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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

نلتزم  ملعلن3ن في م د ن  إلشهار  لقاي3ني إثبات ه3يتهم و لسلطات  ملسندة إليهم.
وال تتحمل  إلد رة أنة مسؤول ة ف ما نتعلق بمضم3ن  إلعاليات.

 I.  -  إعالنات قانونية

HONIST CONSTRUCTION

شركة محدودة  ملسؤول ة

 شريك وح د

رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها  إلجتماعي : )1زيقة أحمد 

 ملجاطي  لطابق  ألو1 رقم 8 

 ملعاريف  لب ضاء

RC N°(7((((

 بمقت�ضى عقد عرفي محرر بالب ضاء

تأسيس  تم   (017 مارس   (1 بتاريخ 

ذ ت  محدودة  ملسؤول ة  شركة  

شريك وح د بالخصائص  لتال ة:

 HONIST  :  لتسم ة 

.CONSTRUCTION

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقاي3ي ة 

 ملسؤول ة  ملحدودة شريك وح د.

 لهدف  إلجتماعي : 

و ألشغا1   إلنعاش  لعقاري 

 ملختلفة.

أحمد  )1زيقة   :  ملقر  إلجتماعي 

 ملجاطي  لطابق  ألو1 رقم 8  ملعاريف 

 لب ضاء.

 ملدة : 99 سنة.

درهم   100.000.00  : رأس  ملا1 

إجتماع ة  حصة   1000  1 مقسمة 

مكتتبة  للحصة،  درهم   100 بق مة 

إلى   1 ومرقمة من  ومحررة بالكامل، 

1000 م3زعة كما نلي :

 لس د حسن  بر نم 1000 حصة.

 لسنة  إلجتماع ة : من فاتح ننانر 

إلى 1) ديسمبر.

تم تع ين  لس د حسن   :  لتس ير 

 بر نم مسير  للشركة ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 (9 بتاريخ  للد ر لب ضاء   لتجارية 

مارس 017) تحت عدد 0858)6.
لإلشارة و لب ان

 ملسير

1 P

 STE LES CIMENTERIES

MAROCAINES DU SUD
.S.A

مقرها  الجتماعي : ك ل3متر 18 طريق 
م ناء  لع 3ن

تعدنل
بمقت�ضى  لجمع  لعام  ملنعقد 

تمت  ملصادقة   (0(0 ماي   1 بتاريخ 

من طرف  ملساهمين على ما نلي :

  ستقالة  لس د  لهاشمي ب3تڭر ي،

وشركة  ب3تڭر ي   لس د  بر ه م 

ش.م.   ملمثلة   ANOUAR INVEST

ب3تڭر ي  من طرف  لس د  لهاشمي 

من مهامهم كأعضاء في مجلس  د رة 

 لشركة.

تع ين  ملتصرفين  لجدد للشركة :

 MATTEO  لس د ماي 3 روز ي ڭ3 

.ROZZANIGO

 CIMENTS DU MAROC شركة 

 LUIS ش.م.  ملمثلة من طرف  لس د 

.LLIMOS

شركة AFRICIM  ملمثلة من طرف 

 لس دة  نمان بلمجدوب.

وبمقت�ضى محضر مجلس  الد رة 

تمت   (0(0 ماي   1 بتاريخ   ملنعقد 

 ملصادقة على :

 ستقالة  لس د  لهاشمي ب3تڭر ي 
من مهامه كرئيس مدنر عام وتع ين 
 MATTEO ROZZANIGO  لس د 

رئيس مدنر عام للشركة.
بلمجدوب  تع ين  لس دة  نمان 

كاتبة ملجلس  الد رة.
تم  الند ع   :  الند ع  لقاي3ني 
باملحكمة  البتد ئ ة   لقاي3ني 
بالع 3ن بتاريخ 15 ماي 0)0)، تحت 

رقم 0/877)0).
2 P

STE SDI COMPNY
SARL AU

ر سمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : رياض  اليدلس، 

عمارة 17 متجرTRI7 ، 06 حي 
 لرياض  لرباط

 11 بتاريخ  عرفي  عقد  بم3جب 
عام  جمع  عقد  تم   (011 ي3يبر 
للشركة نرأسه  لس د  ملهدي صدقي 
للشركة  بصفته  لشريك  ل3ح د 

وتقرر ما نلي :
تغ ير  ملقر  الجتماعي للشركة من 
أثينا،  زيقة   ،( رقم  شقة   ،1 عمارة 

 ملح ط  لرباط.
 ،17 عمارة  رياض  اليدلس،   لى 
متجر TRI7 ،06  حي  لرياض  لرباط.
تعدنل  لقاي3ن  السا�ضي للشركة.

للشركة  تم  الند ع  لقاي3ني 
 8 باملحكمة  لتجارية بالرباط بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   ،(011 ديسمبر 

.10(1(5
للخالصة و لب ان

3 P

مكتب  ألستاذ محمد ملكي

م3ثق

تجزئة  ملنزه، قطعة رقم 111، عين  لذئاب، 

أيفا،  لد ر  لب ضاء

 لهاتف : 0)5))9))05

 لفاكس : 1)5))9))05

 LONDON PRIVATE

ACADEMY

شركة مجه3لة  إلسم

بتاريخ  ت3ث قي  عقد  بمقت�ضى 

 LONDON«   ،(0(0 فبر نر   10

شركة   »PRIVATE ACADEMY

رأسما1  وذ ت  مجه3لة  إلسم، 

مقرها  ن3جد  و لتي  درهم   (00.000

 ،(07 بالد ر  لب ضاء،   الجتماعي 

 ،11 رقم   ،7 شارع  ملقاومة،  لطابق 

تقرر ما نلي :

من  رأسما1  لشركة  رفع 

 10.(00.000 إلى  درهم   (00.000

إدماج  لحساب  طريق  عن  درهم 

 لجاري للشركة.

من  لنظام   8 تغ ير  لفصل 

 ألسا�ضي للشركة.

و لتصريح  تم  إلند ع  لقاي3ني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط  بالتغ ير 

 17 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء   لتجارية 

 6(0986 رقمي  تحت   (0(0 فبر نر 

و95)5.
للخالصة و لب ان

 ألستاذ محمد ملكي

4 P
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مكتب  ألستاذ محمد ملكي

م3ثق

عمارة 9A) إقامة  لسعادة شارع  بن سينا  لحي 

 لحسني  لد ر  لب ضاء

 لهاتف : 0).5).)9.)).05

 لفاكس : 1).5).)9.)).05

 LONDON PRIVATE

ACADEMY
شركة محدودة  ملسؤول ة

ذ ت شريك وح د

تأسيس
بمقت�ضى عقد ت3ث قي بتاريخ   -  1 

تم تأسيس شركة   ،(017 أبريل   (7

شريك  ذ ت  محدودة  ملسؤول ة 

وح د وذ ت  لخاص ات  لتال ة :

محدودة  شركة   :  لص غة 

 ملسؤول ة ذ ت شريك وح د.

 LONDON PRIVATE« : لتسم ة 

.ACADEMY» SARL AU

عمل ات  بجم ع  :  لق ام   لهدف 

 لتعل م  ملرتبطة بشكل مباشر أو غير 

مباشر لتسه ل  إلرشاد  و  لتط3ير.

تعل م ة  مؤسسة  وإد رة  تس ير 

لجم ع  ملست3يات،  ملساهمة في نشر 

 لتعل م و لثقافة.

إنشاء،  ستير د  شر ء،  ب ع، 

و ملعد ت  جم ع  مل3 د  وتصدنر 

 ملدرس ة.

على  ملست3ى  ل3طني   لتمث ل 

و لدولي في مجا1  ملدرسة  ألكادنم ة 

و لدر سات  ملال ة و لعقارية  ملتعلقة 

بالتعل م.

:  لد ر  لب ضاء   ملقر  الجتماعي 

07)، شارع  ملقاومة،  لطابق 7، رقم 

.11

 ملدة : 99 سنة.

 100.000  : ما1  لشركة  رأس 

درهم.

:   لس د محمد   لشريك  ل3ح د 

سمير بن مخل3ف.

:  لس د محمد سمير بن   لتس ير 

مخل3ف.

بكتابة  تسج ل  لشركة  تم 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

017) تحت  19 ماي  بتاريخ   لب ضاء 

رقم 77167).
للخالصة و لب ان

 ألستاذ محمد ملكي

5 P

BAYT AL AROUSS

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

 11 فبر نر 0)0)، تم تأسيس شركة 

محدودة خصائصها  مسؤول ة  ذ ت 

كالتالي :

BAYT AL AROUSS : لتسم ة 

للحالقة  صال3ن   :  لهدف 

و لتجم ل.

:  لطابق  لسفلي   ملقر  الجتماعي 

شارع عبدة وبن خير ن بل3ك ) مدخل 

19 بطاية سال.

 100.000  : رأسما1  لشركة 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة ق مة 

تحريرها  تم  درهم   100 و حدة  كل 

بالكامل وم3زعة كما نلي :

 500 سع دة  بروك�ضي   لس دة 

حصة.

 500 ك3ثر  لحات مي   لس دة 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

تع ين  لس دة  تم   :  لتس ير 

لبطاقة  بروك�ضي  لحاملة  سع دة 

 A7(1(99 رقم   لتعريف  ل3طن ة 

ك3ثر  لحات مي  لحاملة  و لس دة 

رقم  لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة 

ملدة  للشركة  مسيرتين   AE170(65

غير محدودة.

بالسجل  تسج ل  لشركة  تم 

بسال  للمحكمة  البتد ئ ة   لتجاري 

تحت رقم )))1).

6 P

مكتب  ألستاذ عبد  للط ف  لقاسمي
م3ثق

605، شارع محمد  لخامس، بلفدنر
  لطابق  لر بع، رقم 8

 لهاتف : 5.10).1).)).05
 لفاكس : 5.10).1).)).))0

CASABLANCA ORCHIDEES
ش.م.م.

ذ ت شريك وح د
تلقاه  رسمي  عقد  بمقت�ضى 
قاسمي،  عبد  للط ف   ألستاذ 
بتاريخ بالد ر  لب ضاء،   م3ثق 
قرر  لشركاء   ،(019 ديسمبر   (0
 CASABLANCA بشركة 
 100.000 رأسمالها   ORCHIDEES
بالد ر  ومقرها  الجتماعي  درهم 
عبد  لكريم  شارع   1(  لب ضاء، 
رقم  سجلها  لتجاري   لخطابي 

150085 ما نلي :
تغ ير  لشكل  لقاي3ني للشركة من 
شركة مدي ة عقارية إلى شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
تح ين  لقاي3ن   ألسا�ضي للشركة.
بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 (0(0 فبر نر   1( بتاريخ   لب ضاء 

تحت رقم 0715)7.
بمثابة مقتطف وب ان

 ألستاذ عبد  للط ف  لقاسمي
م3ثق

7 P

BRODERIE MARSIEN
ش.م.م.

تلقاه  ت3ث قي  عقد  بمقت�ضى 
بفاس  م3ثق  ب3عنان  سعد   ألستاذ 
نتضمن   (0(0 فبر نر   1( بتاريخ 
محضر  لجمع  لعام  الستثنائي 
 BRODERIE للشركة  ملسماة 
رأسمالها  ش.م.م.   MARSIEN
ومقرها  درهم   600.000  الجتماعي 
شارع  لجيش  بفاس،   الجتماعي 
تقرر   ،107 رقم   ،107 عمارة   مللكي، 

ما نلي :
 لحل  ملسبق للشركة.

رش د  ل الني  تع ين  لس د 
كمصفي للشركة.

مقر  لشركة  ه3  مقر  لتصف ة 
 ملذك3رة أعاله.

كتابة  لدى  تم  إلند ع  لقاي3ني 
بفاس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   (0(0 ماي   1( بتاريخ 

.(0(0/1187
بمثابة مقتطف

دن3 ن  ألستاذ سعد ب3عنان
م3ثق

8 P

 SOCIETE  ADRI-MED
SARL AU

Au capital de 100 000.00 DHS
 Siège social: HAY AL ILHAM NO
 130 BLOC 3 JIHADIA DCHEIRA

.INEZGANE
RC N° : 16083 / INEZGANE

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 
 (0(0 فبر نر   15 بتاريخ    ملنعقد 

ما نلي :
  عتماد تقرير  ملصفي.

يتائج  لتصف ة  تخص ص 
و لختام ة للتصف ة.

إبر ء  لذمة من  ملصفي.
تم  إلند ع  لقاي3ني لدى  ملحكمة 
فبر نر   (5 في  بايزكان   البتد ئ ة 

  .(0(0
تحت رقم 9)) .

9 P

 ALLENC TRANS   
SARL A.U 

تأسيس شركــة ذ ت  ملسؤول ة 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة   ،(0(0 16 مارس 
ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة ذ ت شريك 

وح د  خصائصها كالتالــــي :
  STE ALLENC TRANS  : لتسم ة 

   : SARL AU
 لهدف  الجتماعي :   

مقاو1 يقل  لبضائع بالن ابة عن 
آخرين.

زيقة   ( رقم    :  ملقر  الجتماعي 
006) حي  لنهضة  لدشيرة  لجهادنة. 
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 ملدة 99 سنة. 
درهم   100.000  لرأسما1 
حصة إجتماع ة   1000 مقسمة إلى 
من فئة 100  درهم للحصة  ل3 حدة،  

منتسبة  للشريك  ل3ح د. 
حم مصا  مصطفى      لس د 

1000حصة إجتماع ة.
بتس ير  لشركة  يعهد   لتس ير: 
غير  ملدة  ج3 د  لحجري  إلى  لس د 
ف نسب  لى  أما  لت3ق ع  محددة، 

 لس د مصطفى حم مصا. 
بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني  وقد 
لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 
تحت    (0(0 ماي   5 بتاريخ  بايزكان 

رقم  )18.
للخالصة و لب ان

10 P

ALOUMNYA PP
فسخ عقد  لتس ير  لحر

بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 
قد  بأكادنر،     (0(0 مارس   19 ن3م 

تقرر ما نلي : 
تم فسخ عقد  لتس ير  لحر لألصل 
 ALOUMNYA بين شركة   لتجاري  
 (0789 رقم  تحت  PP  ملسجل 
وشركة  بأكادنر  باملحكمة  لتجارية 
رقم    تحت  MAMAMIA  ملسجل 
بنفس  ملدننة  لخاص   (9807
   DELIZIA باألصل  لتجاري  ملسمى  
و لذي ه3 عبارة عن  ستغال1  ملطعم  
 A(1و  (1  ملت3 جد باملحل  لتجاري 
زيقة  و  شارع  لحسن  لثاني  ملتقى 

مدريد ,  بتد ء  من 0) أبريل 0)0). 
مقتطف من أجل  إلشهار 

11 P

FIDUCIAIRE AMIZA

  BLUWET
 SARL  

رأسما1  لشركة  :  100.000 درهم
 ICE : 0025107223000093

RC : 42873
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ باكادنر  
تم تأسيس   ،(0(0 أبريل    8 بتاريخ  

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة.

بامل3 صفات  لتال ة :

.BLUWET: لتسم ة 

في  إلشغا1  مقاو1   لهدف : 

 لنظافة. 
 (8 جي   01 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

باب  ألمان حي  لهدى  كادنر .

 ملدة : 99 سنة.

 لسنة  الجتماع ة : من فاتح ننانر 

إلى 1) دجنبر.
رأسما1  لشركة : 100.000  درهم  

حصة  جتماع ة   1000 إلى  مقسم 

بمقد ر 100 درهم لكل  و حدة.

 لتس ير : عين  لس د حسن  هال1  

كمسير  للشركة  ملدة  غير محدود ة.  

بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني   

باكادنر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت  لـــرقم      (0(0 ماي   08 بتاريخ 
ومسجلة بالسجل  لتجاري    90011

في يفس  ل 3م تحت  لرقم )87)1. 

12 P

 SOCIETE  AZUREL SERVICE
SARL AU

 Au capital de 100 000.00 DHS

 Siège social: HAY L’HOPITAL

 COMMUNE EL KOLEA

INEZGANE AIT MELLOUL

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملنعقد بتاريخ 1 فبر نر 0)0) ما نلي :

إضافة   لهدف  الجتماعي 

 ألنشطة  لتال ة :

مقاو1 يقل  لبضائع وطن ا ودول ا 

لحساب  لغير.

 الستير د و لتصدنر

وس ط، وك ل أعما1.

كريم  لريحاني  تع ين  لس د 

كمسؤو1 عن نشاط  لنقل للشركة.

تعدنل  لقاي3ن  ألسا�ضي للشركة.

تم  إلند ع  لقاي3ني لدى  ملحكمة  

 05/0(/(0(0 بإيزكان   البتد ئ ة 

تحت رقم101 .
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

.11117

13 P

BOUGHALIM
DE TRANSPORT

ذ ت مسؤول ة محدودة لشريك 
وح د

رأسمالها : 100.000 رهم
مقرها  الجتماعــــــي : ت3طين رقم 6 
عمارة أريحا تجزئة  نت  لبخاري 

 لدشيرة 
على  لعقد  لعرفي  ملحرر  بناء 
و ملسجل   (0(0 ننانر   (( بتاريخ 
 (0(0 فبر نر   ( بتاريخ  بايزكان 
لشركة  قرر  لشريك  ل3ح د 
 BOUGHALIM DE TRANSPORT
محدودة  مسؤول ة  ذ ت   ،SARL
 100.000 ر سمالها  وح د  لشريك 
ت3طين رقم   : درهم مقرها  الجتماعي 
أنت  لبخاري  تجزئة  أريحا  عمارة   6

 لدشيرة ما نلي :   
إلى  لعن3 ن  مقر  لشركة  تغ ير 

 لجدند  لتالي :
)0  لطابق  لثاني  رقم   01 بل3ك 

تجزئة  لفتح  نت مل13 
 إلند ع : تم   إلند ع  لقاي3ني لدى 
مكتب  لضبط باملحكمة   البتد ئ ة 
 (0(0 فبر نر   1( بتاريخ  بايزكان 

وسجل تحت رقم 65).
14 P

STE AYAGRI
 SARL

زيادة في رأس ما1  لشركة
طبقا ملد والت  لجمع  لعام  لغير 

 لعادي قرر  ملشارك3ن ما نلي :
بمبلغ  رأس  ملا1  زيادة   
من  ل صبح  درهم،   11.750.000
إلى  درهم،  ملبلغ  لحالي،   100.000
طريق  عن  درهم   14،850،000
بق مة  سهم جدند   118500 تك3ين 
تصدر  للسهم  ل3 حدة  درهم   100
بالق مة  السم ة، وتدفع بالكامل عن 

طريق  ملساهمة  لع ن ة.
كتابة  لدى  تم  إلند ع  لقاي3ني 
باملحكمة  البتد ئ ة  يزكان   لضبط 
تحت رقم    (0(0 مارس   1( بتاريخ 

.150/(0(0
15 P

CHAREI BRISSOU
SARL 

تأسيس شركة ذ ت مسؤول ة 
محدودة

بم3جب عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   (0(0 ماي   1
ذ ت  ملميز ت  محدودة  ملسؤول ة 

 لتال ة :
 CHAREI شركة   :  لتسم ة 

.BRISSOU SARL
يقل  لبضائع  ل3طن ة   :  لهدف 

و لدول ة لحساب  لغير.
تمدند  لد خلة   :  ملقر  الجتماعي 
شارع  حمد  بل3ك  لك3يرة   1( رقم 

زكرياء شقة )  كادنر.
 ملدة : 99 سنة.

