010

عقدة تقدمة
السيدة ن دية طيب الح ملة للبط قة 

D416109 الوطنية ضقم

شركة NY ARCHITEC ومسجلة 

ب لسجل التج ض6 ب لداضالبير ء 

439331

NY ARCHITEC

SARL AU

 PORTE مقره   اإلجتم عي 

 CALIFORNIE IM ANNAFOURA

 ETG RDC APT N°01 RTE

MEKKA CASABLANCA

خص ئصه  ك لت لي : 

تم تصريح على م  يلي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة

NY ARCHITEC

SARL AU

املســؤولية  ذات  شــركة 

مقرهــ   وحيــد  بشــريك  املحــدودة 

 PORTE CALIFORNIE اإلجتم عــي 

 IM ANNAFOURA ETG RDC

 APT N°01 RTE MEKKA

.C A S A B L A N C A

تــم مســ همة فــي الشــركة املذكــوضة 

أعــاله بجميــع عن صــر أصــول وخصــوم 

األصــل التجــ ض6 للشــخص الطبيعــي
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للعن صــر  م لكــة  الشــركة  وتصبــح   

املســ هم بهــ  ابتــداء مــن يــوم تســجيله  

التجــ ض6. الســجل  فــي 

مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو2 

هــذه التقدمــة ك مــل امللكيــة لألصــل 

التجــ ض6 الحــ ل تقدمتــه ابتــداء مــن 

توقيــع هــذا العقــد وســيكو2 لهــ  أيرــ  

اإلنشــ ء  ت ضيــخ  مــن  ابتــداء  اإلنتفــ ع 

ب ألصــل  الشــركة  لهــذه  النه ئــي 

 PORTE ب لداضالبيرــ ء  التجــ ض6 

 CALIFORNIE IM ANNAFOURA

 ETG RDC APT N°01 RTE MEKKA

CASABLANCA
التجــ ض6  ب لســجل  واملســجل 

ب لداضالبيرــ ء.  439331

النشرة األولى
ضئيس كت بة الربط

5 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء
ملف ضقم : 128846

حس ب  ضقم : 5061

عقدة تقدمة
السيد عبد اللطيف الش ديلي 

الح مل للبط قة الوطنية ضقم 

TA232427

بصفته ممثل للشخص الطبيعي 
واملسجل ب لسجل التج ض6 

ب لداضالبير ء تحت عدد 284342

CHADILI GK
SARL AU

 LOT AMAL SIDI MOUMEN

LAKBIR N°4

خص ئصه  ك لت لي : 

تم تصريح على م  يلي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة

شركة   CHADILI GK SARL AU

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 LOT AMAL وحيد مقره  اإلجتم عي

.SIDI MOUMEN LAKBIR N°4

تم مس همة في الشركة املذكوضة 

أعاله بجميع عن صر أصول وخصوم 

األصل التج ض6 للشخص الطبيعي

وتصبح الشركة م لكة للعن صر   

املس هم به  ابتداء من يوم تسجيله  

في السجل التج ض6.

مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو2 

هــذه التقدمــة ك مــل امللكيــة لألصــل 

التجــ ض6 الحــ ل تقدمتــه ابتــداء مــن 

توقيــع هــذا العقــد وســيكو2 لهــ  أيرــ  

اإلنشــ ء  ت ضيــخ  مــن  ابتــداء  اإلنتفــ ع 

النه ئي لهذه الشــركة ب ألصل التج ض6 

 LOT AMAL SIDI ب لداضالبيرــ ء 

MOUMEN LAKBIR N°4 واملســجل 

عــدد  تحــت  التجــ ض6  ب لســجل 

.284342

التعرضــ ت  فــإ2  وبذلــك 

ب ملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 

التجــ ض6  الســجل  مكتــب  التج ضيــة 

خمســة  أجــل  داخــل  ب لداضالبيرــ ء 

للنشــر.  املوالــي  يومــ   عشــرا 

النشرة األولى
ضئيس كت بة الربط

6 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء
ملف ضقم : 8911)1

حس ب ضقم : 5332

عقدة تقدمة
السيدة لبنى فت ح الح ملة للبط قة 

BE695014 الوطنية ضقم

بصفته  ممثلة للشخص الطبيعي 

واملسجل ب لسجل التج ض6 

ب لداضالبير ء تحت عدد 377486

 PHARMACIE OUM

L’GHAITE
SARL AU

 MAGASIN 9( RUE 4

 LOTISSEMENT TISSIR SIDI

MOUMEN CASA

خص ئصه  ك لت لي : 

تم تصريح على م  يلي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة

PHARMACIE OUM L’GHAITE

SARL AU

املســؤولية  ذات  شــركة 
مقرهــ   وحيــد  بشــريك  املحــدودة 
 MAGASIN 9( RUE اإلجتم عــي 
 4 LOTISSEMENT TISSIR SIDI

.MOUMEN CASA
تــم مســ همة فــي الشــركة املذكــوضة 
أعــاله بجميــع عن صــر أصــول وخصــوم 
األصــل التجــ ض6 للشــخص الطبيعــي 
للعن صــر  م لكــة  الشــركة  وتصبــح 
املســ هم بهــ  ابتــداء مــن يــوم تســجيله  

فــي الســجل التجــ ض6.
مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو2 
هــذه التقدمــة ك مــل امللكيــة لألصــل 
التجــ ض6 الحــ ل تقدمتــه ابتــداء مــن 
توقيــع هــذا العقــد وســيكو2 لهــ  أيرــ  
اإلنشــ ء  ت ضيــخ  مــن  ابتــداء  اإلنتفــ ع 
النه ئي لهذه الشــركة ب ألصل التج ض6 
 MAGASIN 9( ب لداضالبيرــ ء 
 RUE 4 LOTISSEMENT TISSIR
واملســجل   SIDI MOUMEN CASA
عــدد  تحــت  التجــ ض6  ب لســجل 

.377486
التعرضــ ت  فــإ2  وبذلــك 
ب ملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 
التجــ ض6  الســجل  مكتــب  التج ضيــة 
خمســة  أجــل  داخــل  ب لداضالبيرــ ء 

للنشــر.  املوالــي  يومــ   عشــرا 
النشرة األولى

ضئيس كت بة الربط

7 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء
ملف ضقم : 8914)1
حس ب ضقم : 5331

عقدة تقدمة
السيدة م ضية ازت ض الح ملة للبط قة 

BK(37898 الوطنية ضقم
بصفته  ممثلة للشخص الطبيعي 

واملسجل ب لسجل التج ض6 
ب لداضالبير ء تحت عدد 433750

PHARMACIE GREENTOWN
SARL AU

 15ROUTE SIDI MESSAOUD
 CENTRE COMMERCIAL GREEN

TOWN BOUSKOURA CASA
خص ئصه  ك لت لي : 