 500.000  :  لرأسما1  الجتماعي 
5000 حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 
إلى  مجزأة  للحصة  درهم   100.00
50%  لى  لس دة سناء بنيس و%50 

 لى  لس د ج3 د حضري.
 لتس ير:  لس دة سناء بنيس.

تم تسج ل  ملحضر  لدى مصلحة 
 لتسج ل بتاريخ 7 ماي 0)0).

تسج ل  إلند ع  لقاي3ني  تم 
بتاريخ  بأكادنر  باملحكمة  لتجارية 

11 ماي 0)0)  تحت رقم )9007.
16 P

STE CIRCUITS EVATION
SARL 
تعدنل

بتاريخ   محرر  محضر  بمقت�ضى   
قرر  لجمع  لعام   (019 شتنبر   6
 STE CIRCUITS لشركة   الستثنائي 

EVATION SARL ما نلي :    
 نهاء عمل ة  لتصف ة.

تشط ب  لسجل  لتجاري 
للشركة.

كتابة  لدى  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئ ة بالع 3ن 
تحت رقم:    (0(0 مارس   17 بتاريخ: 

.771/(0(0
17 P
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STE CIRCUITS EVATION
SARL
تعدنل

بتاريخ   محرر  محضر  بمقت�ضى 
قرر  لجمع  لعام   (019 شتنبر   6
 STE  : نلي  ما  لشركة   الستثنائي 

.CIRCUITS EVATION SARL
حل مسبق للشركة.

محمد  لعب3بي  تع ين  لس د 
كمصفي للشركة.

باملقر  مقر  لتصف ة  تحدند 
 MAISON للشركة   الجتماعي 
 NR( RUE NR( DAOURA PCE

 .TARFAYA
تم  إلند ع  لقاي3ني لدى كتابة   -
 لضبط باملحكمة  البتد ئ ة  لع 3ن 
رقم  تحت   (0(0 مارس   17 بتاريخ 

 .770/(0(0
18 P

FIDUCIAIRE AMIZA

DOMAINE TAOUFIQ
 SARL

رأسما1  لشركة :  00.000).) درهم
 ICE : 002462728000038

RC : 42877
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ باكادنر  
تم تأسيس   ،(0(0 مارس   (1 بتاريخ 
ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة             شركة 

بامل3 صفات  لتال ة :
 DOMAINE  :  لتسم ة 

.TAOUFIQ
 لهدف :  إليتاج  لفالحي . 

:  لطابق  لتاني   ملقر  الجتماعي 
 ((1 عمارة  لدخلة جي  ر   0( رقم   
حي  لد خلة  شارع  لحسن  الو1 

 كادنر.
 ملدة : 99 سنة.

 لسنة  الجتماع ة : من فاتح ننانر 
إلى 1) دجنبر.

رأسما1  لشركة  :00.000.00).)   
حصة   ((000 إلى  مقسم  درهم  
لكل   درهم   100 بمقد ر   جتماع ة 

و حدة.

ت3ف ق  عين  لس د   :  لتس ير 
عبد للة، كمسير  للشركة  ملدة  غير 

محدود ة.  
بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني   
باكادنر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت  لـــرقم      (0(0 ماي   08 بتاريخ 
)9001  و مسجلة بالسجل  لتجاري 

في يفس  ل 3م تحت  لرقم 877)1.
19 P

وركة أشخاص
.DON GSSA : إلسم 

   لهدف : أشغا1 مخلفتة +  كر ء 
تجهيز ت +  لسلع  ملكتب ة.

 لرأسما1 : 100.000درهم.
 ملسير : محمد تقي هللا. 

تجزئة   77 رقم   :  ملقر  الجتماعي 
 لتضامن لسطاح تارود يت .

بالسجل    5879  : رقم  تحت 
للمحكمة  البتد ئ ة   لتجاري 

بتارود يت بتاريخ 8 ي3فمبر 018).
20 P

 ECORECYCLING
تـــأسـيــس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بايزكان تم تأسيس   (0(0 10 مارس 
شريك  محدودة  ملسؤول ة  شركة 

وح د صفاتها كما نلي :
.ECORECYCLING- : لتسم ة 

أساسا  تهدف  لشركة   :  لهــدف 
إلى  غسل وتض3ير  مل3 د  لبالس ك ة 

 ملستعملة.
 ملقر  الجتماعي : دو ر  لعزيب 

س دي ب بي شت3كة  نت باها.
تاريخ  من  99سنة  بتد ء   ملدة : 

 لتسج ل بالسجل  لتجاري.
 لرأسما1  :حدد رأسما1  لشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

حصة بق مة 100 درهم لل3 حدة.
صالح  لدنن  ب3ستة   لس د : 

1000 حصة.
صالح  ب3ستة  :  لس د   لتس ير  
وكدلك  مل3قع   لدنن مسير  لشركة، 
على جم ع  ل3ثائق  لبنك ة و الد رية  

و ذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ماي   15 بتاريخ  اليزكان   البتد نة 

0)0) تحت رقم 190  و رقم  لسجل 

 لتجاري  ه3 0115).

21 P

اكسبريسبور  
شركة محدودة  ملسؤول ة 

محضر  لجمع  لعام  بمقت�ضى 

ماي   11 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

0)0) قرر  مساهما لشركة  ما نلي :

حصص  ملساهمين  كل  تف3يت 

في  لشركة أي  لس د عصام  مل3ل3د 

و لس د هشام  وطلحة  حصة   500

500 حصة.

ل صبح  عم مي  ناسين  للس د 

 1000 ب  للشركة   لشريك  ل3ح د 

حصة.

عم مي  ناسين  تع ين  لس د 

.مع صالح ات  مسير  وح د  للشركة 

 إلمضاء. 

سارة  مل3ل3د   ستقالة  لس دة 

صالح ات  من تس ير  لشركة وإلغاء 

 ملضاء.

تغ ير  لشكل  لقاي3ني للشركة  لى 

محدودة  ملسؤول ة  لشريك  شركة 

 ل3ح د.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 لتجارية باكادنر بتاريخ 15 ماي 0)0) 

تحت رقم 90071.

22 P

FABRICHAUD
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم وضع  لقاي3ن   ،(0(0 مارس   11

ذ ت  لخصائص  لشركة   ألسا�ضي 

 لتال ة :

.FABRICHAUD : لتسم ة 

 لصفة  لقاي3ي ة : ش م م.
حي   8(6 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

 لصناعي أنت مل13.

م كاي كي   :  لهدف  الجتماعي 

مقاو1.

 لر سما1 : حدد في مبلغ 100.000 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

100 درهم للحصة   جتماع ة بق مة 

 ل3 حدة ومجزأ حسب  ملساهمة كما 

نلي :

 (50 تك3يت  هللا  عبد   لس د 

حصة.

 لس د هشام حج3بي 500 حصة.

عبد  لهادي   لس د  نت  لكبير 

50) حصة.

 لتس ير : تم تع ين  لس د عبد هللا 

تك3يت مسير وح د للشركة ملدة غير 

محدودة.

 ملدة : 99 سنة.

من فاتح ننانر إلى   :  لسنة  ملال ة 

1) ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  تم   :  إلند ع  لقاي3ني 

لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 

0)0)، تحت  15 ماي  بايزكان بتاريخ 

 لرقم 188.

23 P

FIDUCIAIRE AMIZA

 FOURTAMAR
 SARL  

رأسما1  لشركة  :  100.000درهم

 ICE : 002501882000083

RC : 42871  

تأسيس شركة
 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ باكادنر 

تم تأسيس   ،(0(0 بريل  بتاريخ  )) 

ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة   شركة 

بامل3 صفات  لتال ة :

. FOURTAMAR :  لتسم ة 

 لهدف :  ألثاث. تصم م  لدنك3ر. 

نس ج و  لتجهيز ت. 

شارع  ب3 جهاد   :  ملقر  الجتماعي 
زيقة  لج3الن رقم ))  ملسيرة   كادنر.

 ملدة : 99 سنة.

 لسنة  الجتماع ة : من فاتح ننانر 

إلى 1) دجنبر.
رأسما1  لشركة : 100.000   درهم  

حصة  جتماع ة   1000 إلى  مقسم 

بمقد ر 100 درهم لكل  و حدة.
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 لتس ير : عين  لس د ل3طار معاد، 
كمسير  للشركة  ملدة  غير محدود ة.  
بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
باكادنر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت  لـــرقم      (0(0 08  بريل  بتاريخ 
ومسجلة بالسجل  لتجاري    90010

في يفس  ل 3م تحت  لرقم 871)1.
24 P

HERBAPOL
SARL

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بايزكان 
بايزكان  و ملسجل    (0(0 ماي   1 في 
تأسيس  تم   .(0(0 ماي   8 بتاريخ  

شركة بامل3 صفات  لتال ة :
 .SARL HERBAPOL : السم 

  لعن3 ن  الجتماعي : ت3طين رقم 6 
عمارة أريحا تجزئة  لبخاري  لدشيرة 

 يزكان.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقاي3ني 

مسؤول ة محدودة.
رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 
 لشركة في 100.000   درهم، مقسم 
درهم   100 بق مة  حصة   1000 إلى 
للحصة  لقاي3ي ة م3زع على  لشكل 

 لتالي :
 لس د يب ل عزيز 500 حصة.

 لس د عابر  لعربي 500 حصة.
وتس3يق  تصن ع   :  ألهد ف 

 ملطهر ت وم3 د  لتنظ ف.
يب ل  يعتبر  لس د   :  لتس ير 
و لس د عابر  لعربي مسير ن للشركة 

ملدة غير محدودة.
مع   ملزمة   :  لشركة   لت3ق ع 
 ملؤسسات  لبنك ة و  ملال ة بالت3ق ع 
 ملشترك لكل من  لس د يب ل و  لس د 
عابر  لعربي ,بينما تك3ن ملزمة بت3ق ع 
مع  ملؤسسات  فقط   حد  ملسيرنن 

 لعم3م ة و  لخاصة  ألخرى.
  ملدة : 99 سنة.

بكتابة   تم  إلند ع  لقاي3ني 
لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 
بايزكان  ن3م 15 ماي 0)0) تحت رقم  
في   بالسجل  لتجاري  و ملسجل   189

يفس  ل 3م تحت رقم )011). 
 25 P

 MERROUK EMBALLAGE &

SERVICES
SARL

ب ع حصص
ملحضر  لجمع  لعام  طبقا 

أبريل   (7  الستثنائي للشركة بتاريخ 

0)0) تقرر وبإجماع  لشركاء ما نلي :

8000 حصة من طرف  قب13 ب ع 

لصالح  محمد  ضرض3ر   لس د 

ADERTRAD MAROC-  لشركة 

                           .SARL

باملحكمة  لتجارية  ثم   إلند ع 

تحت   (0(0 ماي   15 اليزكان بتاريخ 
رقم )19.

26 P

 Société NEW EXPRESS

LINGNE
SARL 

Au capital de 100.000 Dhs

Siège social : MAGASIN

 N° 24 RUE 306 HAY DRARGA

AGADIR

تف3يت  لحصص  الجتماعي
 وتغ ير  ملسير 

بـمقت�ضى  لجمع  لعام  ملنعقد 

تم  التفاق   (0(0 أبريل   11 بـتـاريـخ 

على ما نلي :

تف3يت  لحصص  الجتماع ة على 

 لشكل  لتالي :

1000 حصة للس د عبد  لرح م 

عل3ش لفائدة   لس د محمد  دشر.

 ستقالة  ملسير لس د عبد  لرح م 

عل3ش من تس ير  لشركة.

تع ين   لس د محمد  دشر مسير  

للشركة ملدة غير محددة.

تعدنل  لقاي3ن  ألسا�ضي.

بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني  وقد 

 لضبط لدى ه ئة  ملحكمة  لتجارية 

وذلك   90061 رقم  تحت  بأكادنر 

بتاريخ )1 ماي 0)0).
من أجل  لنسخة و لب ان

27 P

 OMEGA DRIVE
تعدنل في  لق3 يين  ألساس ة

للجمع ة   بناء  على محضر عرفي  
 لعم3م ة   إلسثتنائ ة   ملنعقدة  
شركاء  قرر   ،(0(0 )0  بريل  في  
شركة   »OMEGA DRIVE« شركة 
رأسمالها  محدودة،  مسؤول ة  ذ ت 

10.000 درهم،  ما نلي : 
تح ين  لق3 يين  ألساس ة 
ب ع  على  بعد  ملصادقة  للشركة، 
 لحصص  لذي تم بين   لس د بخير 
عبد  ماو  و لس د  جهة  من  حسن 
من  لط فة  بخير  و لس دة   لرح م 

جهة  خرى.
عبد  لرح م  ماو  تع ين  لس د 

كمسير جدند للشركة.
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
))  بريل  ن3م  بتزييت   البتد ئ ة 

0)0) تحت عدد 0/111)0).
28 P

 RHEA INGENIERIE
SARL 

تأسيس شركة ذ ت مسؤول ة 
محدودة

ماي   11 في  للعقد  ملؤرخ  طبقا 
 RHEA شركة  تأسيس  تم   (0(0
محدودة    INGENIERIE   ملسؤول ة 

بالخصائص  لتال ة :  
  RHEA INGENIERIE : السم 

 لهدف : مكتب  لدر سات  لتقن ة 
و  لهندسة  ملدي ة

  100.000  : رأسما1  ملجم3عة  
درهم

 لتسير :  لس د أمغار محمد أن3ب  
و لس دة  أسباب سك نة.

 ملقر  الجتماعي : حي تل ال رقم 76) 
ت ك 3ين أكادنر

   ملدة :  99 سنة
للمجم3عة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 
 18 بتاريخ   1(91( بأكادنر تحت رقم 

ماي 0)0).
29 P

RK FOOD
SARL 

 عالن عن ب ع حصص
ملحضر  لجمع  لعام  طبقا   
مارس   ( بتاريخ  للشركة   الستثنائي 
0)0) تقرر و بإجماع  لشركاء ما نلي :
خل ل   ستقالة  لس د  حمد 
 منط في و  لس دة خدنجة فائز من 

تس ير  لشركة.
بنعب3د  هللا  عبد  تع ين  لس د 

كمسير للشركة ألجل غير مسمى.  
بنعب3د  هللا  عبد  قب13  لس د 
 BENA BUSINESS و لشركة 
شركاء  بصفتهم   GROUP-SARL

جدد.       
من  حصة   15.750 ب ع  قب13 
طرف  لس د  حمد خل ل  منط في و 
 لس دة خدنجة فائز لصالح  لشركة 
        BENA BUSINESS GROUP-SARL
طرف   من  حصة   1.750 ب ع  قب13 
 لس دة خدنجة فائز لصالح  لس د 

عبد هللا بنعب3د.                 
باملحكمة  لتجارية  ثم   إلند ع 
تحت   (0(0 ماي   15 بتاريخ  الكادنر 

رقم 89991.
30 P

SBAAI FEL وركة
SARL

إعالن عن تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم وضع  لق3 يين   (017 ي3فمبر   ((
ذ ت  محدودة  ملسؤول ة  لشركة 

 ملميز ت  لتال ة :
SBAAI FEL : لتسم ة 

SARL
 لشكل  لقاي3ني : شركة محدودنة 

 ملسؤول ة
 لهدف : ب ع  لخضر و لف3 كه.

 ملقر  الجتماعي : زيقة مشلفن رقم 
))  لخ ام ).

في  حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 
 500 إلى  مقسمة  درهم   500000

حصة من فئة 100 درهم.
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مصطفى  عين  لس د   :  لتس ير 

غير  ملدة  للشركة  مسير    لسباعي 

محددة.

 ملدة : 99 سنة.

لدى  تم  إلند ع  لقاي3ني  وقد 

باملحكمة   لتجارية  كتابة  لضبط  

 (017 ي3فمبر   (( بتاريخ  بأكادنر 

 ،(6069 رقم  لسجل  لتجاري  

 (( في   (7(0 وتم  إلند ع تحت رقم 

ي3فمبر 017).

 ملسير

31 P

ف3يت ك3يصاي ش.م.م

IF: 06 92 89 18; 

 RC: 14 009;

TP: 48 15 13 14;

 TEL : 05 28 21 30 08 

APPT ( N°60 AV MESSAOUD 

WAFQAOUI SALAM- AGADIR

SH ARCHI  وركة 
ش.م.م.ش.و

 لتأسيس
للجمع   عرفي  عقد  بم3جب 

 (0(0 مارس   10  لعام  ملنعقد ن3م 

و ملسجل بأكادنر ن3م )1 مارس 0)0) 

تم تحدند  لقاي3ن  ألسا�ضي لشركة 

ذ ت مسؤول ة محدودة .

 ذ ت  مل3 صفات  لتال ة :

نشاط  لشركة  يهدف    :  لهدف 

إلى : 

مز ولة  لهند سة.

 17 رقم  شقة   :  ملقر  الجتماعي 

شارع  لجيش  مللكى   ( عمارة  ملنزه 

 كادنر.

 ملدة : 99 سنة.

في  محدد   : رأسما1  لشركة 

10.000 درهم نملكها :

ح3ش سناء 100 حصة.

 لسنة  الجتماع ة : من فاتح ننانر 

إلى 1) ديسمبر.

: يسير  لشركة وملدة غير   لتس ير 

محدودة  لس دة ح3ش سناء.

لدى كتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني  

بأكادنر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت    (0(0 ماي    11 ن3م 

.90067

32 P

 STE SOJA FRERES
SARL AU

بمقت�ضى محضر  لجمع  لعام    

و لذي ثم   (0(0 ننانر   9  ملنعقد في  

بشركة تغ ير ت   بم3جبه  حد ت 

«SOJA FRERES SARL AU«  شركة 

ذ ت مسؤول ة محدودة شريك وح د 
رأسمالها    000.000.)  رهم و مقرها 
حي  بل3ك س   190 رقم   الجتماعي : 

 لهدى   كادنر.

  ح ت  تفق على مانلي :
من  رأسما1  لشركة   رفع 

 (.750.000 إلى  درهم    (.000.000

درهم ودلك   750.000 درهم وبزيادة 

7500 حصة إجتماع ة  ق مة  بخلق 

كل و حدة 100 درهم.

تحبين  لقاي3ن  ألسا�ضي .  

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 (0(0 ننانر    ((  لتجارية باكادنرفي  

تحث رقم 90006.

33 P

 STE SOUSS MASSA

  ASSISTANCE
SARL

إنشاء شركة ذ ت مسؤول ة محدودة
 STE SOUSS  سم  لتجاري 

   MASSA ASSISTANCE  SARL
مكرر   10 بل3ك ؤ رقم   :  لعن3 ن 

شارع عبدهللا  بر ه م  نت مل13

  ملهام :    سعاق   يقل  الم3 ت  
 100000 ما1  لشركة :  رأس 

درهم.

 لتس ير          لس د  هشام  زبار  : 

مسير للشركة

مساعد   : جع ط جما1    لس د  

مسير للشركة.

تم  إلند ع  لقاي3ن  ألسا�ضي لدى 

باملحكمة  البتد ئ ة  كتابة  لضبط 

تحت   (0(0 أبريل   17  يزكان بتاريخ 

تحت  و لسجل  لتجاري   17( رقم  

رقم 7)01).              

34 P

FIDUCIAIRE AMIZA

 WAFKAOUI MILK

 SARL 

 رأسما1  لشركة  :  50.000).1

درهم

ICE : 002462736000016  

RC : 42875

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ باكادنر  

تم تأسيس   ،(0(0 مارس   (( بتاريخ 

ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة   شركة 

بامل3 صفات  لتال ة :

 WAFKAOUI  MILK :   لتسم ة 

 لهدف     : إيتاج  لحل ب . 

:  لطابق  لثاني   ملقر  الجتماعي 

 ((1 جي  ر  عمارة  لدخلة   ( رقم  

حي  لد خلة  شارع  لحسن  الو1  

 كادنر.

 ملدة : 99 سنة.

ننانر    1 من   لسنة  الجتماع ة : 

إلى 1) ديسمبر.

   1.(50.000  : رأسما1  لشركة  

حصة    1(500 إلى  مقسم  درهم  

لكل   درهم   100 بمقد ر   جتماع ة 

و حدة.

عين  لس د  لرك بي   :  لتس ير 

 رجد 1 ، كمسير  للشركة  ملدة  غير 

محدود ة .  

بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

باكادنر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت  لـــرقم    (0(0 ماي   8 بتاريخ 

)9001  و مسجلة بالسجل  لتجاري 

في يفس  ل 3م تحت  لرقم 875)1.

35 P

SOCIETE WEB CASH
SAR AU 

مد والت  لجمع  لعام  بعد 

قرر   (0(0 مارس   (0 في   الستثنائي 

 لشركاء

يقل  السهم 

وتع ين  ملدنر  مدنر   ستقالة 

 لحدند حسن  مك3ر

تحدنث  ل3ضع

 لصالح ات

تم  إلند ع  لقاي3ني  ملجم3عة 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 

بتاريخ  89850 رقم  تحت   بأكادنر 

 9 مارس 0)0).
 مضاء  ملسير للشركة

حسن  مك3ر

تاريخ 18 مارس 0)0)
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FIDUCIAIRE AMIZA

 DOMAINE ZELENA
 SARL AU  

رأسما1  لشركة  :  100.000 درهم

  ICE : 002495298000050

RC : 20165 

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ باكادنر  

0)0) ، تم تأسيس  19 مارس  بتاريخ 

ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة   شركة 

بامل3 صفات  لتال ة :

 DOMAINE ZELENA : لتسم ة 

 لهدف     :  إليتاج  لفالحي . 

 ملقر  الجتماعي : شارع  نت بها حي 

ت3 مة ب 3كرى..

 ملدة : 99 سنة.

 لسنة  الجتماع ة : من 1 ننانر إلى 

1) ديسمبر.

رأسما1  لشركة : 100.000   درهم  

حصة  جتماع ة    1000 إلى  مقسم 

بمقد ر 100 درهم لكل  و حدة.

 لتس ير: عين  لس د خالد  لز كي 

كمسير  للشركة  ملدة  غير محدود ة .
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بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني    

باكادنر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت  لـــرقم    (0(0 ماي   19 بتاريخ 

)50  و مسجلة بالسجل  لتجاري في 

يفس  ل 3م تحت  لرقم 0165).
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C.A CONSEIL

 Siège social : 97, BD AHMED MANSOUR

 ,EDDAHBI ,CITE DAKHLA

 Tél/ 05 (8 ((7 6(6 Fax 05 (8 (( 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

CERAMICA ITALIANA

SARL

MODIFICATION
محضر  لجمع  بمقت�ضى 

 (0(0 مارس   (0 في   لعام  ملنعقد 

تغ ير ت  بم3جبه  حد ت  ثم 

 CERAMICA ITALIANA  بشركة

SARL  شركة ذ ت مسؤول ة محدودة .

      ح ت قرر مانلي :

حصة من طرف   8(50 تف3يت    

, لس دعصام   لس د  لكمالي محمد 

بن3ر  كريم  بن3ر  و لس د   لشر نبي 

750) 750) و 750 حصة لكل منهما 

من  لس د  كل  لفائدة  على  لت3 لي 

ح ط3م ن3سف   , لس د بن3ر ن3سف 

 1875 عبد  ملج د  بن3ر  و  لس د 

000) و75)) حصة  لكل منهما على 

 لت3 لي.

محمد     ستقالة  لس د  لكمالي 

وتع ين  لس د  كمسير  منصبه  من 

وح ًد   مسير   عبد  ملج د  بن3ر 

للشركة.

تحين  لقاي3ن  ألسا�ضي

ثم   ال نذ ع   لقاي3ني باملحكمة  

 (0(0 ماي   1 في  بايزكان   البتد ئ ة 

تحث   رقم 181.  
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STE OUTIFLEX
SARL

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA
 53, RUE AUQUSTN SOURZAC

ROCHES
AU CAPITALDE 510.000 DHS

 10 بمقت�ضى عقد ت3ث قي بتاريخ 
بالد ر  لب ضاء   (0(0 فبر نر  و)1 
بلقاس  جبابدي  ف3ت  لس د 
لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 
لفائدة  لس دة سناء   ،E(6(1( رقم 
في  حصصه   %50 يصف   جبابدي، 
ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة   لشركة 
OUTIFLEX SARL AU  ملسجلة 
بالد ر  لب ضاء  بالسجل  لتجاري 

تحت رقم 79501.
بناء على ما سبق، بمقت�ضى عقد 
 (0(0 فبر نر  و)1   10 ت3ث قي بتاريخ 
تم  ستبد 1  لشركة  بالد ر  لب ضاء 
OUTIFLEX SARLذ ت  ملسؤول ة 
 ملحدودة شريك و حد إلى شركة ذ ت 
 ملسؤول ة  ملحدودة  ملمثلة من طرف 
و لس دة  بلقاس  جبابدي   لس د 
شريكان  بصفتهما  سناء  جبابدي 
ومسير ن  ل3ح دنن للشركة  ملذك3رة 

سابقا.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتق  د 

.7((686
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 CAFE PATISSERIE LAGUNE
DE VENISE

شركة ذ ت مسؤول ة محدودة 
بالشريك  ل3ح د

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   (019 ن3ل 3   19 في  بالرباط 
وضع  لقاي3ن  ألسا�ضي لشركة ذ ت 
مسؤول ة محدودة بالشريك  ل3ح د 

باملميز ت  لتال ة :
 cafe patisserie  :  لتسم ة 

.lagune de venise
ساي ات ل3عل3   :  ملقر  الجتماعي 
محمد  لخامس  شارع   (1 رقم 

تابريكت، سال.

: مقهى، مطعم، مخبزة،   مل3ض3ع 

معجنات.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لفعلي للشركة.

: تسير  لشركة من طرف   لتس ير 
 لس د  مه درة سع د، رقم  لبطاقة 

AB1((979 ملدة غير محددة.

100.000 درهم سعر   :  لرأسما1 

100 درهم للحصة مقسمة كما نلي :

 1000 سع د   لس د  مه درة 

حصة.

 لسنة  الجتماع ة : تبتدئ في فاتح 

ننانر وتنتهي في 1) ديسمبر.

لدى  ملركز  تم  إلند ع  لقاي3ني 

بالرباط  لسجل  لالستثمار   لجه3ي 

 لتجاري رقم 5))0) بسال.
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 SOCIETE OUBAMI DE

BATIMENT
SARL

بتاريخ  بم3جب  لعقد  ملؤرخ 

قرر  لجمع  لعام   (011 8 أبريل 

لشركة :

تح3يل  ملقر  الجتماعي إلى متجر 1 
عمارة 11 زيقة  لسع دنة بطاية سال.
للقاي3ن   لتعدنل  لشامل 

 ألسا�ضي للشركة.

 إلند ع  لقاي3ني : لقد تم  إلند ع 

بتاريخ  بسال  لدى  ملحكمة  لتجارية 

10 مارس 015) تحت رقم 7)19).
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FIRST MULTI TRAVAUX
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة بمساهم و حد
ماي   8 تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ 

تم وضع ق3 يين  لشركة ذ ت   (0(0

 ملميز ت  لتال ة :

 FIRST MULTI  :  لتسم ة 

.TRAVAUX

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقاي3ني 

 ملسؤول ة  ملحدودة بمساهم و حد.

 مل3ض3ع :  ستير د وتصدنر جم ع 

يصف  و مل3 د،   ملنتجات  لسلع 

بجم ع  منته ة  لصنع،  أو  منته ة 

س3 ء  جم ع  ملصادر،  ومن  أي3 عها 

لفائدة  لشركة أو لفائدة أي شخص 

طب عي أو معن3ي.

 الستير د  لتصدنر  لشر ء  لب ع 

 لتجارة  لسمسرة  لتس3يق و لت3زيع 

- ألي  في حالة جدندة أو مستعملة   -

مادة أو آلة أو س ارة وأي ملحق نتعلق 

بجم ع  ملجاالت.

شر ء  تجارة  تصدنر   ستير د 

أثاث  ملكاتب  جم ع  تس3يق  ب ع 

و ملعد ت و لل3 زم وأجهزة  لكمب 3تر 

وجم ع  وم3 د  لدنك3ر  و ملعد ت 

أصناف  لفخار و ملفروشات وجم ع 

مستحضر ت  وجم ع  أي3 ع  ملالبس 

 لتجم ل و لنظافة وجم ع  ألقمشة 

و ملالبس  لتقل دنة و لسلع  ملنزل ة أو 

وجم ع  ملعد ت  ملتعلقة   لكهربائ ة 

باإللكتروي ات.

وت3زيع  تس3يق  تعبئة   ستير د 

جم ع أي3 ع  لشاي.

قطع  جم ع  و ستير د  ب ع  شر ء 

غ ار  لس ار ت، وما إلى ذلك،  لخ ... 

 1 تجزئة  ل3كالة   :  ملقر  لرئي�ضي 

بل3ك د بقعة رقم 00) د  لع 3ن.

 لرأسما1 : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 

بالكامل  ويملكها  درهم   100 فئة 

طريق أزركي  لس3�ضي.

طرف  لس د  من  تسير   :  إلد رة 

طريق أزركي  لس3�ضي.

بكتابة  تم   :  إلند ع  لقاي3ني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئ ة بالع 3ن 

رقم  تحت   (0(0 ماي   19 بتاريخ 

تسج لها بالسجل  لتجاري   (0/880

تحت  لرقم  لتحل لي رقم 1619).
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AFRIKAWA

SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى   : أوال 

فبر نر   (6 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء 

وضع  لنظام  ألسا�ضي  تم   (0(0

ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملميز ت  ملبينة ف ما نلي :

.AFRIKAWA SARL : لتسم ة 

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

 لغانة من  لشركة هي : تحم ص 

وتجارة  لبن   لبن  ألخضر،  ستير د 

 ألخضر و لبن  ملحمص بشكل عام.

 ،11.500 كم   110 : طريق   ملقر 

كز ر،  تجزئة  شفشاوني،  شارع 

 ملنطقة  لصناع ة س دي بري3�ضي، 

طابق 1، إقامة رقم 7،  لد ر  لب ضاء.

سنة   99 حددت مدتها في   :  ملدة 

 عتبار  من تاريخ تأسيسها  لنهائي.

 (00.000  : رأس  ملا1  لجماعي 

درهم  مل3زع كما نلي :

ناسر  سميرس  محمد   لس د 

100.000 درهم - 1000 حصة.

 لس د  نس حنين 100.000 درهم 

- 1000 حصة.

تسير  لشركة من طرف   :  إلد رة 

 لس د محمد ناسر  سميرس ملدة غير 

محددة.

 لسنة  لجماع ة ما بين فاتح ننانر 

إلى متم ديسمبر.

تم  إلند ع  لقاي3ني  لقد   : ثاي ا 

بالد ر  لب ضاء  باملحكمة  لتجارية 

تحت رقم )))9.
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 كسبل3مار

كلم 15 شارع  لحسن  لثاني، 000)1، تمارة

GREEN STONE
كرين ست3ن

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

مقرها  الجتماعي شارع  لحسن 

 لثاني - كلم 15 - 000)1 تمارة

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 
 ملحدودة

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

1(97(7

 (6 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 
إعد د  لقاي3ن  تم   (019 ديسمبر 

ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

: »كرين  بمختصر تسم تها   القتضاء 

.GREEN STONE »ست3ن

غرض  لشركة بإنجاز :  ستخر ج  

 - و لكر ييت  ب ع  لرخام   - تصن ع   -

 ستغال1  ملقالع.

شارع   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

 1(000  -  15 كلم   -  لحسن  لثاني 

تمارة.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000  : رأسما1  لشركة  مبلغ 

درهم مقسم كالتالي :

55 حصة   :  لس د  دريس مرز ق 

بق مة 5.500 درهم.

15 حصة   :  لس د لحسن مرز ق 

بق مة 1.500 درهم.

و لعائل ة   ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

 لس د  دريس مرز ق، عن3 يه 15 

د ر  ربعين 000)1 تمارة.

 لس د لحسن مرز ق، عن3 يه 15 

د ر  ربعين 000)1 تمارة.

و لعائل ة   ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن مسيري  لشركة :

 لس د  دريس مرز ق، عن3 يه 15 

د ر  ربعين 000)1 تمارة.

 لس د لحسن مرز ق، عن3 يه 15 
د ر  ربعين 000)1 تمارة.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
مارس   10 بتاريخ  بتمارة   البتد ئ ة 

0)0) تحت رقم )9)).
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URBAT MAROC
تأسيس شركة ذ ت مسؤول ة 

محدودة
ملقتض ات  لعقد  لعرفي  طبقا 
 ملبرم بالد ر  لب ضاء بتاريخ 16 مارس 
وضع  لقاي3ني  ألسا�ضي  تم   (0(0
ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة  لشركة 

مميز تها كاآلتي :
 »URBAT MAROC«  :  لتسم ة 

شركة ذ ت مسؤول ة محدودة.
:  لد ر  لب ضاء،   ملقر  الجتماعي 

55 شارع لك3رييش ب3رك3ن.
 لهدف  الجتماعي : تهدف  لشركة 

إلى :
جم ع عمل ات  إلنعاش  لعقاري 
جم ع  ملباني  وب ع  وبناء  وشر ء 
و إلد ري  و ملنهي  لالستعما1  لسكني 

و لتجاري.
 إلنعاش  لعقاري بجم ع أشكاله.

وخط3ط  عمل ات  لتجزيء 
 أليابيب و لطرق و لخدمات.

تط3ير مشروع عقاري أو  لتجزيء 
أو  لفائدة  ألشخاص  لذ ت ين 

 ملعن3يين.
جم ع  في  تحق ق  الستثمار ت 
) لصناع ة   لقطاعات  ألخرى 

و لزر ع ة ....(.
جم ع  ملمتلكات  لحضرية  شر ء 
أو  لريف ة و ستغاللها بكافة  ل3سائل 

و النعاش  لعقاري.
جم ع  لعمل ات  عام،  وبشكل 
وغير  و لصناع ة  لعقارية   لتجارية 
 لعقارية  لتي تتعلق بشكل مباشر أو 
غير مباشر باألهد ف  ملذك3رة أعاله 
أو  لتي من  ملحتمل أن تعزز تط3رها.

تم تحدند مدة  لشركة في   :  ملدة 
تأسيسها  تاريخ  من  سنة  بتد ء   99
أو  حاالت  لحل  ملبكر  باستثناء 
بها  للق3 يين  لجاري  طبقا   لتمدند 

 لعمل وللنظام  ألسا�ضي للشركة.

حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

 10.000 مبلغ  في  رأسما1  لشركة 

حصة   100 إلى  مقسم  درهم 

 جتماع ة ق مة كل حصة 100 درهم 

حررت وسجلت جم عها على  لشكل 

 لتالي :

 لس د ر�ضى  لسبتي : 80 حصة.

 (0  : نها1  لصفر وي   لس دة 

حصة.

مجم3ع  لحصص : 100 حصة.

نتم تس ير  لشركة من   :  لتس ير 

طرف  لس د ر�ضى  لسبتي ملدة غير 

محدودة.

جم ع  لعق3د  في  تلتزم  لشركة 

بالت3ق ع  ل3ح د للس د ر�ضى  لسبتي.

باملركز  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 (0 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء   لجه3ي 

ماي 0)0).

 لسجل  لتجاري رقم 160867.
من أجل  لنسخة و إلشارة
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دن3 ن  ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

م3ثق بالد ر  لب ضاء

69/67 شارع م3الي  دريس  ألو1،  لطابق 

 ألو1،  لشقة رقم )

 لهاتف : 88 5) )8 ))05/ 99 18 )8 ))05

 لفاكس : )1 15 )8 ))05

IMOFABRA
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤول ة

رأسما1  جتماعي : 100.000 درهم

شارع يعق3ب  ملنص3ر ) زيقة 
 سحاق  بن حنين  لطابق  ألو1 

شقة 1  يفا  لد ر  لب ضاء

تف3يت حصص  جتماع ة
تلقاه  ت3ث قي  عقد  بمقت�ضى 

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي، م3ثق 

ماي   11 و   8 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء 
ف3ت  لس د محمد  لتجاري   ،(0(0

1000 حصة  كل حصته  الجتماع ة 

شركة  في  نمتلكها   جتماع ة  لتي 

وذلك   IMOFABRA SARL AU

لفائدة   آلنسة هند ح3در.