تم تصريح على م  يلي :
تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة

PHARMACIE GREENTOWN
SARL AU

شــركة ذات املســؤولية املحــدودة 
اإلجتم عــي  مقرهــ   وحيــد  بشــريك 
 15ROUTE SIDI MESSAOUD
 CENTRE COMMERCIAL GREEN

.TOWN BOUSKOURA CASA
تــم مســ همة فــي الشــركة املذكــوضة 
أعــاله بجميــع عن صــر أصــول وخصــوم 
األصــل التجــ ض6 للشــخص الطبيعــي 
للعن صــر  م لكــة  الشــركة  وتصبــح 
املســ هم بهــ  ابتــداء مــن يــوم تســجيله  

فــي الســجل التجــ ض6.
مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو2 
هــذه التقدمــة ك مــل امللكيــة لألصــل 
التجــ ض6 الحــ ل تقدمتــه ابتــداء مــن 
توقيــع هــذا العقــد وســيكو2 لهــ  أيرــ  
اإلنشــ ء  ت ضيــخ  مــن  ابتــداء  اإلنتفــ ع 
ب ألصــل  الشــركة  لهــذه  النه ئــي 
 15ROUTE ب لداضالبيرــ ء  التجــ ض6 
 SIDI MESSAOUD CENTRE
 COMMERCIAL GREEN TOWN
واملســجل   BOUSKOURA CASA
ب لداضالبيرــ ء  التجــ ض6  ب لســجل 

.433750 عــدد  تحــت 
التعرضــ ت  فــإ2  وبذلــك 
ب ملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 
التجــ ض6  الســجل  مكتــب  التج ضيــة 
خمســة  أجــل  داخــل  ب لداضالبيرــ ء 

للنشــر.  املوالــي  يومــ   عشــرا 
النشرة األولى

ضئيس كت بة الربط

8 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء
ملف ضقم : 9086)1

حس ب ضقم : 6063

عقد تقدمة
السيد الحسن بوافي  الح مل

للبط قة التعريف الوطنية ضقم 
.B4(078(

بصفته ممثل للشخص الطبيعي 
واملسجل ب لسجل التج ض6 
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ب لداضالبير ء تحت ضقم 434562.
  JNANE EL AOUINA EL JADIDA

SARL AU

مقره  االجتم عي 46 ش ضع 

زضقطوني، ط بق 2 ضقم 6 

الداضالبير ء 

خص ئصه  ك لت لي :

تم تصريح على م  يلي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة

 JNANE EL AOUINA EL JADIDA

.SARL AU

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

االجتم عي  مقره   وحيد،  بشريك 

ش ضع زضقطوني،   46 ب لداضالبير ء  

ط بق 2 ضقم 6 الداضالبير ء. 

الشركةاملذكوضة  في  مس همة  تم 

أعاله بجميع عن صر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التج ض6  االصل 

للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 

املس هم به  ابتداء من يوم تسجيله  

في السجل التج ض6.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو2 

لالصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 

توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  

االنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 

النه ئي لهذه الشركة ب :

االصل التج ض6 ب لداضالبير ء.

ش ضع   46 االجتم عي   مقره  

 6 ضقم   2 ط بق  زضقطوني، 

الداضالبير ء .

التج ض6  ب لسجل  واملسجل 

 434562 ضقم  تحت  ب لداضالبير ء 

ب لداضالبير ء.

التعرض ت  ف 2  وبذلك 

ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 

التج ض6  السجل  مكتب  التج ضية 

يوم    15 أجل  داخل  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشر.

النشرة االولى
ضئيس كت بة الربط

9 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء
ملف ضقم : )911)1

حس ب ضقم : 6159

عقد تقدمة
السيد محمد نجيب الديوض6   

الح ملة للبط قة التعريف الوطنية 
.C80(801 ضقم

بصفته ممثل للشخص الطبيعي 
واملسجل ب لسجل التج ض6 

ب لداضالبير ء تحت ضقم )8305).
  PHARMACIE DU CADUCEE

SARL AU
BD 337 MOHAMED V CASA-

BLANCA
خص ئصه  ك لت لي :

تم تصريح على م  يلي :
تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة

 PHARMACIE LA RESISTANCE
CASABLANCA  SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة 
مقره   وحيد،  بشريك  املحدودة 
 BD  337 ب لداضالبير ء  االجتم عي 

.MOHAMED V CASABLANCA
الشركةاملذكوضة  في  مس همة  تم 
أعاله بجميع عن صر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التج ض6  االصل 
للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 
املس هم به  ابتداء من يوم تسجيله  

في السجل التج ض6.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو2 
لالصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 
توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  
االنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 
االصل   : ب  الشركة  لهذه  النه ئي 

التج ض6 ب لداضالبير ء.
 BD  337 االجتم عي   مقره  

.MOHAMED V CASABLANCA
التج ض6  ب لسجل  واملسجل 

ب لداضالبير ء تحت ضقم 401949. 
التعرض ت  ف 2  وبذلك 
ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 
التج ض6  السجل  مكتب  التج ضية 
يوم    15 أجل  داخل  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشر.
النشرة االولى

عن ضئيس كت بة الربط

10 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء

ملف ضقم : 9756)1

حس ب ضقم : 8827

تفويت جزء من عن صر االصل 
التج ض6

فوتت

شركة »س تكوم  س ت س 

 SATACOMA SATAS «فواي جوض

.VOYAGEURS

 HENRI ARON يمثله  السيد

.BENHAMOU CIN  BE653657

لف ئدة 

.AZERGAZ «شركة »ازض غ ز

 MEYER السيد  يمثله  

.AZEROUAL CIN B383740

تم تفويت جزء من عن صر االصل 

الغ ز،  نقل  نش ط  د6  التج ض6 

على  تشتمل  املركب ت  من  واملتكو2 

م  يلي :

دب بة، 05 سي ضات   32 35 جراض، 

س حنة   01 ضافعة،   1 سي ح، 

ميتسوبي�سي.

الث ث املك تب :

املك تب،  أث ث  من  مجموعة 

املكتبية،  املعدات  من  مجموعة 

الكمبيوتر،  أث ث  من  مجموعة 

واالدوات  املعدات  من  مجموعة 

واملسجل  الغ ز،  النقل  لنش ط 

ضقم  تحت  التج ض6  ب لسجل 

.4(1(05

التعرض ت  ف 2  وبذلك 

ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 

التج ض6  السجل  مكتب  التج ضية 

يوم    15 أجل  داخل  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشرة االولى والث نية.