5975 الجريدة الرسميةعدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) 

تم  هذ   لتف3يت  وبمقت�ضى 
 ستقالة  لس د محمد  لتجاري من 
 IMOFABRA لشركة  كمسير  مهامه 

.SARL AU
وبمقت�ضى هذ   لتف3يت تم تع ين 
وح د  كمسير  ح3در  هند   آلنسة 

وذلك ملدة غير محددة.
ملزمة  ستصبح  لشركة  وبذلك 
بالت3ق ع  ملنفرد  عق3دها  جم ع  في 

ملسيرتها  آلنسة هند ح3در.
باملركز  تم  إلند ع  لقاي3ني 
بالد ر  لب ضاء  لالستثمار   لجه3ي 
تسج ل  وتم   (0(0 ماي   (0 بتاريخ 
للد ر  باملحكمة  لتجارية    لشركة 

 لب ضاء تحت رقم 7)19)7.
للخالصة و لب ان

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي
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دن3 ن  ألستاذ محمد رش د  لتدالوي
م3ثق بالد ر  لب ضاء

69/67 شارع م3الي  دريس  ألو1،  لطابق 
 ألو1،  لشقة رقم )

 لهاتف : 88 5) )8 ))05/ 99 18 )8 ))05
 لفاكس : )1 15 )8 ))05

TIJARIMO
SARL

شركة محدودة  ملسؤول ة
رأسما1  جتماعي : 100.000 درهم

تقاطع شارع يعق3ب  ملنص3ر ) زيقة 
 سحاق  بن حنين  لطابق  ألو1 

شقة 1  لد ر  لب ضاء
 لسجل  لتجاري 11761)

 لتعريف  لضريبي 7819)187
تف3يت حصص  جتماع ة

تلقاه  ت3ث قي  عقد  بمقت�ضى 
 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي، م3ثق 
ماي   11 و   8 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء 
ف3ت  لس د محمد  لتجاري   ،(0(0
حصة   500 كل حصته  الجتماع ة 
شركة  في  نمتلكها   جتماع ة  لتي 
لفائدة   وذلك   TIJARIMO SARL

 لس د عبد  ملج د  لطاوي.
تم  هذ   لتف3يت  وبمقت�ضى 
 ستقالة  لس د محمد  لتجاري من 
 TIJARIMO لشركة  كمسير  مهامه 

.SARL

وبمقت�ضى هذ   لتف3يت تم تع ين 
كمسير  عبد  ملج د  لطاوي   لس د 

شريك وذلك ملدة غير محددة.
وبمقت�ضى هذ   لتف3يت تم تغ ير 
 لشكل  لقاي3ني للشركة من شركة 
إلى شركة  ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة 
بشريك  ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة 

وح د.
ملزمة  ستصبح  لشركة  وبذلك 
بالت3ق ع  ملنفرد  عق3دها  جم ع  في 

ملسيرها  لس د عبد  ملج د  لطاوي.
باملركز  تم  إلند ع  لقاي3ني 
بالد ر  لب ضاء  لالستثمار   لجه3ي 
تسج ل  وتم   (0(0 ماي   (0 بتاريخ 
للد ر  باملحكمة  لتجارية    لشركة 

 لب ضاء تحت رقم 0)19)7.
للخالصة و لب ان

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

47 P

دن3 ن  ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

م3ثق بالد ر  لب ضاء

69/67 شارع م3الي  دريس  ألو1،  لطابق 

 ألو1،  لشقة رقم )

 لهاتف : 88 5) )8 ))05/ 99 18 )8 ))05

 لفاكس : )1 15 )8 ))05

SHAIMO
SARL

شركة محدودة  ملسؤول ة
رأسما1  جتماعي : 100.000 درهم

تقاطع شارع يعق3ب  ملنص3ر ) زيقة 
 سحاق  بن حنين  لطابق  ألو1 

شقة 1  لد ر  لب ضاء
 لسجل  لتجاري ))))5)

 لتعريف  لضريبي )0)18791
تف3يت حصص  جتماع ة

تلقاه  ت3ث قي  عقد  بمقت�ضى 
 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي، م3ثق 
ماي   11 و   8 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء 
ف3ت  لس د محمد  لتجاري   ،(0(0
1000 حصة  كل حصته  الجتماع ة 
شركة  في  نمتلكها   جتماع ة  لتي 
لفائدة   وذلك   SHAIMO SARL

 لس د عبد  ملج د  لطاوي.
تم  هذ   لتف3يت  وبمقت�ضى 
 ستقالة  لس د محمد  لتجاري من 
 SHAIMO لشركة  كمسير  مهامه 

.SARL

وبمقت�ضى هذ   لتف3يت تم تع ين 

كمسير  عبد  ملج د  لطاوي   لس د 

وح د وذلك ملدة غير محددة.

ملزمة  ستصبح  لشركة  وبذلك 

بالت3ق ع  ملنفرد  عق3دها  جم ع  في 

ملسيرها  لس د عبد  ملج د  لطاوي.

باملركز  تم  إلند ع  لقاي3ني 

بالد ر  لب ضاء  لالستثمار   لجه3ي 

تسج ل  وتم   (0(0 ماي   (0 بتاريخ 

للد ر  باملحكمة  لتجارية    لشركة 

 لب ضاء تحت رقم 5)19)7.
للخالصة و لب ان

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

48 P

دن3 ن  ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

م3ثق بالد ر  لب ضاء

69/67 شارع م3الي  دريس  ألو1،  لطابق 

 ألو1،  لشقة رقم )

 لهاتف : 88 5) )8 ))05/ 99 18 )8 ))05

 لفاكس : )1 15 )8 ))05

T.M.B.A
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤول ة
رأسما1  جتماعي : 100.000 درهم

)1 زيقة  حمد  ملجاطي إقامة  أللب 

 لطابق  ألو1 رقم 8  لد ر  لب ضاء

 لسجل  لتجاري )5771)

 لتعريف  لضريبي 18811906

تف3يت حصص  جتماع ة
تلقاه  ت3ث قي  عقد  بمقت�ضى 

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي، م3ثق 

ماي   11 و   8 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء 
ف3ت  لس د محمد  لتجاري   ،(0(0

1000 حصة  كل حصته  الجتماع ة 

شركة  في  نمتلكها   جتماع ة  لتي 

لفائدة   وذلك   T.M.B.A SARL AU

 لس د عبد  ملج د  لطاوي.

تم  هذ   لتف3يت  وبمقت�ضى 

 ستقالة  لس د محمد  لتجاري من 

 T.M.B.A SARL مهامه كمسير لشركة

.AU

وبمقت�ضى هذ   لتف3يت تم تع ين 

كمسير  عبد  ملج د  لطاوي   لس د 

وح د وذلك ملدة غير محددة.

ملزمة  ستصبح  لشركة  وبذلك 

بالت3ق ع  ملنفرد  عق3دها  جم ع  في 

ملسيرها  لس د عبد  ملج د  لطاوي.

باملركز  تم  إلند ع  لقاي3ني 

بالد ر  لب ضاء  لالستثمار   لجه3ي 

تسج ل  وتم   (0(0 ماي   (0 بتاريخ 

للد ر  باملحكمة  لتجارية    لشركة 

 لب ضاء تحت رقم 1)19)7.
للخالصة و لب ان

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

49 P

دن3 ن  ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

م3ثق بالد ر  لب ضاء

69/67 شارع م3الي  دريس  ألو1،  لطابق 

 ألو1،  لشقة رقم )

 لهاتف : 88 5) )8 ))05/ 99 18 )8 ))05

 لفاكس : )1 15 )8 ))05

RIVERA PALACE
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤول ة
رأسما1  جتماعي : 10.000 درهم

)1 زيقة  حمد  ملجاطي إقامة  أللب 

 لطابق  ألو1 رقم 8  لد ر  لب ضاء

 لسجل  لتجاري 90169)

 لتعريف  لضريبي 9)19156)

تف3يت حصص  جتماع ة
تلقاه  ت3ث قي  عقد  بمقت�ضى 

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي، م3ثق 

ماي   11 و   8 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء 
ف3ت  لس د محمد  لتجاري   ،(0(0

حصة   100 كل حصته  الجتماع ة 

شركة  في  نمتلكها   جتماع ة  لتي 

وذلك   RIVERA PALACE SARL AU

لفائدة   لس د عبد  ملج د  لطاوي.

تم  هذ   لتف3يت  وبمقت�ضى 
محمد  لتجاري   ستقالة  لس د 

 RIVERA لشركة  كمسير  مهامه  من 

.PALACE SARL AU

وبمقت�ضى هذ   لتف3يت تم تع ين 

كمسير  عبد  ملج د  لطاوي   لس د 

وح د وذلك ملدة غير محددة.

ملزمة  ستصبح  لشركة  وبذلك 

بالت3ق ع  ملنفرد  عق3دها  جم ع  في 

ملسيرها  لس د عبد  ملج د  لطاوي.
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باملركز  تم  إلند ع  لقاي3ني 
بالد ر  لب ضاء  لالستثمار   لجه3ي 
تسج ل  وتم   (0(0 ماي   (0 بتاريخ 
للد ر  باملحكمة  لتجارية    لشركة 

 لب ضاء تحت رقم 1)19)7.
للخالصة و لب ان

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

50 P

دن3 ن  ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

م3ثق بالد ر  لب ضاء

69/67 شارع م3الي  دريس  ألو1،  لطابق 

 ألو1،  لشقة رقم )

 لهاتف : 88 5) )8 ))05/ 99 18 )8 ))05

 لفاكس : )1 15 )8 ))05

EGLANTINES
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤول ة
رأسما1  جتماعي : 100.000 درهم
8) زيقة غضفة بالطابق  ألر�ضي 
مكتب 1  ملعاريف  لد ر  لب ضاء

 لسجل  لتجاري 117)11
 لتعريف  لضريبي 56)7681)

تف3يت حصص  جتماع ة
تلقاه  ت3ث قي  عقد  بمقت�ضى 
 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي، م3ثق 
ماي   11 و   8 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء 
ف3ت  لس د محمد  لتجاري   ،(0(0
1000 حصة  كل حصته  الجتماع ة 
شركة  في  نمتلكها   جتماع ة  لتي 
وذلك   EGLANTINES SARL AU

لفائدة   آلنسة هند ح3در.
تم  هذ   لتف3يت  وبمقت�ضى 
 ستقالة  لس د محمد  لتجاري من 
 EGLANTINES مهامه كمسير لشركة

.SARL AU
وبمقت�ضى هذ   لتف3يت تم تع ين 
وح د  كمسير  ح3در  هند   آلنسة 

وذلك ملدة غير محددة.
ملزمة  ستصبح  لشركة  وبذلك 
بالت3ق ع  ملنفرد  عق3دها  جم ع  في 

ملسيرتها  آلنسة هند ح3در.
باملركز  تم  إلند ع  لقاي3ني 
بالد ر  لب ضاء  لالستثمار   لجه3ي 
تسج ل  وتم   (0(0 ماي   (0 بتاريخ 
للد ر  باملحكمة  لتجارية    لشركة 

 لب ضاء تحت رقم 6)19)7.
للخالصة و لب ان

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

51 P

دن3 ن  ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

م3ثق بالد ر  لب ضاء

69/67 شارع م3الي  دريس  ألو1،  لطابق 

 ألو1،  لشقة رقم )

 لهاتف : 88 5) )8 ))05/ 99 18 )8 ))05

 لفاكس : )1 15 )8 ))05

JOLY IMMO

SARL AU

شركة محدودة  ملسؤول ة

رأسما1  جتماعي : 100.000 درهم

)1 زيقة  حمد  ملجاطي إقامة  أللب 

 لطابق  ألو1 رقم 8  لد ر  لب ضاء

 لسجل  لتجاري 90167)

 لتعريف  لضريبي 1915611)

تف3يت حصص  جتماع ة
تلقاه  ت3ث قي  عقد  بمقت�ضى 

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي، م3ثق 

ماي   11 و   8 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء 

ف3ت  لس د محمد  لتجاري   ،(0(0

1000 حصة  كل حصته  الجتماع ة 

شركة  في  نمتلكها   جتماع ة  لتي 

وذلك   JOLY IMMO SARL AU

لفائدة   لس د عبد  ملج د  لطاوي.

تم  هذ   لتف3يت  وبمقت�ضى 

 ستقالة  لس د محمد  لتجاري من 

 JOLY IMMO مهامه كمسير لشركة 

.SARL AU

وبمقت�ضى هذ   لتف3يت تم تع ين 

كمسير  عبد  ملج د  لطاوي   لس د 

وح د وذلك ملدة غير محددة.

ملزمة  ستصبح  لشركة  وبذلك 

بالت3ق ع  ملنفرد  عق3دها  جم ع  في 

ملسيرها  لس د عبد  ملج د  لطاوي.

باملركز  تم  إلند ع  لقاي3ني 

بالد ر  لب ضاء  لالستثمار   لجه3ي 

تسج ل  وتم   (0(0 ماي   (0 بتاريخ 

للد ر  باملحكمة  لتجارية    لشركة 

 لب ضاء تحت رقم ))19)7.
للخالصة و لب ان

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

52 P

دن3 ن  ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

م3ثق بالد ر  لب ضاء

69/67 شارع م3الي  دريس  ألو1،  لطابق 

 ألو1،  لشقة رقم )

 لهاتف : 88 5) )8 ))05/ 99 18 )8 ))05

 لفاكس : )1 15 )8 ))05

BM PRO

SARL

شركة محدودة  ملسؤول ة

رأسما1  جتماعي : 100.000 درهم

)1 زيقة  حمد  ملجاطي إقامة  أللب 

 لطابق  ألو1 رقم 8  لد ر  لب ضاء

 لسجل  لتجاري )19))1

 لتعريف  لضريبي 7510571)

تف3يت حصص  جتماع ة
تلقاه  ت3ث قي  عقد  بمقت�ضى 

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي، م3ثق 

ماي   11 و   8 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء 

ف3ت  لس د محمد  لتجاري   ،(0(0

حصة   650 كل حصته  الجتماع ة 

 BM جتماع ة  لتي نمتلكها في شركة 

لفائدة   لس د  وذلك   PRO SARL

عبد  ملج د  لطاوي.

تم  هذ   لتف3يت  وبمقت�ضى 

 ستقالة  لس د محمد  لتجاري من 

 BM PRO لشركة  كمسير  مهامه 

.SARL

وبمقت�ضى هذ   لتف3يت تم تع ين 

كمسير  عبد  ملج د  لطاوي   لس د 

شريك وذلك ملدة غير محددة.

ملزمة  ستصبح  لشركة  وبذلك 

بالت3ق ع  ملشترك  في جم ع عق3دها 

ملسيريها  لس د عبد  ملج د  لطاوي 

و لس د عبد  لقادر  لطاوي.

باملركز  تم  إلند ع  لقاي3ني 

بالد ر  لب ضاء  لالستثمار   لجه3ي 

تسج ل  وتم   (0(0 ماي   (0 بتاريخ 

للد ر  باملحكمة  لتجارية    لشركة 

 لب ضاء تحت رقم ))19)7.
للخالصة و لب ان

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

53 P

دن3 ن  ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

م3ثق بالد ر  لب ضاء

69/67 شارع م3الي  دريس  ألو1،  لطابق 

 ألو1،  لشقة رقم )

 لهاتف : 88 5) )8 ))05/ 99 18 )8 ))05

 لفاكس : )1 15 )8 ))05

BONI MAT
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤول ة
رأسما1  جتماعي : 100.000 درهم

)1 زيقة  حمد  ملجاطي إقامة  أللب 
 لطابق  ألو1 رقم 8  لد ر  لب ضاء

 لسجل  لتجاري )10915
 لتعريف  لضريبي 89)5795)

تف3يت حصص  جتماع ة
تلقاه  ت3ث قي  عقد  بمقت�ضى 
 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي، م3ثق 
ماي   11 و   8 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء 
ف3ت  لس د محمد  لتجاري   ،(0(0
1000 حصة  كل حصته  الجتماع ة 
شركة  في  نمتلكها   جتماع ة  لتي 
BONI MAT SARL AU وذلك لفائدة  

 آلنسة هند ح3در.
تم  هذ   لتف3يت  وبمقت�ضى 
 ستقالة  لس د محمد  لتجاري من 
 BONI MAT لشركة  كمسير  مهامه 

.SARL AU
وبمقت�ضى هذ   لتف3يت تم تع ين 
وح د  كمسير  ح3در  هند   آلنسة 

وذلك ملدة غير محددة.
ملزمة  ستصبح  لشركة  وبذلك 
بالت3ق ع  ملنفرد  عق3دها  جم ع  في 

ملسيرتها  آلنسة هند ح3در.
باملركز  تم  إلند ع  لقاي3ني 
بالد ر  لب ضاء  لالستثمار   لجه3ي 
تسج ل  وتم   (0(0 ماي   (0 بتاريخ 
للد ر  باملحكمة  لتجارية    لشركة 

 لب ضاء تحت رقم 8)19)7.
للخالصة و لب ان

 ألستاذ محمد رش د  لتدالوي

54 P

ELMAJDOULI SERVICE
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
تم تأسيس شركة ذ ت   (0(0 أبريل 
مسؤول ة محدودة من شريك و حد 

بامل3 صفات  لتال ة :
 / سيرفيس  :  ملجدولي   لتسم ة 

.ELMAJDOULI SERVICE
:  لنظافة   لهدف  الجتماعي 
و مل3 د  لطب ة،  م3 د  لنظافة  وب ع 

 الستير د و لتصدنر.
رأس  ملا1 : 100.000 درهم.

من فاتح ننانر إلى   :  لسنة  ملال ة 
1) ديسمبر من كل سنة.
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شارع  ألمير   (7  :  ملقر  الجتماعي 
رقم   LEMAR م3الي عبد هللا عمارة 

)  لرباط.
: تسير  لشركة من طرف   لتس ير 

هدى  ملجدولي.
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 11(8(1 رقم  بالرباط   لتجارية 

بتاريخ 8 ماي 0)0).
55 P

VENUS LUXURY HOME
  ش ذ م م

تأس ـــــــس شركـــــة
 -Iبمقت�ضى عقد عرفي حررب 0) 
فبر نر0)0) بتط3 ن تم وضع  لقاي3ن 
مسؤول ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة ذ ت  ملميز ت  لتال ة:
 VENUS LUXURY  :1    لتسم ة-

HOME ش ذ م م  .
) - غانة  لشركة:
  لدنك3ر  لد خلي.

-3    ملدة: 99 سنة.
-4 ملقر  الجتماعي : حجار  لعروسة 

،  قامة  جال1 رقم 15  تط3 ن. 
-5  رأسما1  لشركة :  50.000.00 
500  حصة من  درهم، مقسمة على 
وزعت  لل3 حدة  درهم   100.00 فئة 

على  لشركاء على  ملن3 1  لتالي:
 500  لس د   ملهدي  بن  البار  

حصة.
محف3ظ       عبد  ل3 حد   لس د 

500  حصة.
مدنر   عين  تس ير  لشركة:   6-
من  ملهدي  بن  البار  كل  للشركة 

و لس د عبد  ل3 حد محف3ظ   .
-7  ألرباح : نقتطع عن  ألرباح 5 % 
لتك3ين  لذخيرة  لقاي3ي ة، و لفائض 
عدد  حسب  بين  لشركاء  نقسم 

 لحصص لكل و حد منهم.
لــدى  تـــم  إلنـــد ع  لقاي3يـــي 
كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــ ة 
لتطــ3 ن بتاريــخ 8) فبر نر0)0).          

تحــت رقــــم 89)0 وتق  ــد  لشركـة 
بالسجــل  لتجــاري تحــت رقــم))66).
1C

 STE TRAVAUX DIVERS
SADDINA

SARL
مؤرخ في  عرفي   عقد   بمقت�ضى  
18 فبر نر0)0) قد تم تأسيس شركة 
ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة و لتي تحمل 

 لخصائص  لتال ة : 
 TRAVAUX DIVERS:لتسم ة 

.SADDINA SARL
.SARL: لصفة  لقاي3ي ة 

:  لتنظ ف   لهدف  الجتماعي 
و لنقل وأشغا1 مختلفة.

15000درهم مقسمة  رأس  ملا1: 
إلى 150 حصة من فئة 100 درهم.