النشرة االولى
عن ضئيس كت بة الربط

11 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء
ملف ضقم : 9814)1
حس ب ضقم : 9059

عقد تقدمة
السيدة نديرة بوشنتوف   الح ملة 
للبط قة التعريف الوطنية ضقم 

.B60664
بصفته  ممثلة للشخص الطبيعي 

واملسجل ب لسجل التج ض6 
ب لداضالبير ء تحت ضقم 137490
وبصفته  مسيرة وحيدة للشركة في 

طوض التكوين
 PHARMACIE BOUCHENTOUF

.NADIRA SARL AU
خص ئصه  ك لت لي :

تم تصريح على م  يلي :
تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة
 PHARMACIE MEDINA CASA

.SARL AU
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
االجتم عي  مقره   وحيد،  بشريك 
 RUE SOUR JDID 3 ب لداضالبير ء  

.CASABLANCA
الشركةاملذكوضة  في  مس همة  تم 
أعاله بجميع عن صر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التج ض6  االصل 
للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 
املس هم به  ابتداء من يوم تسجيله  

في السجل التج ض6.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو2 
لالصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 
توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  
االنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 

النه ئي لهذه الشركة.
 3  االصل التج ض6 ب لداضالبير ء 

.RUE SOUR JDID CASABLANCA
التج ض6  ب لسجل  واملسجل 
 .137490 ضقم  تحت  ب لداضالبير ء 

ب لداضالبير ء.
تسجل  التعرض ت  ف 2  وبذلك 
التج ضية  ب ملحكمة  الربط  بمكتب 

مكتب السجل التج ض6.
النشرة االولى :

ضئيس كت بة الربط

12 مكرر
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املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء
ملف ضقم : 6)98)1

حس ب  ضقم : )908

تفويت جزئي ألصل تج ض6
فوتت

SIEMENS S.A فوتت شركة

دامي 2  ديريك  السيد  يمثله  

اإلداضة  ضئيس  بيلد  دو  غيسال2 

الجم عية والسيدة غيثة زاهير عرو 

اإلداضة الجم عية

 لف ئدة :

 SIEMENS ENERGY شركة 

 SIEMENS التسمية الس بقة   SARL

 PLANT OPERATIONS

اإلجتم عي  مقره    TAHADDART

بطنجة )جم عة بوخ لف(.

لألصل  الجزئي  التفويت 

األصل  من  الجزء  يهم  التج ض6 

)كسرا(  املفوتة  للشركة  التج ض6 

 CASA لنش ط   انفرادي   املخصص 

للتنمية،  املترمن   AND POWER

اإلستيراد،  التسليم،  التصميم، 

ضهن  الوضع  التوزيع،  التركيب، 

الحلول،  لألنظمة،  الخدمة 

البن ء  مج ل  في  املنش ت  التجهيزات 

الكهرب ئي وكدا كل ايج ضت الخدم ت 

ب لداضالبير ء  الك ئن  به،  املرتبطة 

)م ضين  الداضالبير ء( عم ضة ج. الع ج 

3 الط بق االس بع طبقة املك تب ضقم 

6، واملسجل ب لسجل التج ض6 تحت 

عدد 53)19.

التعرضــ ت  فــإ2  وبذلــك 

ب ملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 

التجــ ض6  الســجل  مكتــب  التج ضيــة 

خمســة  أجــل  داخــل  ب لداضالبيرــ ء 

األولــى  للنشــرة  املوالــي  يومــ   عشــرا 

. نيــة لث  وا

النشرة األولى
ضئيس كت بة الربط

13 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء
ملف ضقم : 8)98)1

حس ب  ضقم : 9091

بيع األصل التج ض6
 ب ع

السيد إبراهيم اكلموص الح مل 

N48227 للبط قة الوطنية ضقم

لف ئدة :

الح مل  سوا  حميد  السيد 

.BL48227 للبط قة الوطنية

لف ئدة :

الح مل  سوا  حميد  السيد 

.BL8409( للبط قة الوطنية

الذ6  التج ض6  األصل 

األجهزة  لبيع  مخصص  هو 

الك ئن  واإلكسسواضات  اإللكترونية 

سوالك  زنقة  زاوية  ب لداضالبير ء، 

 ،B8 ضقم  محل  لوضا2  س 2  وزنقة 

والذ6 لم يسجل ب لسجل التج ض6.

تسجل  التعرض ت  فإ2  وبذلك 

التج ضية  ب ملحكمة  الربط  بمكتب 

مكتب السجل التج ض6 داخل أجل 

للنشرة  املوالي  يوم   عشرا  خمسة 

األولى والث نية.

النشرة األولى
ضئيس كت بة الربط

14 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء

ملف ضقم : 9830)1

حس ب  ضقم : 9108

بيع  أصل  تج ض6
 ب عت

الح ملة  زضوال  ايم 2  السيدة  

 BK316757  للبط قة الوطنية

لف ئدة :

الح مل  ن صل  كريم  السيد 

.BK(69079 للبط قة الوطنية

عن  عب ضة  التج ض6  األصل  بيع 

صيدلية الك ئن بإق مة دي ض بوسكوضة 

والد  دواض   23 ضقم  محل   6 ضقم   ،2

الداضالبير ء،  دحم نة،  عمر،  بن 

تحت  التج ض6  ب لسجل  واملسجل 

عدد 0584)4.

التعرضــ ت  فــإ2  وبذلــك 
ب ملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 
التجــ ض6  الســجل  مكتــب  التج ضيــة 
خمســة  أجــل  داخــل  ب لداضالبيرــ ء 
األولــى  للنشــرة  املوالــي  يومــ   عشــرا 

. نيــة لث  وا
النشرة األولى

ضئيس كت بة الربط

15 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء
ملف ضقم : )983)1

حس ب  ضقم : 3)91

عقدة تقدمة
السيد عبد الق دض بظ ظ الح مل 
B4(4933 للبط قة الوطنية ضقم
بصفته ممثل للشخص الطبيعي 

واملسجل ب لسجل التج ض6 
ب لداضالبير ء تحت عدد 238766.

PHARMACIE EL WIFAK 
SARL AU

 EL WIFAK 3 RUE 65 OULFA LOT
778 CASA

خص ئصه  ك لت لي :
تم تصريح على م  يلي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة
 PHARMACIE EL WIFAK SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 EL اإلجتم عي  مقره   وحيد  بشريك 
 WIFAK 3 RUE 65 OULFA LOT

.778 CASA
تم مس همة في الشركة املذكوضة 
أعاله بجميع عن صر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التج ض6  األصل 
للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 
املس هم به  ابتداء من يوم تسجيله  

في السجل التج ض6.
مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو2 
هــذه التقدمــة ك مــل امللكيــة لألصــل 
التجــ ض6 الحــ ل تقدمتــه ابتــداء مــن 
توقيــع هــذا العقــد وســيكو2 لهــ  أيرــ  
اإلنشــ ء  ت ضيــخ  مــن  ابتــداء  اإلنتفــ ع 
النه ئي لهذه الشــركة ب ألصل التج ض6 
 EL WIFAK 3 RUE 65 ب لداضالبير ء

.OULFA LOT 778 CASA
التجــ ض6  ب لســجل  واملســجل 
ب لداضالبيرــ ء تحــت عــدد 238766.