 لشركاء :
 لبقالي  لقاسمي عمر50 حصة.

  50 محمد    لجعباق  لدحماني 
حصة.

 لبشير بنم3�ضى  50  حصة.
 ملدة : 99 سنة.

من فاتح ننانر إلى   :  لسنة  ملال ة 
1) ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ   لتسج ل.
صدننة  دو ر    :  ملقر  الجتماعي 
ق ادة  ملالل ين  صدننة  جماعة 

تط3 ن.
  لتس ير :عمر  لبقالي  لقاسمي.

لــدى  تـــم  إلنـــد ع  لقاي3يـــي 
كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــ ة 
لتطــ3 ن بتاريــخ 8) فبر نر0)0).           

تحــت رقــــم 90)0 وتق  ــد  لشركـة 
بالسجــل  لتجــاري تحــت رقــم 5)66) 
2 C 

STE NOUR YOUSSEF
SARL AU

شركـــــة ذ ت  ملسؤول ــــة  ملحــــدودة 
بشريـــــك و حـــــد

رأسمالهـــــا: 100.000,00 درهـــــم
 AVENUE KSAR :مقـرها  الجتماعـي 
           KEBIR N° 100 TETOUAN

عقــــــــــد  لتأ س ــــــــــس
عرفـــي  عقـــد  ملقتض ـــات  طبقـــا 
بتطـــ3 ن,  فبر نر0)0)   (5  ملـــؤرخ في 
تأس ـــس  لقايـــــــ3ن  ألساســـي  تـــم 
ذ ت  ملسؤول ـــة  ملحـــدودة  لشركـــة 
بشريـــــك و حـــــد بامل3 صفـــات  لتال ـــة :

 STE NOUR    :تسم ــــة  لشركــــــــة -
. YOUSSEF

-أغـــــر ض  لشركـــــة:  لشركـــة 
تأسســـت لألغـــر ض  لتال ـــة :                           

تجارة في  مل3 د  لغذ ئ ة  .
وبشكــل عــام  لعمل ــات  لتجاريـة 
بأحــد  ألغــر ض   ملال ــة  ملرتبطــة 

 ملذكــ3رة .
 AVENUE - ملقر  الجتماعي: 
. KSAR KEBIR N° 100 TETOUAN
- لرأسمــــــــــــا1 :  لقـــد تحـــدد رأسمـــا1 
 لشركـــة فــــي مبلـــغ قـــدره 100.000.00 
درهـــم مقســـم    إلـــى 1000حصـــة مـــن 
درهـــم لكـــل حصـــة مف3تـــة   100 فئـــة 

كمـــا نلـــي:  
نصـــل  جما1  لعب3دي   :  لس ــــد 
إلــــى   1 1000 حصـة مرقمــة مــــن  إلــى 

     . 1000
- ملـــدة : حـــددت مـــدة  لشركـــة فـــي 
99 سنـــة  بتـــــد ء مـــــن تاريــــخ  لتسج ـل 

بالسجـل   لتجـاري. 
- لتس ير : لقـــــد أسنـــدت صالح ـــة 
جما1  إلـــى  لس ــــد  تسي ــــر  لشركــــة 
غ ـــــــر  ملــــدة  و حـــد  كمس ــــــر   لعب3دي 

محـــــــددة.        
لـــدى  تـــم  إلنـــد ع  لقاي3يـــي   -
كتابـــة  لضبـــط باملحكمـــة  البتد ئ ـــة 
فبر نر0)0)   (8 بتاريـــخ  بتطـــ3 ن 
وتق  ــــد  لشركـــة   0(88 رقـــــم  تحـــــت 
بالسجـــل  لتجـــاري تحـــت رقم 1)66)   

مقتطـــف مـــن أجـــل  لب ـــان 

و لنشـــر

3 C

NOR GARDEN
S.A.R.L 

شركة محدودة  ملسؤول ة
 برأس ما1 : 100000.00 درهم
مقرها  الجتماعي   . شارع علي 

ناعتة،  ملركز  لتجاري ’’والنة سايتر ’’  
مكتب رقم 5) تط3 ن

تأسيس شركة محدودة  ملسؤول ة 
عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  1
باملركز  لجه3ي  نسخة   دعت 
فبر نر   7 بتاريخ  لالستثماربتط3 ن 
وضع  لنظام  ألسا�ضي  تم   (0(0
ذ ت   محدودة  ملسؤول ة  لشركة 

شريك وح د خصائصها كالتالي:

 NOR GARDEN  :  لتسم ة 

.S.A.R.L

 لغرض: 

 النعاش  لعقاري.

 ملقر  الجتماعي  شارع علي ناعتة، 

’’ مكتب   ’’والنة سايتر   ملركز  لتجاري 
رقم 5) تط3 ن.

: 99 سنة.  ملدة 
بمبلغ  حدد   : رأس  ملا1 

100000.00 درهم مقسم على 1000 

درهم م3زعة    100 حصة من ق مة 

كالتالي :        

500 حصة للس د  دريس ل3قش.

عبد  لخالق  للس د  حصة   500

ل3قش.

من  تبتدأ    :  لسنة  الجتماع ة 

فاتح ننانر و تنتهي في متم ديسمبر.     

 لتسـ ير: ستد ر  لشركة من طرف  

له  وس ك3ن  ل3قش   لس د  دريس 

باسم  للتعامل  و سعة  صالح ات 

 لشركة.

لــدى  تـــم  إلنـــد ع  لقاي3يـــي 

كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــ ة 

لتطــ3 ن بتاريــخ: 5) فبر نر0)0).           

وتق  ــد   0(6( رقــــم:  تحــت 

بتاريــخ:  بالسجــل  لتجــاري   لشركـة 

6) فبر نر0)0)  تحــت رقــم: 6595)  .

4 C

FIDUCIARE

LAAJEB ACCOUNTING SARL

 AV DES FAR RES JAWHARAT ,550

TETOUAN N° C, TETOAN

 MOROCCO SEA RENT
UNIVERSAL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   

قد  فبر نر0)0)   (0 بتاريخ  تط3 ن 

ذ ت  ملسؤول ة  شركة  تأسيس  تم 

تحمل  لخصائص  و لتي   ملحدودة 

 لتال ة: 

 MOROCCO SEA  لتسم ة: 

  .RENT UNIVERSAL

ذ ت  شركة   لصفة  لقاي3ي ة: 

 ملسؤول ة  ملحدودة بشريك وح د.
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 لهدف  الجتماعي :  
في  تنظ م  لرحالت  لس اح ة 

 لبحر.
ق3 رب،  تأجير  لدر جات  ملائ ة، 
در جة يارية رباع ة، ومحرك خارجي،

 ستير د  لدر جات  لنارية 
 لبحرية،  لدر جات  لنارية  لرباع ة، 

 ملعد ت  لبحرية وقطع  لغ ار.
جم ع  لعمل ات  عــام  وبشكل 
و ملال ة  و لتجارية   لصناع ة 
وغير  لعقارية  ملرتبطة  و لعقارية 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألغر ض 
أو  مشابهة  أغر ض  أو  إليها   ملشار 

مماثلة.
درهم   100.000.00  : رأس  ملا1 
فئة  من  1000.حصة  إلى  مقسمة 

100 درهم.
 لشركاء : 

يب ل  لخلطي 1000 حصة . 
 ملدة: 99 سنة.

إلى  ننانر  فاتح  من   لسنة  ملال ة: 
1) ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسج ل.
جيش  شارع   :  ملقر  الجتماعي 
 C رقم  تط3 ن  ج3هرة  إقامة   مللكي 

تط3 ن.
مغربي  يب ل  لخلطي   لتس ير: 
لبطاقة  لتعريف  حامل   لجنس ة 

 .  LG (1(88     ل3طن ة 
لــدى  تـــم  إلنـــد ع  لقاي3يـــي 
كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــ ة 
لتطــ3 ن بتاريــخ: ) مارس0)0).           

تحــت رقــــم: 0118 وتق  ــد  لشركـة 
بالسجــل  لتجــاري تحــت رقــم 6651)  
5 C

 RIO TRADING
SARL AU

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL: AV.AHMED
 BEN CHEKROUNE RUE OUED

NEFIS N°0(
DAKHLA- RC N°12901-

بتاريخ  على  ثر  لقر ر  ل3ح د 
 11 ماي0)0)  ملنعقد بمقر  لشركة

ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة  ملسماة     
RIO TRADING S.A.R.L AU    قرر 

 لشركاء  وو فق3  على ما نلي :
ليشمل:  نشاط  لشركة  -ت3س ع 
جم ع أشغا1  لبناء وأشغا1 مختلفة.

-تعـدنالت قاي3ي ــة. 
بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 
بالد خلة، بتاريخ:)1 ماي0)0) تحت 

رقم : 305-2020.
6 C

 TROUK PELAGIQUE
GROUPE  G.I.E

DAKHLA- R.C 3185 -
على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 
 (0(0 مارس   18 بتاريخ   ملنعقد 
ذ ت  لنفع  القتصادي  مجم3عة 
 TROUK PELAGIQUE  ملسمى 
قرر  ملنخرطين      GROUPE G.I.E

وو فق3  على ما نلي :
شركة  على  يخر ط  - مل3 فقة 

.AFROPESCA S.A.R.L
- تعـدنالت قاي3ي ــة. 

بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 
   (0(0 ماي  بتاريخ:8  ب3 دي  لذهب، 

تحت رقم 304-2020.
7 C

 SUKIENA REPARATION
 AUTO
s.a.r.l AU 

ذ ت  لرأسما1:  100.000,00 درهم
س.ت:  15)11

بتاريخ قر ر  ملسير   على  ثر 
بمقر  فبر نر0)0)  ملنعقد   (6   
ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة   لشركة 
 SUKIENA بمساهم و حد  ملسماة» 
 REPARATION AUTO s.a.r.l AU

«قرر ما نلي :
ت3س ع نشاط  لشركة ليشمل :

يقل   , أشغا1  لدنبناج  جم ع 
 مل3تى. 

تعدنالت قاي3ي ـة. 

   تم  إلند ع  لقاي3ني بكتابة 
لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 
ب3 دي  لذهب، بتاريخ ) مارس0)0) 

تحت رقم : 227-2020.
8 C

 INALIS
 S.A.R.L

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : AV.MED V
 ZONE INDUSTRIELLE MASSIRA

II
DAKHLA- RC 13429-

على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 
17 فبر نر0)0)  ملنعقد بمقر  بتاريخ 
ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة   لشركة 
قرر   INALIS S.A.R.L  ملسماة   

 لشركاء  وو فق3  على ما نلي :
-تف3يت 500 حصة نملكها  لس د 
حسن  لفائدة  لس د  خالد  وزين 

بريك.
-تأك د تع ين  لس د حسن بريك 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
للشركة  -تغ ير  لشكل  لقاي3ني 
من شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة 
إلى شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة 

بمساهم و حد.
-تعـدنالت قاي3ي ــة. 

بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 
بالد خلة، بتاريخ:9 مارس0)0) تحت 

رقم: 262-2020.
9 C

 OJIDAK SERVICES
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة
بتاريخ  للعقد  لعرفي   تبعا 
ق3 يين  وضع  تم  فبر نر0)0)   11

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتال ة:
            OJIDAK SERVICES:لتسم ة 
ذ ت  شركة   لشكل  لقاي3ني: 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

 مل3ض3ع :      نتعلق نشاط  لشركة:

- ت3فير خدمات  ل د  لعاملة .

-  وبصفة عامة مختلف  لعمل ات 

 لتجارية،  ملال ة،  لعقارية  ملنق3لة 

وغير  ملنق3لة  لتي من شأنها ت3س ع 

نشاط  لشركة.

 ملقر  لرئي�ضي    : حي  ملسجد شارع  
ولد  لبن زيقة )0 رقم -02 لد خلـة. 

مبلغ  في  حدد   لرأسما1: 

إلى  مقسمة  درهم   60.000.00

درهم   100 فئة  من  حصة  ستمائة 

نملكها بالكامل:

ب3يا  مع  ف                     - لس د:  لطالب 

50 حصة.

- لس دة:  م  ملؤمنين  هل  حمد 

 بر ه م50 حصة.
حم3دي  لعل3ي                          - لس د: 

50 حصة.

- لس د: عثمان ننجا50 حصة.

بن  بريكة                        - لس د:  المام 

50 حصة.

ماء  لع نين                 رب3  مرب ه   : - لس د 

50 حصة.

سرحان  الحرش                        - لس د: 

50 حصة .

فا1                         - لس د:  حمد  حمد 

50 حصة. 

- لس د: فؤ د زهير50 حصة .

ح لي                              خدنجة   : - لس دة 

50 حصة.

ب3لح ت                             هدى  - لس دة: 

50 حصة.

- لس دة: سعاد فك503 حصة.

 إلد رة : تسير من طرف :

 لس د:  لطالب ب3يا  مع  ف.

عب 3ي.  ن3سف    : و لس د 

و لس دة: سعاد فك3  ملدة غير محددة.

تم بكتابة   :  إلند ع  لقاي3ني      

لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 

ب3 دي  لذهب، بتاريخ ) مارس0)0) 

في  و ملسجل   219-2020 رقم  تحت 

 لسجل  لتجاري تحت رقم15117.

10 C
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LA LUNA BAY
  ش. ذ .م .م.ش .و     

تأس ـــــــس شركـــــة
حرر  عرفي  عقد  -Iبمقت�ضى   
تم  فبر نر0)0)   (1: بتاريخ  بتط3 ن 
وضع  لقاي3ن  ألسا�ضي لشركة ذ ت 
ذ ت  ملميز ت  محدودة  مسؤول ة 

 لتال ة:
-1    لتسم ة:  LA LUNA BAY ش. 

ذ. م. م . ش .و.
  -2  غانة  لشركة:  لفندقة.  

-3    ملدة: 99 سنة.
تجزئة  لبحر،  -4 ملقر  الجتماعي: 
وشارع  شارع   لد ر  لب ضاء  ملتقى  

مل ل ة رقم 1)1 ،  ملض ق. 
-5رأسما1  لشركة:  100.000.00 
حصة    1000 على  مقسمة  درهم، 
للشريك  درهم   100.00 فئة  من 
 ل3ح د  لس د  عبد  لحق بن عي�ضى 

 ملرزك 3ي.
مدنر   عين  تس ير  لشركة:   6-
للشركة  لس د  عبد  لحق بن عي�ضى 

 ملرزك 3ي.  
-7  ألرباح: نقتطع عن  ألرباح 5 % 
لتك3ين  لذخيرة  لقاي3ي ة، و لفائض 
عدد  حسب  بين  لشركاء  نقسم 

 لحصص لكل و حد منهم.
لــدى  تـــم  إلنـــد ع  لقاي3يـــي 
كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــ ة 
لتطــ3 ن بتاريــخ: ) مارس0)0) .          

وتق  ــد    0(95 رقــــم:   تحــت 
 (  لشركـة بالسجــل  لتجــاري بتاريــخ: 
مارس0)0)  تحــت رقــم: 1)66)       .
11 C

SOCIETE GEBYCAMOS
SARL AU

شركـــــة ذ ت  ملسؤول ــــة  ملحــــدودة 
بشريـــــك و حـــــد

رأسمالهـــــا : 100.000,00 درهـــــم
 COMPT  : مقـرها  الجتماعـي 

 MANARAT CHAMAL BLOC. 1
IM C ETG 0 N° 14- TETOUAN

عقــــــــــد  لتأ س ــــــــــس
عرفـــي  عقـــد  ملقتض ـــات  طبقـــا 
بتطـــ3 ن, فبر نر0)0)   18  ملـــؤرخ في: 

تأس ـــس  لقايـــــــ3ن  ألساســـي  تـــم   
ذ ت  ملسؤول ـــة  ملحـــدودة  لشركـــة 
بشريـــــك و حـــــد بامل3 صفـــات  لتال ـــة :

-تسم ــــة  لشركــــــــة:    
.GEBYCAMOS

أغـــــر ض  لشركـــــة:  لشركـــة   -
تأسســـت لألغـــر ض  لتال ـــة :                           
 ست ـــر د تصدنـــر وت3زيـــع  ملنتجـــات 

 لص دالي ـــة.
وبشكــل عــام  لعمل ــات  لتجاريـة 
بأحــد  ألغــر ض   ملال ــة  ملرتبطــة 

 ملذكــ3رة .
 COMPT -  ملقر  الجتماعي: 
 MANARAT CHAMAL BLOC. 1

.IM C ETG 0 N° 14- TETOUAN
تحـــدد  لقـــد  -  لرأسمــــــــــــا1:  
قـــدره  مبلـــغ  فــــي  رأسمـــا1  لشركـــة 
إلـــى  مقســـم  درهـــم   100.000،00  :
درهـــم   100 فئـــة  مـــن  1000حصـــة 

لكـــل حصـــة مف3تـــة كمـــا نلـــي:  
 لس ــــد : مصطفـــى  لشعاتـــي نصـــل 
إلــــى   1 1000 حصـة مرقمــة مــــن  إلــى 

     . 1000
- ملـــدة : حـــددت مـــدة  لشركـــة فـــي 
99 سنـــة  بتـــــد ء مـــــن تاريــــخ  لتسج ـل 

بالسجـل   لتجـاري. 
- لتس ير : لقـــــد أسنـــدت صالح ـــة 
تسي ــــر  لشركــــة إلـــى  لس ــــد مصطفـــى 
غ ـــــــر  ملــــدة  و حـــد   لشعاتـــي كمس ــــــر 

محـــــــددة.        
لـــدى  تـــم  إلنـــد ع  لقاي3يـــي   -
كتابـــة  لضبـــط باملحكمـــة  البتد ئ ـــة 
بتطـــ3 ن بتاريـــخ: ) مارس0)0) تحـــــت 
رقـــــم 0116 وتق  ــــد  لشركـــة بالسجـــل 

 لتجـــاري تحـــت رقم : 6617)  . 
مقتطـــف مـــن أجـــل  لب ـــان

 و لنشـــر
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ZANDIC MAROC
 S.A.R.L 

AU CAPITAL DE : 100.000.00 DHS
 SIEGE SOCIAL:

 AV.ABDERRAHIM BOUAABID
IMM.SARA N°54 RDC
DAKHLA-RC N°9179-

على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 

ننانر0)0)  ملنعقد بمقر   11 بتاريخ 

ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة   لشركة 

    ZANDIC MAROC S.A.R.Lملسماة 

قرر  لشركاء  وو فق3  على ما نلي :

-تف3يت 100 حصة تملكها شركة 

 ZANDIC MANAGEMENT OCH »

شركة   لفائدة   »  TRADING AB

.HOGEN INVEST  SARL

-تعـدنالت قاي3ي ــة. 

بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 

مارس0)0)   1( بتاريخ  بالد خلة، 

تحت رقم : 287-2020.

13 C

STE DODAJ

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة
 (6 بتاريخ  للعقد  لعرفي  تبعا 

فبر نر 0)0)  تم وضع ق3 يين  لشركة 

ذ ت  ملميز ت  لتال ة:

.DODAJ:لتسم ة 

ذ ت  شركة   لشكل  لقاي3ني: 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

 مل3ض3ع:      نتعلق نشاط  لشركة:

 ستغال1 وتس ير فندق. 