التعرضــ ت  فــإ2  وبذلــك 
ب ملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 
التجــ ض6  الســجل  مكتــب  التج ضيــة 
خمســة  أجــل  داخــل  ب لداضالبيرــ ء 

األولــى  للنشــرة  املوالــي  يومــ   عشــرا 

. نيــة لث  وا

النشرة األولى
ضئيس كت بة الربط

16 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء
ملف ضقم : 9836)1

حس ب ضقم : 9145

بيع أصل  تج ض6
ب ع

اوضيونط ل  »كونطواض  شركة 
ديكيبمو صنتير» CORESA املمثلة في 
شخص السيد احمد اضكيك الح مل 

.F36335 للبط قة الوطنية ضقم
لف ئدة :

الح مل  غيس و6  مراد  السيد 
.BK154378 للبط قة الوطنية ضقم

الك ئن  التج ض6  االصل  بيع 
ش ضع صفرو وحي   50 ب لداضالبير ء 
معروف تحت اسم  موال6 عبد هللا، 
ب لسجل  واملسجل  سرام»  »س ني 

التج ض6 تحت ضقم 171319.
التعرض ت  ف 2  وبذلك 
ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 
التج ض6  السجل  مكتب  التج ضية 
يوم    15 أجل  ذاخل  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشرة االولى والث نية.

النشرة األولى
ضئيس كت بة الربط

17 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء

ملف ضقم : 9838)1

حس ب ضقم : 9146

عقد تقدمة
السيدة مونى القرمود6 الح ملة 
للبط قة التعريف الوطنية ضقم 

.BE681939
بصفته ممثل للشخص الطبيعي 

واملسجل ب لسجل التج ض6 
ب لداضالبير ء تحت ضقم 9968)3.

 PHARMACIE LE REMEDE
SARL AU
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ERAC HAU QODS LOT 511 

 N °3 MEDIOUNA CASA 

خص ئصه  ك لت لي :

تم تصريح على م  يلي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة

  PHARMACIE LE REMEDE

.SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة 

مقره   وحيد،  بشريك  املحدودة 

 ERAC ب لداضالبير ء  االجتم عي 

 HAY EL QODS LOT 511 N°3

.MEDIOUNA CASA

الشركةاملذكوضة  في  مس همة  تم 

أعاله بجميع عن صر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التج ض6  االصل 

للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 

املس هم به  ابتداء من يوم تسجيله  

في السجل التج ض6.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو2 

لالصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 

توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  

االنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 

النه ئي لهذه الشركة ب :

االصل التج ض6 ب لداضالبير ء.

 ERAC HA QODS LOT 511

.N°3 MEDIOUNA CASA

التج ض6  ب لسجل  واملسجل 

ب لداضالبير ء تحت ضقم 9968)3.

التعرض ت  ف 2  وبذلك 

ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 

التج ض6  السجل  مكتب  التج ضية 

يوم    15 أجل  داخل  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشر.

النشرة األولى
ضئيس كت بة الربط

18 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء
ملف ضقم : 9840)1

حس ب ضقم : 9149

تفويت أصل تج ض6
السيد عبد الحق الجمر6 الح ملة 
للبط قة التعريف الوطنية ضقم  

.BE495675
السيد جمع 2 بن ح جب الح مل 
.BE42515Y للبط قة الوطنية ضقم

لف ئدة 
الح مل  بصير  ضشيد  السيد 

ضقم  الوطنية  التعريف  للبط قة 

.BE566718

ملزاولة  املستغل  التج ض6  االصل 

املشروب ت  لبيع  التج ض6  النش ط 

املك 2  عي2  في  املستهلكة  واالطعة 

والك ئن ب لداضالبير ء دضب  )محلبة( 
بوشنتوف ضقم 7/5 زنقة 9) واملتكو2 

وااللي ت  املعدات  الزب ئن،  من 
التج ض6  النش ط  ملزاولة  املخصصة 

له  املنجز  الكراء  حق  به،  املرتبط 

التج ض6،  االصل  هذا  انش ء  من 

واملسجل ب لسجل التج ض6 تحت ضقم 

.364038-338438

التعرض ت  ف 2  وبذلك 

ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 
التج ض6  السجل  مكتب  التج ضية 

يوم    15 أجل  ذاخل  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشرة االولى والث نية.

النشرة االولى
ضئيس كت بة الربط

19 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداضالبير ء
ملف ضقم : )984)1

حس ب ضقم : )917

عقد تقدمة
السيدة حن 2 سعيد6 الح ملة 
للبط قة التعريف الوطنية ضقم 

.C221712
بصفته ممثل للشخص الطبيعي 

واملسجل ب لسجل التج ض6 
ب لداضالبير ء تحت ضقم 433286.

  AUTO ECOLE SAIDI

SARL AU

 LOT MANDARONA N°1(5 SIDI

 MAROUF CASA

خص ئصه  ك لت لي :

تم تصريح على م  يلي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة

.AUTO ECOLE SAIDI   SARL AU

الشركةاملذكوضة  في  مس همة  تم 

أعاله بجميع عن صر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التج ض6  االصل 

للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 

املس هم به  ابتداء من يوم تسجيله  

في السجل التج ض6.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو2 

لالصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 

توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  

االنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 

النه ئي لهذه الشركة ب :

االصل التج ض6 ب لداضالبير ء.

 LOT MANDARONA N°1(5

. SIDI MAROUF CASA
التج ض6  ب لسجل  واملسجل 

ب لداضالبير ء تحت ضقم 433286.

التعرض ت  ف 2  وبذلك 

ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 
التج ض6  السجل  مكتب  التج ضية 

يوم    15 أجل  داخل  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشر.