عامة مختلف  لعمل ات  وبصفة 

 لتجارية،  ملال ة،  لعقارية  ملنق3لة 

وغير  ملنق3لة  لتي من شأنها ت3س ع 

نشاط  لشركة.

 ملقر  لرئي�ضي    : شارع ن3سف بن 

تاشفين رقم 1/116  - لد خلـة.

 لرأسما1 : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

100 درهم نملكها بالكامل:

حمدي  هل  لس د                  لس د: 

500 حصة

محمد  المين  هل  لس د            لس د: 

500 حصة.

تسير من طرف  لس د:    :  إلد رة  

ملدة غير  محمد  المين  هل  لس د  

محددة.

     إلند ع  لقاي3ني      : تم بكتابة 

لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 

مارس   ( بتاريخ  ب3 دي  لذهب، 

 218-2020 رقم  تحت   ،(0(0

تحت  في  لسجل  لتجاري  و ملسجل 

رقم15115.

14 C

STE HABZ FROID
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة 

بشريك و حد

تأسيس شركة
بتاريخ للعقد  لعرفي   تبعا 

تم وضع ق3 يين   ،(0(0 فبر نر   (6  

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتال ة:

   . HABZ FROID:         لتسم ة 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقاي3ني 

 ملسؤول ة  ملحدودة بمشارك و حد.

 مل3ض3ع      : نتعلق نشاط  لشركة:

أعما1  إلصالح و لص اية.

عامة مختلف  لعمل ات  وبصفة 

 لتجارية،  ملال ة،  لعقارية،  ملنق3لة 

و غير  ملنق3لة  لتي من شانها ت3س ع 

نشاط  لشركة.

  لرئي�ضي : حي  لحسني رقم -1026 

 لد خلة.

 لرأسما1 : حدد في مبلغ 100.000 

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

بالكامل  نملكها  درهم   100 فئة  من 

 لس د:  حمد حبز .

 إلد رة        : تسير من طرف  لس د: 

 حمد حبز ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   إلند ع  لقاي3ني: 

لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 

مارس   ( بتاريخ  ب3 دي  لذهب، 

  220-2020 رقم  تحت   ،(0(0

تحت  في  لسجل  لتجاري  و ملسجل 

رقم 15119.

15 C
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STE ICE DAKHLA SUD
 S.A.R.L 

CAPITAL  : 4.000.000 DHS 
 SIEGE SOCIAL: AV.HABBOUHA

BEN ESSOUDANI N°8(
DAKHLA-RC N°9871-

على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 
019)،  ملنعقد  ديسمبر   11 بتاريخ 
ذ ت  ملسؤول ة  بمقر  لشركة 
 ICE DAKHLA  ملحدودة  ملسماة   
SUD S.A.R.L    قرر  لشركاء  وو فق3  

على ما نلي :
تملكها  حصة   1(.000 تف3يت 
 DERHEM TRANSACTION شركة 
 DAKHLA شركة  لفائدة   SARL

. MAREE SARL AU
تملكها  حصة   (7.990 تف3يت 
 DERHEM HOLDING SARL شركة
 DAKHLA MAREE شركة  لفائدة 

. SARL AU
شركة  تملكها  حصة   10 تف3يت 
 DERHEM HOLDING SARL
.ATLAS SAHARA S.A لفائدة شركة
 ستقالة  لس د ب3بكر  لدرهم من 

منصبه كمسير للشركة. 
دحمان  لدرهم  تع ين  لس د 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
تعـدنالت قاي3ي ــة. 

بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 
  ،(0(0 فبر نر   11 بتاريخ  بالد خلة، 

تحت رقم : 152-2020.
16 C

STE S.M.S.A
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة
بتاريخ للعقد  لعرفي   تبعا 
ق3 يين  وضع  تم   (0(0 ننانر   ((  

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتال ة:
         S.M.S.A:لتسم ة 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقاي3ني 
 ملسؤول ة  ملحدودة.

 مل3ض3ع:      نتعلق نشاط  لشركة:
وأشغا1  أشغا1  لبناء  جم ع   

مختلفة.

عامة مختلف  لعمل ات  وبصفة 

 لتجارية،  ملال ة،  لعقارية  ملنق3لة 

وغير  ملنق3لة  لتي من شأنها ت3س ع 

نشاط  لشركة.
 ملقر  لرئي�ضي    : حي  لنهضة 1 رقم 

1766  - لد خلـة. 

 لرأسما1 : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم مقسمة كالتالي:

 لس دة سم ة لطرش 50 حصة.

 لس دة عائشة ك 3ب  50 حصة.

 لس دة شريفة ك 3ب 50 حصة.

 (50 عبد  لد ئم  محمد   لس د 

حصة.

 600 ك 3ب  سع دة   لس دة 

حصة.

: تسير من طرف  لس دة:   إلد رة  

سع دة ك 3ب ملدة غير محددة.

     إلند ع  لقاي3ني      : تم بكتابة 

لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 

ننانر   (8 بتاريخ  ب3 دي  لذهب، 

 109-2020 رقم  تحت   ،(0(0

تحت  في  لسجل  لتجاري  و ملسجل 
رقم.71)15.

17 C

ف ج ت

ش.م.م.

 لسجل  لتجاري رقم : 7061

 STE CALAIRIS TRAN
كليريس طر نس 

شركة ذ ت مسؤول ة محدودة 

للشريك  ل3ح د

مقرها  الجتماعي : شارع  ملعتصم 

حي إبن  لرومي 0)1  لطابق 1 شقة 
رقم 6 – تط3 ن 

تأسيس  لشركة
مؤرخ  م3ثق  عقــد  بمقتضــــى 

تم  عد د   ،(0(0 فبر نر   (0 في 

 لقاي3ن  ألساســــي للشركة  ملحدودة 

 ملسؤول ة للشريك  ل3ح د باملميز ت 

 لتال ة:

محدودة  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة للشريك   ل3ح د.      

 تسم ة  لشركة : كليريس طر نس
 غرض  لشركة  : يقل  الشخاص 

لحساب  لغير.    
شارع  عن3 ن  ملقر  الجتماعي  
 ملعتصم حي إبن  لرومي 0)1  لطابق 

1 شقة رقم 6 – تط3 ن.
99 سنة  بتد ء   ملدة:  حددت في 

من تاريخ تأ سيســــها.
 100.000 في  حدد   لرأسما1: 
درهم مقسمة  لى  100 حصة مرقمة 
من فئة 1000 درهم لل3 حدة كلها  في 

ند  لس د   ت3ف ق زروق.
 لحصص  لنقدنة: 100 حصة.

غير  ملدة  يسير  لشركة   إلد رة: 
محدودة  لس د ت3ف ق زروق.  

من  تبتدأ    :  لسنة  الجتماع ة 
فاتح ننانر و تنتهي في 1) دجنبر.

ت3زع  ألرباح  لصاف ة   :  ألرباح 
حصصهم  حسب  على  ملشاركين 
بعد خصم  ملبالـغ  ملخصصة لتك3ين 
 الحت اطات  ملنص3ص عليها قاي3يا .

لــدى  تـــم  إلنـــد ع  لقاي3يـــي 
كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــ ة 
لتطــ3 ن بتاريــخ 6) فبر نر 0)0).           
تحــت رقــــم 71)0 وتق  ــد  لشركـة 
بالسجــل  لتجــاري تحــت رقــم 6601).
18 C

 STE AUTO MOTO ECOLE 
 BOURASS AZLA

SARL AU
رأسمالها :  100.000 درهم 

مقرها  الجتماعي : 650، حي أزال 
 لطابق  ألو1  لشقة رقم ) - أزال  

عقد  لتأسيس
بتاريخ    مسجل  عقد  بمقت�ضى   
بتط3 ن تأسست    ،(0(0 فبر نر   (1

شركة  تتميز بالخصائص  لتال ة :  
عن3 ن  لشركة أو تسم تـــها : 

 STE AUTO MOTO ECOLE
.BOURASS AZLA SARL AU

:  لشركة  أغر ض  لشركة 
تأسست لألغر ض  لتال ة :
مدرسة تعل م  لس اقة.

جم ع  لعمل ات  عام  وبشكل 
و ملال ة  و لتجارية   لصناع ة 
و لغير  لعقارية  ملرتبطة  و لعقارية 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألغر ض 
أو  مشابهة  أغر ض  أو  إليها   ملشار 

مماثلة. 
أزال  حي   ،650  :  ملقر  الجتماعي 

 لطابق  ألو1  لشقة رقم ) - أزال  
 ملدة   :   99 سنة  بتدء  من تاريخ 

 لتسج ل بالسجل  لتجاري .
 100.000 محدد في    : رأس  ملا1 
جماع ة  حصة   100 ويمثل  درهم، 
مف3تة  للحصة  درهم   1000 بق مة 

كما نلي :
   100  : ب3ر س  محمد   لس د 

حصة  جتماع ة.
 لتس ير:  لشركة مسيرة من طرف 

 لس دة دعاء  لزيدي.
نبدأ  ألو1 من    :  لعام  ملحاسبي 
شهر ننانر وينتهي في  ل3 حد و لثالثين 

من شهر دجنبر 
لتك3ين  الحت اط   5%    :  ألرباح 

 لقاي3ني و لباقي م3زع بين  لشركاء.
لــدى  تـــم  إلنـــد ع  لقاي3يـــي 
كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــ ة 

لتطــ3 ن بتاريــخ ) مارس 0)0).
تحــت رقــــم 91)0 وتق  ــد  لشركـة 
مارس   ( بتاريــخ  بالسجــل  لتجــاري 

0)0)، تحــت رقــم 9)66).
19 C

 STE ARJOUANE
 ELECTRICITE

SARL AU
شركـــــة ذ ت  ملسؤول ــــة  ملحــــدودة 

بشريـــــك و حـــــد
رأسمالهـــــا :  100.000 درهـــــم

مقرها  الجتماعي: بحي كرورة فم 
 لعل ق مرت ل

عقــــــــــد  لتأ س ــــــــــس
عرفـــي  عقـــد  ملقتض ـــات  طبقـــا 
 ملـــؤرخ في 15 فبر نر 0)0)، باملض ق 
تأس ـــس  لقايـــــــ3ن  ألساســـي  تـــم 
ذ ت  ملسؤول ـــة  ملحـــدودة  لشركـــة 
بشريـــــك و حـــــد بامل3 صفـــات  لتال ـــة :
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  ARJOUANE تسم ــــة  لشركــــــــة:  
 .ELECTRICITESARL AU

:  لشركـــة  أغـــــر ض  لشركـــــة 
تأسســـت لألغـــر ض  لتال ـــة :

عامل كهربائي.
 الست ــــــــــر د و لتصدنــــــــــر.
 لتجـــــــارة بشكــــــــل عــــــــام.

وبشكــل عــام  لعمل ــات  لتجاريـة 
بأحــد  ألغــر ض   ملال ــة ملرتبطــة 

 ملذكــ3رة.
فم  بحي كرورة   :  ملقر  الجتماعي 

 لعل ق مرت ل
 لرأسمــــــــــــا1 :  لقـــد تحـــدد رأسمـــا1 
 100.000 قـــدره  مبلـــغ  فــــي   لشركـــة 
1000 حصـــة مـــن  درهـــم مقســـم إلـــى 
درهـــم لكـــل حصـــة مف3تـــة   100 فئـــة 

كمـــا نلـــي : 
إلـــى  تصـــل  خالد   لس د  رج3 ن 
إلـــــى   1 مـــــن  مرقمـــــة  حصــة   1000

.1000
حـــددت مـــدة  لشركـــة فـــي   :  ملدة 
99 سنـــة  بتـــــد ء مـــــن تاريــــخ  لتسج ـل 

بالسجـل  لتجـاري.
لقـــــد أسنـــــدت صالح ـــــة   :  لتس ير 
تسي ـــــر  لشركـــــة إلـــــى  لس ـــــد  رج3 ن 
غ ـــــــر  ملــــدة  و حـــــد  كمس ـــــر  خالد 

محـــــــددة.
لــدى  تـــم  إلنـــد ع  لقاي3يـــي 
كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــ ة 
لتطــ3 ن بتاريــخ ) مارس 0)0).           

تحــت رقــــم 96)0  وتق  ــد  لشركـة 
مارس   ( بتاريــخ  بالسجــل  لتجــاري 

0)0)،  تحــت رقــم  ))66).
مقتطـــف مـــن أجـــل  لب ـــان و لنشـــر
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 STE 3DF SERVICES
S.A.R.L

مؤرخ في  عرفي   عقد   بمقت�ضى  
بتاريخ 19 فبر نر 0)0)،  تم تأسيس 
ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة  شركة 
تحمل  و لتي  ذ ت  لشريك  ل3ح د 

 لخصائص  لتال ة : 
 SOCIETE (D  :  لتسم ة 

.SERVICES SARL
. SARL : لصفة  لقاي3ي ة 

محطة   :  لهدف  الجتماعي 
 لخدمات- مركز  لفحص  لتقني.

درهم   100.000  : رأس  ملا1  
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

.100
 لشركاء :  لعفاقي محمد.

رش د  لهر س
رش د عبد  لنع م

عاد1  لهر س
 ملدة : 99 سنة.

من فاتح ننانر إلى   :  لسنة  ملال ة 
1) دجنبر من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ   لتسج ل.
 ملقر  الجتماعي : شارع م3الي عبد 
 لسالم  لطابق  لثاني رقم ),   ملض ق.
رش د  محمد،   لتس ير:  لعفاقي 
وعاد1  عبد  لنع م  رش د   لهر س، 

 لهر س.
لــدى  تـــم  إلنـــد ع  لقاي3يـــي 
كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــ ة 
لتطــ3 ن بتاريــخ 1 مارس 0)0).           

تحــت رقــــم 6)01 وتق  ــد  لشركـة 
بالسجــل  لتجــاري تحــت رقــم 6661).  
21 C

وركة رجاب ايمو
شـركــة ذ ت مـسؤول ـة محـدودة 

تأسيـس شـركــة
 11 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 
تأسيس  ثم  بتط3 ن   ،(0(0 فبر نر 
محدودة   مسؤول ة  ذ ت  شركة 

بامل3 صفـــات  لتال ـــة :
رجاب  نم3     :  السم  الجتماعي 

.RIJAB IMMO
:  النعاش   لهدف  الجتماعي 

 لعقاري و  شغا1  لبناء
شارع و د درعة   :  ملقر  الجتماعي 

عمارة 8  لطابق 1 رقم )1 تط3 ن،
مدة  ملؤسسة  حددت   :  ملدة 
تاريخ  من  سنة  وتسعين  تسعة  في 

 لتسج ل في  لسجل  لتجاري ،
في  حدد   : ما1  الجتماعي  رأس 
 (900( م3زعة على  درهم،    90.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كالتالي:

... 150 حصة . ريان  عبد  لغاني 
جابري محمد ......  150 حصة.

أسندت مهمة  لتس ير   :  لتس ير 
للس د  ريان عبد  لغاني.

لــدى  تـــم  إلنـــد ع  لقاي3يـــي 
كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــ ة 
لتطــ3 ن بتاريــخ 7) فبر نر 0)0).           
تحــت رقــــم )8)0  وتق  ــد  لشركـة 
بالسجــل  لتجــاري تحــت رقــم 6615).
22 C

 TROUK PELAGIQUE
GROUPE  G.I.E

DAKHLA-R.C 3185 
على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 
0)0)،  ملنعقد  ننانر   (0 بتاريخ 
ذ ت  لنفع  القتصادي  مجم3عة 
 TROUK PELAGIQUE  ملسمى 
قرر  ملنخرطين      GROUPE G.I.E

وو فق3  على ما نلي :
شركة  على  يخر ط   مل3 فقة 

.SJOVIK MOROCCO S.A
شركة  على  يخر ط   مل3 فقة 

.AFROPESCA S.A.R.L
محمد  تع ين  لس د  تاك د 
ذ ت  لنفع  ب3شنة كمسير ملجم3عة 

 القتصادي: ملدة ثالتة سن3 ت.
 تعـدنالت قاي3ي ــة. 

بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني   
لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 
فبر نر   ( بتاريخ  ب3 دي  لذهب، 

0)0)،  تحت رقم 124-2020.
23 C

 STE PRIMODAK
S.A.R.L AU

CAPITAL  : 100.000 DHS 
 SIEGE SOCIAL : AV.HABBOUHA

BEN ESSOUDANI N°8(
DAKHLA- RC 9525-

على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 
بتاريخ 11 مارس 0)0)،  ملنعقد بمقر 
ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة   لشركة 
    PRIMODAK S.A.R.L AU  ملسماة   

قرر  لشركاء  وو فق3  على ما نلي :

190 حصة تملكها شركة  تف3يت 

 ESPACE REQUIN FOUM EL BAIR

 PARTISUD شركة  لفائدة   SARL

.SARL AU

عبد لقادر   ستقالة  لس د 

حظ3ري من منصبه كمسير للشركة. 

هشام  لصغير  تع ين  لس د 

و  لس د  شن3ف  و لس د  سماع ل 

عبد  لرح م مرك3ع كمسيرنن للشركة 

ملدة غير محددة.

للشركة  تغ ير  لشكل  لقاي3ني 

من شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة 

ذ ت  شركة  إلى  و حد  بمشارك 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

تعـدنالت قاي3ي ــة. 

بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 

  ،(0(0 ماي   15 بتاريخ  بالد خلة، 

تحت رقم: 306-2020.

24 C

STE NHYPE COSMETICS
SARL AU

مؤرخ  عرفي   عقد   بمقت�ضى  

تم  قد   ،(0(0 فبر نر   1( بتاريخ  في 

ذ ت  ملسؤول ة  شركة  تأسيس 

تحمل  لخصائص  و لتي   ملحدودة 

 لتال ة : 

.NHYPE COSMETICS : لتسم ة 

.SARL AU : لصفة  لقاي3ي ة 

تصن ع و ب ع   :  لهدف  الجتماعي 

م3 د  لتجم ل. 
درهم   100.000  : رأس  ملا1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100  درهم.

 لشركاء 1000 :حصة.

 ملدة : 99 سنة.

من فاتح ننانر إلى   :  لسنة  ملال ة 

1) دجنبر من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ   لتسج ل.

 ملقر  الجتماعي: 67   شارع م3حا  و 

حم3  لزياني, تجزئة  ملطار – تط3 ن.

  لتس ير :خ3لة  لحضري.
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لــدى  تـــم  إلنـــد ع  لقاي3يـــي 
كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــ ة 
لتطــ3 ن بتاريــخ 0) فبر نر 0)0).           
تحــت رقــــم 0))0 وتق  ــد  لشركـة 
بالسجــل  لتجــاري تحــت رقــم 6561).
25 C

 ECO PELAGIQUE
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة
تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ -03-02
0)0)  تم وضع ق3 يين  لشركة ذ ت 

 ملميز ت  لتال ة :
                  ECO PELAGIQUE : لتسم ة 
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقاي3ني 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
 مل3ض3ع :      نتعلق نشاط  لشركة:
 لتصدنر،  لب ع و  لشر ء،  لنقل، 
أي3 ع  ألسماك  ملختلف   لتس3يق 
و ملنت3جات  لبحرية، تجهيز ت، م3 د 
ماله عالقة  كل  عام  بشكل  و  أول ة 

بالصناعة و  لتجارة  لبحرية.
و بصفة عامة مختلف  لعمل ات 
 لتجارية،  ملال ة،  لعقارية  ملنق3لة 
وغير  ملنق3لة  لتي من شأنها ت3س ع 

نشاط  لشركة.
 ملقر  لرئي�ضي : زيقة و د تانس فت 
عمارة  ب3عب د  عبد  لرح م  شارع 
 المل شقة رقم )  ملسيرة ) - لد خلـة.
مبلغ  في  حدد   :  لرأسما1 
إلى  مقسمة  درهم   (.000.000.00
 010 فئة  من  حصة  ألف  عشرون 

درهم نملكها بالكامل:
سعد  لتازي                                                            :  لس د 

10.000 حصة
 SERGE ANDRE  :  لس د 
LAURENT COLLIN 10.000 حصة.
من طرف  لس د:  تسير   :  إلد رة 
 SERGE و  لس د  سعد  لتازي 
ANDRE LAURENT COLLIN   ملدة 

غير محددة.
تم بكتابة   :  إلند ع  لقاي3ني      
لدى  ملحكمة  البتد ئ ة   لضبط 
بتاريخ 18-05-2020  ب3 دي  لذهب، 
و  ملسجل في   307-2020 تحت رقم 

 لسجل  لتجاري تحت رقم15567.
26 C

FIRST TRADE AFRICA
تأسيس شركة محدودة  ملسؤول ة 

ذ ت شريك وح د
مستخرج من  لقاي3ن  ألسا�ضي

محدودة  شركة   :  لشكل 
 ملسؤول ة  ذ ت شريك وح د.

 FIRST TRADE  :  لتسم ة 
.AFRICA

 لغرض  ألسا�ضي:  غرض  لشركة 
باملغرب وبالخارج أساسا:

- شر ء وب ع  ملنتجات  ملختلفة.
ت3زيع  تصدنر،  -  ستير د، 

وخدمات ل3جست ك ة. 
:  ملنطقة  لحرة   ملقر  الجتماعي 
طنجة  ملت3سط  مل ناء   لل3جست ات 
-  ملنطقة  لحرة لقصر  ملجاز و د رمل 

جماعة أيجرة،  طنجة.
99 سنة من تاريخ  لتق  د   :  ملدة 

بالسجل  لتجاري.
 1.000.000 : محدد في   لرأسما1 
حصة   100.000 إلى  منقسم  أورو 
مكتتبة  أورو   10 حصة  كل  ق مة 
 LES TROIS بالكامل من طرف شركة
ومحررة بالكامل   AREQUIERS  SA

عند  لتأسيس.
 لتس ير :  

أدنب  محمد  تع ين  لس د  تم   
)مغربي  لجنس ة  تدالوي  حسين 
حامل لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة رقم 

.(C1(7(01
 مسير للشركة ملدة غير محدودة 

بالسجل  تق  د  لشركة  تم 
  105095  لتجاري لطنجة تحت رقم 

بتاريخ 8 أبريل 0)0). 
قصد  لنشر و إلعالن 

1I

HORICOM

 SOCIETE MONUMENTAL
BUILDING SOMBU

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة
تع ين مسير جدند للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE MONUMENTAL

  BUILDING SOMBU

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي متجر1 

رقم 59) تجزئة أل م 6  لبساتين - 

0)500 مكناس   ملغرب.

تع ين مسير جدند للشركة
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

.11109

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   (018 دجنبر  من   05 في   ملؤرخ 

تع ين مسير جدند للشركة  لس د)ة( 

 لزع مي يج ب كمسير وح د

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

من   (0 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

ننانر 019) تحت رقم 519.

(I

ENERGIE BOUGHAZ

انرجي بوغاز
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

ENERGIE BOUGHAZ

 RUE AHMED OURGHA LOT

 LOT LGHOURFA 2  1er 1(-10

 ETAGE APPT N°1 RUE AHMED

 LOT 1(-OURGHA LOT 10

 LGHOURFA 2  1er ETAGE APPT

N°1، 90000، Tanger MAROC

 يرجي ب3غاز شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي ) زيقة 

كاري3  لطابق  لخامس مكتب رقم 

)  - 90000 طنجة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

1019(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 فبر نر   (7

ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

:  يرجي  بمختصر تسم تها   إلقتضاء 

ب3غاز.

:  شغا1  بإنجاز  غرض  لشركة 

أشغا1  و  عامة  بصفة   لكهرباء 

 لسباكة  .

زيقة   (  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

كاري3  لطابق  لخامس مكتب رقم )  - 

90000 طنجة  ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة   

وصفات وم3 طن  لشركاء :

 لس دة نع مة  لرو ني عن3 يه) ( 

زيقة أحمد ورغة بقعة 12-10 تجزئة 

  1 رقم  لشقة   1 )   لطابق   لغرفة 

90000 طنجة  ملغرب.

عن3 يه) (  يسر   طن ج   لس دة 

زيقة أحمد ورغة بقعة 12-10 تجزئة 

  1 رقم  لشقة   1 )   لطابق   لغرفة 

90000 طنجة  ملغرب.

عن3 يه) (  سف ان  طن ج   لس د 

زيقة أحمد ورغة بقعة 12-10 تجزئة 

  1 رقم  لشقة   1 )   لطابق   لغرفة 

90000 طنجة  ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

 لس دة نع مة  لرو ني عن3 يه) ( 

زيقة أحمد ورغة بقعة 12-10 تجزئة 

  1 رقم  لشقة   1 )   لطابق   لغرفة 

90000 طنجة   ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

مارس   1( بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

0)0) تحت رقم 6))1)).

(I
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Société HANDIA de transport

 SOCIÉTÉ HANDIA DE
TRANSPORT

شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل3ح د

تأسيس شركة

Société HANDIA de transport
 N1602 Hay Al Fath Lot Al

 Omrane Selouane ، 62000،
Selouane Maroc

  Société HANDIA de transport
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
 N160( وعن3 ن مقرها  إلجتماعي
 Hay Al Fath Lot Al Omrane

  Selouane  - 62000 Selouane
 Maroc

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
19(1(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (019 أكت3بر   ((
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

. Société HANDIA de transport
 Transport : غرض  لشركة بإنجاز
 de marchandises pour le compte

. d’autrui
 N160(  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 Hay Al Fath Lot Al Omrane
  Selouane  - 62000 Selouane

. Maroc
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (    Ismaili Aziz  لس د 

 N1301 lot alors Omrane

 Selouane  6(000 Selouane

.Maroc

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

عن3 يه) (    Ismaili Aziz  لس د 

  N1301 Lot Al Omrane Selouane

 6(000 Selouane Maroc

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

تحت   - بتاريخ  بالناض3ر    البتد ئ ة 

رقم -.

1I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

ؤم دجيتال
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تف3يت حصص

 TAXWISE ACCOUNTING

SERVICE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ؤم دج تا1 شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة

 (RUE وعن3 ن مقرها  إلجتماعي

 POINT DU JOUR ETG 1 APT

 3 BOURGOGNE - 22000

.CASABLANCA MAROC

تف3يت حصص
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

.10975(

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   (0(0 فبر نر   18 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

)ة(  تف3يت  لس د 

 MOHAMMED BENMOUSSA 1

حصة   1 حصة  جتماع ة من أصل 

 MOHAMMED )ة(  لفائدة   لس د 

RAIS بتاريخ 18 فبر نر 0)0).

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني   

 1( بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 8519.

5I

ANOIR & ASSOCIES

 MAROC GESTION
LOGISTIQUE DES PALETTES
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،
30000، fes Maroc

 MAROC GESTION LOGISTIQUE
DES PALETTES  شركة ذ ت 

مسؤل ة محدودة ذ ت  لشريك 
 ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي 11 شارع 
محمد  لسالوي 0000) فاس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

6(185
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   05
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 
 MAROC GESTION LOGISTIQUE

. DES PALETTES
- صناعة   : غرض  لشركة بإنجاز 

 ألغر ض  لخشب ة  ملختلفة.
- صناعة  لعب3 ت  لخشب ة..

11 شارع  عن3 ن  ملقر  الجتماعي : 
محمد  لسالوي 0000) فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مجع ط  يب ل   لس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (  مجع ط  يب ل   لس د 

شارع مسع3د  ل3فقاوي رقم )) شقة 

5 حي  لسالم  80000 أكادنر  ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

عن3 يه) (  مجع ط  يب ل   لس د 

شارع مسع3د  ل3فقاوي رقم )) شقة 

5 حي  لسالم  80000 أكادنر  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

مارس   19 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

0)0) تحت رقم 1097.

6I

ANOIR & ASSOCIES

JSY UNIVERS
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES

 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،

30000، fes Maroc

JSY UNIVERS شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي 11 شارع 

محمد   لسالوي 0000) فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

6(51(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   0(

ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 JSY  : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.UNIVERS

غرض  لشركة بإنجاز : •  الستير د 

وخاصة   ، عام  بشكل  و لت3زيع 

 ملعد ت  لطب ة و ملخبرنة ؛

وخاصة  عام  بشكل  •  لتد و1 

 ملعد ت  لطب ة و ملختبر ت.
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•  ستير د  ملعد ت  لسريرية 

و ملستشف ات و ملختبر ت.

و مل3 د  لألدو ت  تاجر  لجملة   •

لالستخد م  و ملنتجات   الستهالك ة 

 لطبي وطب  ألسنان و ملختبر ت ؛

و لل3 زم  •  ستير د  لك3 شف 

 لطب ة وشبه  لطب ة  لعامة.

معالجة  لنفانات  لب 3ل3ج ة   •

من  ملستشف ات و لع اد ت ومكاتب 

طب  ألسنان و ملختبر ت.

•  لتجارة  لدول ة وت3زيع وتس3يق 

ومر قبة  و لبح3ث   ملعد ت  لعلم ة 

 لج3دة و لك3 شف و مل3 د  لك م ائ ة 

 لنق ة و ملنتجات  لب 3ل3ج ة ؛

صناعة  في  و لتط3ير  •  لبحث 

 ملستحضر ت  لص دالي ة 

و لتكن3ل3ج ا  لح 3ية ؛.

 11  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

0000) فاس  شارع محمد   لسالوي 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لس د جال1  لدنن  لعماري :  80 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

 لس د محمد ناسين  لسانح :  10 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

 لس د سعد معتصم :  10 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

جال1  لدنن  لعماري   لس د 
9  لشطر  رقم   10 زيقة  عن3 يه) ( 

فاس   (0000 فاس  و د  حي   لر بع 

 ملغرب.

ناسين  لسانح  محمد   لس د 

 1 ) حي  لسعادة  زيقة   57 عن3 يه) ( 

0000) فاس  ملغرب.

عن3 يه) (  معتصم  سعد   لس د 

 1 بشار  لرقم  زيقة  مبروكة  حي 

6000) سطات  ملغرب.

و لعائل ة   ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

ناسين  لسانح  محمد   لس د 

  1 ) حي  لسعادة  زيقة   57 عن3 يه) ( 

0000) فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

مارس   (5 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

0)0) تحت رقم 6)11.

7I

JURIS INVEST PARTNERS

QR10
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

JURIS INVEST PARTNERS

ج ت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة  لت3ف ق س دي معروف  لد ر 

 لب ضاء، 70)0)،  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب

QR10   شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي ز وية شارع 

يعق3ب  ملنص3ر وزيقة سقر ط 

مجم3عة 5  قامة مازوريل  لطابق 

 لثاني  - 10)0)  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

.11811(

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   (019 شتنبر   01 في   ملؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

و    QR10 Succursale  لتسم ة 
بالعن3 ن  ملركز  لتجاري   لكائن 

بالطابق  1و)  محالت   MERCATO
 ألر�ضي و 10B و 11B بالطابق  ألو1 

)))7)  لد ر  لب ضاء   - ب3عزة  د ر 

 ملغرب و  ملسير من طرف  لس د)ة(  

حمدوش  جما1 .

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 (8 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

أكت3بر 019) تحت رقم 99)718.

8I

JURIS INVEST PARTNERS

TF MERCATO
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
إنشاء فرع تابع للشركة

JURIS INVEST PARTNERS
ج ت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة  لت3ف ق س دي معروف  لد ر 
 لب ضاء، 70)0)،  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب
TF MERCATO  شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي ز وية شارع 

يعق3ب  ملنص3ر وزيقة سقر ط 
مجم3عة 5  قامة مازوريل  لطابق 

 لثاني - 10)0)  لد ر  لب ضاء 
 ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

.1(5197
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 16 شتنبر 019) تقرر إنشاء 
تحت  لتسم ة  للشركة   تابع  فرع  
 TF MERCATO SUCCURSALE
بالعن3 ن   ملركز  لتجاري   و  لكائن 
MERCATO   محل رقم ) د ر ب3عزة  
)))7)  لد ر  لب ضاء  ملغرب  - 
 و  ملسير من طرف  لس د)ة(  حمدوش  

جما1 .
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 (8 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

أكت3بر 019) تحت رقم 97)718.

9I

CABINET OUASSI

E.L.F.C.S
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
قفل  لتصف ة

CABINET OUASSI
عمارة ك3مرزيد شارع  لحرية طابق 
 الو1 مكتب رقم )  ملدننة  لجدندة 

، 16000،  سفي  ملغرب
E.L.F.C.S شركة ذ ت مسؤل ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي : عمارة 
رقم 16 شقة رقم 11 شارع م3الي 

ن3سف  - 16000  سفي  ملغرب.
قفل  لتصف ة

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
.5117

قر ر  لشريك  ل3ح د  بمقت�ضى 
تقرر   (0(0 أبريل   (0 في   ملؤرخ 
مسؤل ة  ذ ت  شركة   E.L.F.C.S حل 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د مبلغ 
وعن3 ن  درهم   100.000 رأسمالها 
 16 رقم  عمارة  مقرها  إلجتماعي 
11 شارع م3الي ن3سف  -  شقة رقم 
16000  سفي  ملغرب يت جة ملشاكل 

مال ة .
و عين:

و  فريد   ل3عدودي    لس د)ة( 
رقم  شقة   16 رقم  عمارة  عن3 يه) ( 
 16000 ن3سف   م3الي  شارع   11

 سفي  ملغرب  كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمع ة  لختام ة 
بتاريخ 0) أبريل 0)0) وفي عمارة رقم 
16 شقة رقم 11 شارع م3الي ن3سف  

- 16000  سفي  ملغرب.
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
ماي   1( بتاريخ  بآسفي    البتد ئ ة 

0)0) تحت رقم )5).

10I

مكتب  ملحاسبة   ل طفتي أوالد سالم محمد

KITCHEN TANGER
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة   ل طفتي أوالد 
سالم محمد

17 شارع  ملكس ك  لطابق  ألو1 رقم 
7 طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب
KITCHEN TANGER شركة ذ ت 
مسؤل ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل3ح د
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي ملتقى 
شارع أبي  لحسن  لشاذلي و زيقة 
مل ل ة إقامة مل اء - 90000 طنجة 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

10511(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 أبريل   1(

مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.KITCHEN TANGER

:  ل3جبات  غرض  لشركة بإنجاز 

 لسريعة.

ملتقى   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

زيقة  و  أبي  لحسن  لشاذلي  شارع 

طنجة   90000  - مل اء  إقامة  مل ل ة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ب3عجاج  ياجي   لس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (  ب3عجاج  ياجي   لس د 

حي فل3رونس ا زيقة 5 رقم ) 90000 

طنجة  ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

عن3 يه) (  ب3عجاج  ياجي   لس د 

حي فل3رونس ا زيقة 5 رقم ) 90000 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ماي   1( بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

0)0) تحت رقم 1195)).

11I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

 OPHTALMO-CLINIQUE DE
FES

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
 OPHTALMO-CLINIQUE DE FES

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي رقم ) 

تجزئة ناسمين طريق  نم3ز ر فاس - 
0000) فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 
 ملحدودة 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
6(6((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 فبر نر   06
ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 
.OPHTALMO-CLINIQUE DE FES
غرض  لشركة بإنجاز : ع ادة طب 

وجر حة  لع 3ن.
 ( رقم   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 - تجزئة ناسمين طريق  نم3ز ر فاس 

0000) فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 5.000   :  لس د  سامة  لتازي 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .
 5.000   : مكز ري  عاد1   لس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (   لس د  سامة  لتازي 
رقم 5 شارع  حمد ش3قي م.ج 0000) 

فاس  ملغرب.

عن3 يه) (  مكز ري  عاد1   لس د 
6) شارع م م3ز  طريق  نم3ز ر   رقم 

0000) فاس  ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

عن3 يه) (   لس د  سامة  لتازي 
رقم 5 شارع  حمد ش3قي م.ج 0000) 

فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 08 ماي 0)0) 

تحت رقم -.

1(I

Espace Communication

 SOCIETE KARKRA WORLD

NEGOCE
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

Espace Communication

 SOCIETE KARKRA WORLD

NEGOCE شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي عمارة 6)) 

L،  لشقة رقم GH 99 ،15، إقامات 

 لكـ3لف - 11000  لقن طـرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

50667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (018 أكت3بر   (5

مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE KARKRA WORLD

.NEGOCE
:  لتجارة  بإنجاز  غرض  لشركة 

بصفة عامة
أو  في  ألشغا1  ملختلفة   ملقاولة 

 لبناء.
عمارة   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 ،GH  99  ،15 رقم  L،  لشقة   ((6
11000  لقن طـرة   - إقامات  لكـ3لف 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 لس د إبر ه م  لقر قرى :  1.000 
حصة بق مة 100,00 درهم للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
إبر ه م  لقر قرى   لس د 
 17 D، رقم  عن3 يه) (  ملغرب  لعربي 

11000  لقن طـرة  ملغرب.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
إبر ه م  لقر قرى   لس د 
 17 رقم   D عن3 يه) (  ملغرب  لعربي 

11000  لقن طرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 (9 بتاريخ  بالقن طرة    البتد ئ ة 

أكت3بر 018) تحت رقم 50667.