النشرة االولى
عن ضئيس كت بة الربط

20 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداض البير ء

ملف ضقم : 6)89)1

حس ب ضقم : 5371

عقد تقدمة
األنص ض6  م جدة  السيدة 

للبط قة  الوطنية  للبط قة  الح ملة 

الوطنية ضقم A(0635 بصفته  ممثلة 

املنبت  املسم ة  الطبيعي  للشخص 

ومسجلة  الخصوصية  األنص ض6 

البير ء  ب لداض  التج ض6  ب لسجل 

تم  ك لت لي  خص ئصه    (74598

تصريح على م  يلي :

طبيعية  بتقدمة  القي م  تم 

 GROUPE SCOLAIRE AL لشركة 

 MANBAT AL ANSARI PRIVE

املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقره   وحيد  بشريك  املحدودة 

مقره   البير ء  ب لداض  االجتم عي 

 253BD OUM RABII  : االجتم عي 

تم   GROUPE T CASABLANCA

املذكوضة أعاله  الشركة  في  مس همة 

بجميع عن صر أصول وخصوم األصل 

وتصبح  الطبيعي  للشخص  التج ض6 

الشركة م لكة للعن صر املس هم به  

من يوم تسجيله  في السجل  ابتداء 

التج ض6 سيكو2 للشركة املستفيدة 

من هذه التقدمة ك مل امللكية لألصل 

من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 

توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  

اإلنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 
النه ئي لهذه الشركة ب ألصل التج ض6 

االجتم عي  مقره   البير ء  ب لداض 

 253BD OUM RABII GROUPE T

واملسجلة ب لسجل    CASABLANCA

التج ض6 74598) ب لداض البير ء.

تسجل  التعرض ت  فإ2  وبذلك 

التج ضية  ب ملحكمة  الربط  بمكتب 

ب لداض  التج ض6  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البير ء 

يوم  املوالي للنشر.

النشرة األولى
ضئيس كت بة الربط

29 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداض البير ء

ملف ضقم : 8968)1

حس ب ضقم : 5535

عقد تقدمة
الح ملة  بوحميدة  ضج ء  السيدة 

الوطنية  للبط قة  الوطنية  للبط قة 
ممثلة  بصفته    BK 324831 ضقم 

مسجلة  والغير  الطبيعي  للشخص 

املسيرة  وبصفته   التج ض6  ب لسجل 

 CENTRE لشركة  الوحيدة 

 HARMONIE SENSORIELLE

زنقة االجتم عي  مقره    SARL AU
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التر من األلفة الداض   64 ضقم   06  
البير ء خص ئصه  ك لت لي تم تصريح 

على م  يلي :
طبيعية  بتقدمة  القي م  تم 
 CENTRE HARMONIE لشركة 
شركة   SENSORIELLE SARL AU
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
ب لداض  االجتم عي  مقره   وحيد 
زنقة   : االجتم عي  مقره   البير ء 
الداض  األلفة  التر من   64 ضقم   06
الشركة  في  مس همة  تم  البير ء 
املذكوضة أعاله بجميع عن صر أصول 
للشخص  التج ض6  األصل  وخصوم 
م لكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 
من يوم  للعن صر املس هم به  ابتداء 

تسجيله  في السجل التج ض6.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو2 
لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 
توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  
اإلنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 
النه ئي لهذه الشركة ب ألصل التج ض6 
ب لداض البير ء مقره  االجتم عي زنقة 
الداض  األلفة  التر من   64 ضقم   06
ب لسجل  مسجلة   والغير  البير ء 

التج ض6.
تسجل  التعرض ت  فإ2  وبذلك 
التج ضية  ب ملحكمة  الربط  بمكتب 
ب لداض  التج ض6  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى.
النشرة األولى

ضئيس كت بة الربط

30 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداض البير ء
ملف ضقم : 4)90)1
حس ب ضقم : 5754

عقد تقدمة
الح ملة  املنجرة  ن دية  السيدة 
الوطنية  للبط قة  الوطنية  للبط قة 
ممثلة  بصفته    BE 532411 ضقم 
للشخص الطبيعي ومسجلة ب لسجل 
 (8359( البير ء  ب لداض  التج ض6 
 PHARMACIE DE LA SECURITE
االجتم عي  مقره    SARL AU

130 ش ضع موال6 إدضيس األول وزنقة 
خص ئصه   االجتم عي  الرم 2 

ك لت لي تم تصريح على م  يلي :
تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة 
 PHARMACIE DE LA SECURITE
املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
مقره   وحيد  بشريك  املحدودة 
مقره   البير ء  ب لداض  االجتم عي 
االجتم عي : 130 ش ضع موال6 إدضيس 
تم  األول وزنقة الرم 2 االجتم عي  
املذكوضة أعاله  الشركة  في  مس همة 
بجميع عن صر أصول وخصوم األصل 
وتصبح  الطبيعي  للشخص  التج ض6 
الشركة م لكة للعن صر املس هم به  
من يوم تسجيله  في السجل  ابتداء 

التج ض6.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو2 
لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 
توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  
اإلنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 
النه ئي لهذه الشركة ب ألصل التج ض6 
االجتم عي  مقره    البير ء  ب لداض 
األول  إدضيس  موال6  ش ضع   130
وزنقة الرم 2 االجتم عي واملسجلة  
ب لداض   (8359( التج ض6  ب لسجل 

البير ء.
تسجل  التعرض ت  فإ2  وبذلك 
التج ضية  ب ملحكمة  الربط  بمكتب 
ب لداض  التج ض6  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى.
النشرة األولى

ضئيس كت بة الربط

31 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداض البير ء
ملف ضقم : 9034)1
حس ب ضقم : 5823

عقد تقدمة
الح ملة  ف طمة  فريد6  السيدة 
الوطنية  للبط قة  الوطنية  للبط قة 
ممثلة  بصفته    BE 796795 ضقم 
للشخص الطبيعي ومسجلة ب لسجل 
 4(0(84 البير ء  ب لداض  التج ض6 
طوض في  شركة  في  شريكة  وبصفته  

 TIFLE SAGHIR SARL التكوين    
AU مقره  االجتم عي إق مة البست 2 
البير ء  الداض   13 زنقة  الهدى  حي 
على تصريح  تم  ك لت لي   خص ئصه  

 م  يلي :
تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة 
شركة   TIFLE SAGHIR SARL AU
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
ب لداض  االجتم عي  مقره   وحيد 
الهدى  حي  البست 2  إق مة  البير ء 
تم مس همة  الداض البير ء   13 زنقة 
بجميع  أعاله  املذكوضة  الشركة  في 
األصل  وخصوم  أصول  عن صر 
الطبيعي وتصبح  للشخص  التج ض6 
الشركة م لكة للعن صر املس هم به  
من يوم تسجيله  في السجل  ابتداء 

التج ض6.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو2 
لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 
توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  
اإلنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 
النه ئي لهذه الشركة ب ألصل التج ض6 
االجتم عي  مقره   البير ء  ب لداض 
 13 زنقة  الهدى  حي  البست 2  إق مة 
ب لسجل  واملسجلة   البير ء  الداض 

التج ض6 84)0)4 ب لداض البير ء.
تسجل  التعرض ت  فإ2  وبذلك 
التج ضية  ب ملحكمة  الربط  بمكتب 
ب لداض  التج ض6  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى.
النشرة األولى

ضئيس كت بة الربط

32 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداض البير ء
ملف ضقم : 9054)1
حس ب ضقم : 3)59

عقد تقدمة
الح مل  السيد بوشعيب حويمد 
الوطنية  للبط قة  الوطنية  للبط قة 
ممثل  بصفته   B 338544 ضقم 
للشخص الطبيعي ومسجل ب لسجل 
ضقم  تحت  البير ء  ب لداض  التج ض6 
تم  ك لت لي  خص ئصه    194838

تصريح على م  يلي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة 

شركة   WBM PROMO SARL AU

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ب لداض  االجتم عي  مقره   وحيد 
البير ء 8 زنقة عي2 الع طي بوضكو2 

واملسجل ب لسجل التج ض6 تحت ضقم 

الشركة  في  مس همة  تم   443615
املذكوضة أعاله بجميع عن صر أصول 

للشخص  التج ض6  األصل  وخصوم 

م لكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 

من يوم  للعن صر املس هم به  ابتداء 

تسجيله  في السجل التج ض6.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو2 

لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 

توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  

اإلنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 
النه ئي لهذه الشركة ب ألصل التج ض6 

ب لداض البير ء.
الداض البير ء 8 زنقة عي2 الع طي 

بوضكو2.

تسجل  التعرض ت  فإ2  وبذلك 

التج ضية  ب ملحكمة  الربط  بمكتب 

ب لداض  التج ض6  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى.

النشرة األولى
ضئيس كت بة الربط

33 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداض البير ء

ملف ضقم : )909)1

حس ب ضقم : 6119

عقد تقدمة
الح مل  ع دل  تيمومي  السيد 

الوطنية  للبط قة  الوطنية  للبط قة 
ممثل  بصفته   BE 688003 ضقم 

ومسجل  الطبيعي  للشخص 

البير ء  ب لداض  التج ض6  ب لسجل 

 PHARMACIE RYAD EL  4(0798

االجتم عي  مقره    FATH SARL AU

 CASABLANCA 6 IMM 144 GH

خص ئصه     22 LOT EL FATH III

ك لت لي تم تصريح على م  يلي :



عدد 5610 - 12 ضمر 2 1441 )6 م 6 0)0))الجريدة الرسمية   5866

طبيعية  بتقدمة  القي م  تم 
 PHARMACIE RYAD لشركة 
ذات  شركة   EL FATH SARL AU
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
البير ء  ب لداض  االجتم عي  مقره  
 CASABLANCA 6 IMM 144 GH
تم مس همة    22 LOT EL FATH III
بجميع  أعاله  املذكوضة  الشركة  في 
األصل  وخصوم  أصول  عن صر 
الطبيعي وتصبح  للشخص  التج ض6 
الشركة م لكة للعن صر املس هم به  
من يوم تسجيله  في السجل  ابتداء 

التج ض6.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو2 
لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 
توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  
اإلنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 
النه ئي لهذه الشركة ب ألصل التج ض6 

ب لداض البير ء.
 CASABLANCA مقره  االجتم عي
 6 IMM 144 GH 22 LOT EL FATH
التج ض6  ب لسجل  واملسجلة    III

0798)4 ب لداض البير ء.
تسجل  التعرض ت  فإ2  وبذلك 
التج ضية  ب ملحكمة  الربط  بمكتب 
ب لداض  التج ض6  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى.
النشرة األولى

ضئيس كت بة الربط

34 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداض البير ء
ملف ضقم : 9160)1
حس ب ضقم : )630

عقد تقدمة
الح ملة  منقول  هند  السيدة 
الوطنية  للبط قة  الوطنية  للبط قة 
ممثلة  بصفته    BE 652771 ضقم 
للشخص الطبيعي ومسجل ب لسجل 
 313(96 البير ء  ب لداض  التج ض6 
 PHARMACIE ANNASSR
 HAY االجتم عي  مقره    SARL AU
 ESSALAMA II IMM 3G H4 EL

 OULFA N°44 CASABLANCA
على  تصريح  تم  ك لت لي  خص ئصه  

م  يلي :
تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة 
 PHARMACIE ANNASSR SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة 
االجتم عي  مقره   وحيد  بشريك 
 HAY ESSALAMA البير ء  ب لداض 
 II IMM 3G H4 EL OULFA N°44
في  مس همة  تم   CASABLANCA
بجميع  أعاله  املذكوضة  الشركة 
األصل  وخصوم  أصول  عن صر 
الطبيعي وتصبح  للشخص  التج ض6 
الشركة م لكة للعن صر املس هم به  
من يوم تسجيله  في السجل  ابتداء 

التج ض6.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو2 
لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 
توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  
اإلنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 
النه ئي لهذه الشركة ب ألصل التج ض6 

ب لداض البير ء.
 HAY االجتم عي  مقره  
 ESSALAMA II IMM 3G H4 EL
OULFA N°44 CASABLANCA

واملسجلة ب لسجل التج ض6 96)313 
ب لداض البير ء.

تسجل  التعرض ت  فإ2  وبذلك 
التج ضية  ب ملحكمة  الربط  بمكتب 
ب لداض  التج ض6  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى.
النشرة األولى

ضئيس كت بة الربط

35 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداض البير ء
ملف ضقم : 4))9)1
حس ب ضقم : 5535

عقد تقدمة
الح ملة  اعم ض  بشرى  السيدة 
الوطنية  للبط قة  الوطنية  للبط قة 
ممثلة  بصفته    A 601(05 ضقم 
للشخص الطبيعي واملسجلة ب لسجل 
التج ض6 تحت ضقم 50)70) وبصفته 

 313(96 لشركة  الوحيدة  املسيرة   
 PHARMACIE PORTE D’ANFA
 197 االجتم عي  مقره    SARL AU
  BOULEVARD BOURGOGNE

على  تصريح  تم  ك لت لي  خص ئصه  

م  يلي :
تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة 
 PHARMACIE PORTE D’ANFA
املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
 197 املحدودة بشريك وحيد مقره  
تم   BOULEVARD BOURGOGNE
املذكوضة أعاله  الشركة  في  مس همة 
بجميع عن صر أصول وخصوم األصل 
وتصبح  الطبيعي  للشخص  التج ض6 
الشركة م لكة للعن صر املس هم به  
من يوم تسجيله  في السجل  ابتداء 

التج ض6.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو2 
لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 
توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  
اإلنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 
النه ئي لهذه الشركة ب ألصل التج ض6 

ب لداض البير ء.
 197 االجتم عي  مقره  
 BOULEVARD BOURGOGNE
ب لداض  التج ض6  ب لسجل  واملسجلة 

البير ء تحت ضقم 50)70).
تسجل  التعرض ت  فإ2  وبذلك 
التج ضية  ب ملحكمة  الربط  بمكتب 
ب لداض  التج ض6  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى.
النشرة األولى

ضئيس كت بة الربط

36 مكرر

املحكمة التج ضية ب لداض البير ء
ملف ضقم : 9404)1
حس ب ضقم : 7330

عقد تقدمة
اليكسني2  دونيز  م ضتي2  السيد 
للبط قة  الح مل  اعم ض  اموضوس 
بصفته   BE 15070X ضقم  الوطنية 
واملسجلة  الطبيعي  للشخص  ممثل 
ب لسجل التج ض6 تحت ضقم 417046 

خص ئصه  ك لت لي تم تصريح على م  

يلي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة 

 ENITRAMA CONSULTING

املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

 59 مقره   وحيد  بشريك  املحدودة 

 BOULEVARD ZERKTOUNI 3

واملسجل   EME ETAGE N°8 CASA

تم   450163 التج ض6  ب لسجل 

املذكوضة أعاله  الشركة  في  مس همة 

بجميع عن صر أصول وخصوم األصل 

وتصبح  الطبيعي  للشخص  التج ض6 

الشركة م لكة للعن صر املس هم به  

من يوم تسجيله  في السجل  ابتداء 

التج ض6.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو2 

لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ض6 

توقيع هذا العقد وسيكو2 له  أير  

اإلنش ء  ت ضيخ  من  ابتداء  االنتف ع 

النه ئي لهذه الشركة ب ألصل التج ض6 

ب لداض البير ء.

 59 BOULEVARD

 ZERKTOUNI 3 EME ETAGE N°8

. CASA

تسجل  التعرض ت  فإ2  وبذلك 

التج ضية  ب ملحكمة  الربط  بمكتب 

ب لداض  التج ض6  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى.

النشرة األولى
ضئيس كت بة الربط

37 مكرر

املحكمة التجارية باكادير
مصلحة كت بة الربط

التصفية القر ئية لشركة النصر 

للصيد البحر6
بي 2

 بصدوض أمر ب لتوزيع

)امل دة 668 من مدونة التج ضة(

التصفية  دائني  علم  في  ليكن 

للصيد  النصر  لشركة  القر ئية 

االجتم عي  مقره   الك ئن  البحر6 

برقم 6 مين ء الصيد أك دير.
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 (0(0-49 أ2 االمر ب لتوزيع ضقم 
6 م ضس 0)0)، ملف  الص دض بت ضيخ 
ضقم 019/8304/170) مودع بكت بة 
التج ضية  املحكمة  لدى  الربط 
املق ولة(  صعوب ت  )مكتب  ب ك دير 
لالطالع  املعنية  لالطراف  ويمكن 

عليه.
فيه  الطعن  حقهم  من  وبأ2 
يوم    15 أجل  داخل  بالستئن ف 
من ت ضيخ نشر هذا البي 2 ب لجريدة 

الرسمية.
عن ضئيس كت بة الربط

الط بع والتوقيع

21 

املحكمة التجارية بمراكش
ملف ضقم : 0/66)0)
حس ب ضقم : 1986
هبة أصل تج ض6

مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ومسجل   (019 ديسمبر   10 في 
 (0(0 فبراير   18 بت ضيخ  بمراكش 
مؤضخ  إض في  عقد  وبمقت�سى 
ومسجل   (0(0 م ضس   2 بت ضيخ 
 ،(0(0 م ضس   3 بت ضيخ  بمراكش 
نعيمة  القندو�سي  السيدة  وهبت 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
العلو6  السيدة   -  E76728 ضقم 
التعريف  لبط قة  الح ملة  نزهة 
السيدة   E141418 ضقم  الوطنية 
الح ملة لبط قة  العلو6 اللة أسم ء 
 E247287 ضقم  الوطنية  التعريف 
السيدة العلو6 أم كلثوم الح ملة   -
ضقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

العلو6  السيد  لف ئدة   EE534970
لبط قة  الح مل  إسم عيل  موال6 
جميع   E(96413 ضقم  التعريف 
حقوقهم املش عة 80/66 من األصل 
بمراكش  الك ئن  للمطعم  التج ض6 
وابن  املنصوض  يعقوب  زاوية   221
الح مل  األض�سي  للط بق  تومرت 
 SHOW CASE CAFE للعالمة 
ضقم  التج ض6  ب لسجل  واملسجل 
عن صره  بجميع  و116340   85542
 1.000.000 بمبلغ  واملعنوية  امل دية 

دضهم.
املذكوضين  الواهبي2  دائني  فعلى 
إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  أ2  أعاله 
ب ملحكمة  التج ض6  السجل  قسم 
التج ضية بمراكش داخل أجل يبتدئ 
من ت ضيخ نشره اإلعال2 األول وينتهي 
نشر  من  عشر  الخ مس  اليوم  في 

اإلعال2 الث ني.
اإلعال2 األول

عن ضئيس كت بة الربط

38 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بورزازات
إعال2 عن بيع أصل تج ض6

كت بــة  مصلحــة  ضئيــس  يعلــن 
اإلبتدائيــة  ب ملحكمــة  الربــط 
بــوضزازات أنــه بمقت�ســى عقــد محــرض 
ومســجل   ،(0(0 فبرايــر   19 بت ضيــخ 
 (0(0 فبرايــر   24 بت ضيــخ  بــوضزازات 
للســيد  نبكــوض6  عزيــز  الســيد  فــوت 
يوسف أبو الق سم، حصته في األصل 
التجــ ض6 املعــد لبيــع اله تــف النقــ ل 
حــي  90 برقــم   : والك ئــن ب  والث بــت، 

واملســجل  بــوضزازات،  الذهــب  واد6   
ب لسجل التج ض6 بهذه املحكمة تحت 
عــدد 0968)، وذلــك بجميــع عن صــره 

امل ديــة واملعنويــة.
وبنــ ء عليــه فــإ2 جميــع التعرضــ ت 
تقــدم لكت بــة الربــط بهــذه املحكمــة 
)مكتــب الســجل التجــ ض6( داخــل أجل 

15 يومــ  املواليــة للنشــرة الث نيــة.
النشرة الث نية

ضئيس مصلحة كت بة الربط

13 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بوضزازات
إعال2 عن بيع أصل تج ض6

كت بــة  مصلحــة  ضئيــس  يعلــن 
اإلبتدائيــة  ب ملحكمــة  الربــط 
بــوضزازات أنــه بمقت�ســى عقــد محــرض 
ومســجل   ،(0(0 مــ ضس   2 بت ضيــخ 
 (0(0 ين يــر   14 بت ضيــخ  بــوضزازات 
فــوت الســيد محمــد اله شــمي للســيد 
ســفي 2 منيــ ض، حميــع األصــل التجــ ض6 
املعــد إلســتغالل صيدليــة )الصيدليــة 
شــ ضع   33 برقــم  والك ئــن  املركزيــة(، 
محمــد الخ مــس بــوضزازات، واملســجل 
ب لسجل التج ض6 بهذه املحكمة تحت 
عــدد 21546، وذلــك بجميــع عن صــره 

واملعنويــة. امل ديــة 
وبنــ ء عليــه فــإ2 جميــع التعرضــ ت 
تقــدم لكت بــة الربــط بهــذه املحكمــة 
)مكتــب الســجل التجــ ض6( داخــل أجل 

15 يومــ  املواليــة للنشــرة الث نيــة.
النشرة الث نية

ضئيس مصلحة كت بة الربط

12 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التج ض6

ملف ضقم : 0/51)0)

حس ب ضقم : 2666

تفويت أصل تج ض6

في  املؤضخ  العرفي  العقد  بموجب 

.1984/09/05

اد بسالم بوجمعة  السيدا2  ب ع 

بن محمد وبوترامت محمد بن عبد 

بعيش بيهي بن   : هللا لف ئدة الس دة 

مث لة  احمد،  بن  احمد  وانج ض  علي 

بينهم ، املخبزة العصرية الك ئنة برقم 

بتيزنيت  الحم م  زنقة   135 و   122

واملسجل ب لسجل التج ض6 تحت ضقم 

ب ملحكمة التج ضية  و11568   11870

تحت ضقم 11870 و11568 ب ملحكمة 

التج ضية ب ك دير، بثمن اجم لي قدضه 

00.000) دضهم.

تسجل  التعرض ت  ف 2  وبذلك 

بمكتب الربط ب ملحكمة االبتدائية 

يوم  املوالية   15 بتزنيت داخل أجل 

من   84 الث نية طبق  للم دة  للنشرة 

مدونة التج ضة.

تحت جميع التحفر ت.

النشرة األولى

عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

22 مكرر 
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدضته  قراض  بموجب 
وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 
 (0(0 أبريل   9 بت ضيخ   (0(0/(903
على العق ض الجم عي  الذ6 سيجر6  
املدعو ظهر يرواك ب ملك 2 املسمى دواض 
الهم سيس الت بع للجم عة الساللية 
اداضية  شه دة  ذ6  عزوز  اوالد  فرقة 
 ،(0(0 م ضس   11 بت ضيخ   812 ضقم 
ع مر  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 
السلفية، قي دة ع مر السلفية، دائرة 
القنيطرة،  اقليم  القنيطرة،  احواز 
ابتداء من ت ضيخ 9) أبريل 0)0)  الى 
غ ية 8 م 6 0)0) بحث علني في شأ2 
مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 
مس حة  سقي  أجل  من  منه،  امل ء 
ع دل  السيد  لف ئدة  هكت ضا    1,40
التعريف  لبط قة  الح مل  لعراش 

.G3530(0 الوطنية ضقم
 23

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدضته  قراض  بموجب 
وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 
(0(0 أبريل   9 بت ضيخ   (0(0/(905

الذ6 سيجر6  على العق ض الجم عي   
املسمى  ب ملك 2  سويفي ت  املدعو 
للجم عة  الت بع  الهم سيس  دواض 
عزوز  اوالد  الهم سيس  الساللية 
بت ضيخ 03   66 ذ6 شه دة اداضية ضقم 
ب لجم عة  املتواجد   ،(019 ديسمبر 
قي دة ع مر  الترابية ع مر السلفية، 
القنيطرة،  احواز  دائرة  السلفية، 
اقليم القنيطرة، ابتداء من ت ضيخ 9) 
 (0(0 م 6   8 الى غ ية    (0(0 أبريل 
بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص 
بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من أجل 
سقي مس حة 0,1950 هكت ضا  لف ئدة 
السيدة لعراش أمينة الح مل لبط قة 

.G214546 التعريف الوطنية ضقم
 24

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدضته  قراض  بموجب 
ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
أبريل   9 بت ضيخ   (0(0/(904 ح.ج 
العق ض  على  سيجر6   الذ6   (0(0
ب ملك 2  يرواك  املدعو ظهر  الجم عي 
الت بع  الهم سيس  دواض  املسمى 
للجم عة الساللية فرقة اوالد عزوز 
بت ضيخ  813 ضقم  اداضية  شه دة  ذ6 

 11 م ضس 0)0)، املتواجد ب لجم عة 

قي دة ع مر  الترابية ع مر السلفية، 

القنيطرة،  احواز  دائرة  السلفية، 

اقليم القنيطرة، ابتداء من ت ضيخ 9) 

 (0(0 م 6   8 الى غ ية    (0(0 أبريل 

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من أجل 

لف ئدة  هكت ضا     0,(1 سقي مس حة 

السيد لعراش جم ل الح مل لبط قة 

.G1(946( التعريف الوطنية ضقم
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

أبريل   9 بت ضيخ  ح.ج/)90)/0)0) 

العق ض  على  سيجر6  الذ6   (0(0
7 ذ6 الرسم العق ض6  املسمى عالمو 

عدد 13/56756 املتواجد ب لجم عة 
بنمنصوض  قي دة  بنمنصوض  الترابية 

القنيطرة،  إقليم  بنمنصوض  دائرة 

 (0(0 أبريل   (9 ت ضيخ  من  ابتداء 

، بحث علني  م 6 0)0)    8 إلى غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأ2  في 

ثقب وجلب امل ء  منه من أجل سقي

لف ئدة  هكت ضا   17,4989 مس حة   

السيد امحمد اضبعي الح مل لبط قة 
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

أبريل   9 ح.ج906)/0)0)بت ضيخ 

العق ض  على  سيجر6  الذ6   (0(0

املسمى الكريبة ذ6 مطلب التحفيظ 

 7 بت ضيخ  بيع  وعقد  17374/ض  ضقم 

ب لجم عة  املتواجد   (01( نوفمبر 

ب شوية  سليم 2،   سيد6  الترابية 

 ،2 سيد6 سليم 2 امللحقة اإلداضية 

من  ابتداء  سليم 2  سيد6  إقليم 

ت ضيخ 9) أبريل 0)0) إلى غ ية 8 م 6 

مشروع  شأ2  في  علني  بحث   (0(0

الترخيص بإنج ز بئر وجلب امل ء  منه 

السي ضات  غسل  أغراض  أجل  من 

نوضة  هللا  فتح  السيدة  لف ئدة 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

.GA65071
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 III.  -  إعالنات إدارية



5863 الجريدة الرسميةعدد 5610 - 12 ضمر 2 1441 )6 م 6 0)0)) 

قرار يق�سي

1



عدد 5610 - 12 ضمر 2 1441 )6 م 6 0)0))الجريدة الرسمية   5862



5865 الجريدة الرسميةعدد 5610 - 12 ضمر 2 1441 )6 م 6 0)0)) 



عدد 5610 - 12 ضمر 2 1441 )6 م 6 0)0))الجريدة الرسمية   586(
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