1(I

شركة غل3با1 ف3د أيدوستري

وركة غلوبال فود أندوستري
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

شركة غل3با1 ف3د أيدوستري
57) شارع محمد  لخامس  لطابق 

 لخامس أ/) ، 0000)،  لد ر 
 لب ضاء  ملغرب

شركة غل3با1 ف3د أيدوستري شركة 
ذ ت مسؤل ة محدودة 
ذ ت  لشريك  ل3ح د
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وعن3 ن مقرها  إلجتماعي 57) شارع 
محمد  لخامس  لطابق  لخامس أ/)   

- 0000)  لد ر  لب ضاء    ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

1(79(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (019 مارس   01
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
شركة   : بمختصر تسم تها   إلقتضاء 

غل3با1 ف3د أيدوستري.
غرض  لشركة بإنجاز : • 

ت3زيع  ملنتجات  لغذ ئ ة 
تاجر  الستير د.  •

عن3 ن  ملقر  الجتماعي : 57) شارع 
محمد  لخامس  لطابق  لخامس أ/)   

- 0000)  لد ر  لب ضاء    ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لس د  لزيزي  حمزة                     :  
درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
 لس د  لزيزي  حمزة          عن3 يه) ( 
ض عة  لزيزي  لعصام   لف3ر ت 

11050  لقن طرة  لقن طرة.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
حمزة                       لس د  لزيزي  
ض عة  لزيزي  عن3 يه) (  لف3ر ت 
 لعصام 11050  لقن طرة  لقن طرة

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
بتاريخ بالد ر  لب ضاء     لتجارية 
رقم  تحت   (019 مارس   11  

.0069618(
11I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

وركة ازاداوا
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

000)7،  لسمارة  ملغرب

شركة  ز د و  شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

محمد ملين ولد س دي  لرقم )11 

 لطابق  الو1  لسمارة - 000)7 

 لسمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

181(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 دجنبر   (0

مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

شركة   : بمختصر تسم تها   إلقتضاء 

 ز د و .

أشغا1   : بإنجاز  غرض  لشركة 

 لبناء و شغا1 عامة.
زيقة   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

 11( س دي  لرقم  ولد  ملين  محمد 

 7(000  -  لطابق  الو1  لسمارة 

 لسمارة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس دة لالمنينة عز ت 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

 لس دة لالمنينة عز ت عن3 يه) ( 
س دي  لرقم  ولد  ملين  محمد  زيقة 
000)7  لسمارة  )11  لسمارة 

 ملغرب.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
 لس دة لالمنينة عز ت عن3 يه) ( 
س دي  لرقم  ولد  ملين  محمد  زيقة 
000)7  لسمارة  )11  لسمارة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
ننانر   1( بتاريخ   البتد ئ ة بالسمارة  

0)0) تحت رقم 0)0)/05.
15I

MEDAFCO  CONSULTING

BIG WORKS BNI
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

MEDAFCO  CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249  - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
BIG WORKS BNI شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي مركزبني 

 فر سن  د ئرة و د مل ل  تازة - 
)501) تازة بني  فر سن 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 
 ملحدودة 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
5(05

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 فبر نر   01
ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 BIG  : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.WORKS BNI
أشغا1   : بإنجاز  غرض  لشركة 

 لبناء و لصباغة وب ع م3 د لبناء.
مركزبني   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 - تازة  و د مل ل   د ئرة   فر سن  

)501) تازة بني  فر سن .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لس د هشام ملغاري  :  ))) حصة 
بق مة 100 درهم للحصة .

 لس د عماد ملغاري  :  1)) حصة 
بق مة 100 درهم للحصة .

 لس د محمد ملغاري :  ))) حصة 
بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 
وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (  ملغاري   هشام   لس د 
مركزبني  فر سن  د ئرة و د مل ل  تازة 

)501) تازة بني  فر سن.
عن3 يه) (  ملغاري  عماد   لس د 
مركزبني  فر سن  د ئرة و د مل ل  تازة 

)501) تازة بني  فر سن.
عن3 يه) (  ملغاري  محمد   لس د 
مركزبني  فر سن  د ئرة و د مل ل  تازة 

)501) تازة بني  فر سن.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
عن3 يه) (  ملغاري  محمد   لس د 
مركزبني  فر سن  د ئرة و د مل ل  تازة 

)501) تازة بني  فر سن
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
مارس   1( بتاريخ  بتازة    البتد ئ ة 

0)0) تحت رقم 76).

16I

MJ MANAGEMENT SARL

F.S.T TRANS
إعالن متعدد  لقر ر ت

MJ MANAGEMENT SARL
 (RUE IBN TOUMART RES

 HIKMAT 2 ETGE N°4 TANGER،
90000، TRANGER MAROC
F.S.T TRANS »شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 ل3ح د«

وعن3 ن مقرها  الجتماعي: 10 شارع 
 ل مان و سناء إقامة  لشاطئ  6 رقم 

16  - - طنجة   ملغرب .
»إعالن متعدد  لقر ر ت«
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رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 
.78907

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 01 فبر نر 018)

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال ة: 
قر ر رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 
 100  لس د بلحنيش نس م   ملمتلك 
حصة  جتماع ة 1000 درهم عن كل 
جم ع  لضمايات  تحت  باع  حصة، 
حصة   100 فرت13  أنس  للس د 

 جتماع ة
على  ننص  ):  لذي  رقم  قر ر 
على  سقالة  لس د  مانلي:  مل3 فقة 
بلحنيش نس م و تسم ة  لس د أنس 
فرت13 كمسير جدند للشركة ملدة غير 

محدودة
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتض ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال ة: 
بند رقم 7:  لذي ننص على مانلي: 
حصة   100 فرت13  أنس   لس د 
 جتماع ة 1000 درهم عن كل حصة 
ما مجم3ع 100 حصة  جتماع ة من 
للحصة  ل3 حدة  درهم   1000 فئة 
رأسما1  درهم  ألف  مئة  يعاد1  ما 

 لشركة
بند رقم 11:  لذي ننص على مانلي:  
كمسير  فرت13  أنس  تسم ة  لس د 

جدند للشركة ملدة غير محدودة،
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
أبريل   1( بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

019) تحت رقم 711).

17I

ANNONCE LÉGALE

DIEP TRADING sarl
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

ANNONCE LÉGALE
صندوق  لبرند 61) ، 70000، 

 لع 3ن  ملغرب
DIEP TRADING sarl شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي حي  المل 
بل3ك 09 رقم 05  لد خلة  - 000)7 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 
 ملحدودة 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
15505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   09
ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 DIEP  : بمختصر تسم تها   إلقتضاء 

.TRADING sarl
ب ع   -  : بإنجاز  غرض  لشركة 

 ألسماك بالجملة وبالتفص ل
ومعالجة  وتجم د  تس3يق   -

وتصدنر جم ع  ملأك3الت  لبحرية
و ستير د  وب ع  وبناء  شر ء   -
وشحن  وتأجير  وترك ب  و ستغال1 
جم ع  لسفن و لص د بجم ع أي3 عها 

 ملخصصة للص د وغيرها.
جم ع   ، أعم  وبشكل   - -
و لصناع ة   لعمل ات  لتجارية 
بشكل  ،  ملرتبطة  و ملال ة  و لعقارية 
مباشر أو غير مباشر باألش اء  ملذك3رة 
تعزز  أن  من  ملرجح  أو  لتي  أعاله 
باإلضافة إلى أي   ، تحق قها وتنم تها 
مشاركة مباشرة أو غير مباشرة ، بأي 
شكل من  ألشكا1 ، في  لشركات  لتي 
تسعى لتحق ق أهد ف مماثلة أو ذ ت 

صلة..
عن3 ن  ملقر  الجتماعي : حي  المل 
بل3ك 09 رقم 05  لد خلة  - 000)7 

 لد خلة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 لس دة ي3 1  ملصلح :  500 حصة 

بق مة 50.000,00 درهم للحصة .
 500   :  لس د  حمد  كريميش  
درهم   50.000,00 بق مة  حصة 

للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (  ي3 1  ملصلح   لس دة 
فيش   لسكن  ل3ظ في  لعرك3ب 
باملنطقة  لصناع ة  000)7  لد خلة 

 ملغرب.
 لس د  حمد  كريميش  عن3 يه) ( 
حي  ملسجد زيقة 06 رقم 10 000)7 

 لد خلة  ملغرب.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
عن3 يه) (  ي3 1  ملصلح   لس دة 
فيش   لسكن  ل3ظ في  لعرك3ب 
باملنطقة  لصناع ة  000)7  لد خلة 

 ملغرب
تم  إلند ع  لقاي3ني ب-  بتاريخ 09 

مارس 0)0) تحت رقم 0)0)/61).
18I

AQUACOMPTE

WAVY
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

AQUACOMPTE
 N°74 RUE ZERHOUN N°4

 RESIDENCE KAWTAR ، 20140،
CASABLANCA MAROC

WAVY شركة ذ ت  ملسؤول ة 
 ملحدودة

 residence وعن3 ن مقرها  إلجتماعي
 les perles de californie imm A4
 lOTISSEMENT AL ADARISSA
AIN CHOCK - 20140 15  لد ر 

 لب ضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

159651
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 ماي   11
ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
.WAVY : إلقتضاء بمختصر تسم تها 
صال3ن   : بإنجاز  غرض  لشركة 

 لحالقة و  لتجم ل.

 : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

 residence les perles de californie

 imm A4 lOTISSEMENT AL

 ADARISSA 15 AIN CHOCK -

0110)  لد ر  لب ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس دة عسري  منا :  100 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة .

 100   : مل اء   لس دة  لقادري  

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

100 حصة    :  لس دة تر بي يج ة 

بق مة 100 درهم للحصة .

 لس د مغريني سع د :  100 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

 لس دة عسري  منا عن3 يه) ( 19 
 (0000 ب3ل3   حي  دنرونس  ال  زيقة 

 لد ر  لب ضاء  ملغرب.

مل اء  عن3 يه) (   لس دة  لقادري  
05 زيقة دي رو تلي  ل3 زيس  0001) 

 لد ر  لب ضاء  ملغرب.

 لس دة تر بي يج ة عن3 يه) ( حي 

طر بلس  لزيقة 6  لرقم 15  0110) 

 لد ر  لب ضاء  ملغرب.

عن3 يه) (  سع د  مغريني   لس د 

ف1 لرقم  عمارة   قامة  ملدننة  

0000)  لد ر  معروف   س دي   16

 لب ضاء  ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

 لس دة عسري  منا عن3 يه) ( 19 
 (0000 ب3ل3   حي  دنرونس  ال  زيقة 

 لد ر  لب ضاء  ملغرب

مل اء  عن3 يه) (   لس دة  لقادري  
05 زيقة دي رو تلي  ل3 زيس  0001) 

 لد ر  لب ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 1)7))7.

19I
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خبرة   لشرق

PRINT NOW
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

خبرة   لشرق
19 شارع  لبكاي لهب ل  قامة رياض 
 ملدننة شقة رقم ) بركان 19 شارع 
 لبكاي لهب ل  قامة رياض  ملدننة 
شقة رقم ) بركان، 699، بركان 

 ملغرب
PRINT NOW شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي مر ب نقع 
في  زيقة  لنخ ل رقم 60) حي  ملجد 

بركان - 00))6 بركان  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

711(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 ماي   05
ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 PRINT : إلقتضاء بمختصر تسم تها 

.NOW
في   -  : بإنجاز  غرض  لشركة 

مطبعة إعاليات و شهار.
عن3 ن  ملقر  الجتماعي : مر ب نقع 
60) حي  ملجد  زيقة  لنخ ل رقم  في  

بركان - 00))6 بركان  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 PRINT NOW :  1.000 لشركة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .
 100  : سف ان  لطرش    لس د 

بق مة 100 درهم.
 (00  : بشرى  لطرش   لس دة 

بق مة 100 درهم.
 لس دة لطرش ي3 1 : 00) بق مة 

100 درهم.

و لعائل ة   ألسماء  لشخص ة 
وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (  لطرش سف ان   لس د 
بركان  حي  ملجد  زيقة  لنخ ل   (60

00))6 بركان  ملغرب.
عن3 يه) (  بشرى  لطرش   لس دة 
زيقة  ملروة حي قشاط بركان 00))6 

بركان  ملغرب.
عن3 يه) (  ي3 1  لطرش   لس دة 
عمارة ) زيقة  ركاية شقة 8  لب ضاء 

0000)  لب ضاء  ملغرب.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
عن3 يه) (  لطرش سف ان   لس د 
بركان  حي  ملجد  زيقة  لنخ ل   (60

00))6 بركان  ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
ماي   1( بتاريخ  ببركان    البتد ئ ة 

0)0) تحت رقم 175.

(0I

Mounia El bouazzaoui Consulting

مونية البوعزاوي كونسيلتينغ
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
حل شركة

 Mounia El bouazzaoui
Consulting

 Résidence Ihssane rue Palestine
 imm o appt 6 Mohammedia ،
20800، Mohammedia Maroc

م3ي ة  لب3عز وي ك3نس لتينغ شركة 
ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل3ح د)في ط3ر  لتصف ة(
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
فلسطين  قامة  حسان عمارة 

-أو- شقة رقم 6 - 0)88)  ملحمدنة  
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

.19717
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
0)0) تقرر حل  8) فبر نر   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤل ة  ذ ت  شركة 
م3ي ة  لب3عز وي  لشريك  ل3ح د 

 ك3نس لتينغ  مبلغ رأسمالها 50.000 
مقرها  إلجتماعي  وعن3 ن  درهم 
شارع فلسطين  قامة  حسان عمارة 
0)88)  ملحمدنة    -  6 -أو- شقة رقم 
عجز  لشركة عن   :  ملغرب يت جة 1 

 الستمر ر.
شارع  ب  مقر  لتصف ة  وحدد 
-أو-  عمارة  فلسطين  قامة  حسان 
0)88)  ملحمدنة    -   6 رقم  شقة 

 ملغرب. 
و عين:

م3ي ة    لب3عز وي   لس د)ة( 
فلسطين  قامة  شارع  عن3 يه) (  و 
 6 رقم  شقة  -أو-  عمارة   حسان 
0)88)  ملحمدنة   ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالح ات  ملخ3لة 
و  تبل غ  لعق3د  محل  و   ملخابرة 

 ل3ثائق  ملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
بتاريخ  باملحمدنة     البتد ئ ة 

05 مارس 0)0) تحت رقم 5)1.
(1I

 Me MOHAMED BENJELLOUN BENKACEM

NOTAIRE

»ماييزي« ش م م 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  

MANEZI  SARL AU 
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

 Me MOHAMED BENJELLOUN
BENKACEM NOTAIRE

 Résidence Tulipe 100 Bd Ain
 Taoujtat RDC Casablanca ،
20050، Casablanca Maroc

»ماييزي« ش م م ذ ت  لشريك 
 MANEZI « SARL AU «  ل3ح د 
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي  لد ر 

 لب ضاء، 185 شارع  ملقاومة حي 
مرس  لسلطان  - 0)01)
  لد ر  لب ضاء   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
16081(

في  مؤرخ  م3ثق  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 أبريل   (1
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 
ذ ت  لشريك  م  م  ش  »ماييزي« 

.MANEZI « SARL AU «  ل3ح د 
غرض  لشركة بإنجاز :

خال1  من   النعاش  لعقاري 
ملك  أي   ب ع   لشر ء،  ملساهمة، 
عقاري  وتجزئة الي ملك عقاري  و 

 نشاء الي منطقة صناع ة  ؛.
:  لد ر  عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
حي  شارع  ملقاومة   185  لب ضاء، 
0)01)  لد ر   - مرس  لسلطان  

 لب ضاء   ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

6.500.000 درهم، مقسم كالتالي:
 لس د  لس د عبد  لرح م  مزيل  : 

65.000 بق مة 100 درهم.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
 لس د  لس د عبد  لرح م  مزيل  
185 شارع  عن3 يه) (  لد ر  لب ضاء، 
 ملقاومة حي مرس  لسلطان  0)01) 

 لد ر  لب ضاء   ملغرب .
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
 لس د  لس د عبد  لرح م  مزيل  
185 شارع  عن3 يه) (  لد ر  لب ضاء، 
 ملقاومة حي مرس  لسلطان  0)01) 

 لد ر  لب ضاء   ملغرب 
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 1( بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

ماي 0)0) تحت رقم 1867)7.

((I
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FIDUCIAIRE OTHMANE

DESTINATION DECO
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 140000، KENITRA

MAROC
DESTINATION DECO شركة 

ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت  لشريك 
 ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي 6) بل3ك 
D  منطقة  لتنش ط   لقن طرة 

11000  لقن طرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

51597
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 ماي   11
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DESTINATION DECO
تأثيث   : بإنجاز  غرض  لشركة 

 لدنك3ر.
6) بل3ك  عن3 ن  ملقر  الجتماعي : 
منطقة  لتنش ط   لقن طرة    D

11000  لقن طرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  لرحمان  دوم3   لس د  
درهم   100 بق مة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
عبد  لرحمان  دوم3   لس د  
11  دن3ر  رقم  إي  عن3 يه) (  لزيقة 
11000  لقن طرة   لبلدنة  لقن طرة 

 ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

عبد  لرحمان  دوم3   لس د  

11  دن3ر  رقم  إي  عن3 يه) (  لزيقة 

11000  لقن طرة   لبلدنة  لقن طرة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

11 ماي   البتد ئ ة بالقن طرة  بتاريخ 

0)0) تحت رقم ))715.

((I

FIDUCIAIRE MALIKI

AL HACHIMIA SSH

شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د

رفع رأسما1  لشركة

FIDUCIAIRE MALIKI

شارع  ملسجد رقم 0)  لطابق  الو1 

 لشقة 1  لرش دنة ص ب 188 ، 

000)5،  لرش دنة  ملغرب

AL HACHIMIA SSH شركة ذ ت 

مسؤل ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي زيقة )1 

رقم 5) تاركة  لجدندة  لرش دنة - 

)00)5  لرش دنة  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

.1(889

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   (0(0 أبريل   (1 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

«900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  يقدنة  حصص  تقدنم    : طريق 

ع ن ة.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 البتد ئ ة بالرش دنة  بتاريخ )1 ماي 

0)0) تحت رقم 0)0)/5)1.

(1I

ISDM CONSULTING

STE MARSSA DEV
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تف3يت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

 لع 3ن  ملغرب

شركة    STE MARSSA DEV

ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل3ح د

مقرها  إلجتماعي  وعن3 ن 

 RESIDENCE BAHR MARSA
N°33 AL MARSA  - 70000  لع 3ن 

 ملغرب.

تف3يت حصص
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

.(11(9

قر ر  لشريك  ل3ح د  بمقت�ضى 

تمت   (0(0 مارس   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

سالك  )ة(  حمد  تف3يت  لس د 

100 حصة  جتماع ة من  برد  لل ل 

أصل 1.000 حصة لفائدة   لس د )ة( 

مارس   19 بتاريخ  لعرو�ضي   بلقيس  

.(0(0

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني   

أبريل   (9 بتاريخ   البتد ئ ة بالع 3ن  

0)0) تحت رقم 0)0)/856.

(5I

FIDUCIAIRE MALIKI

MASCATE ALIMENTATION
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع  ملسجد رقم 0)  لطابق  الو1 

 لشقة 1  لرش دنة ص ب 188 ، 

000)5،  لرش دنة  ملغرب

 MASCATE ALIMENTATION

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي رقم )1 
زيقة عبد  ل3 حد  لعل3ي الب طا  - 

000)5  لرش دنة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

1(717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   09

ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MASCATE ALIMENTATION

: ب ع  مل3 د  غرض  لشركة بإنجاز 

 لغذ ئ ة

يقل  لبضائع.
 1( رقم   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 - زيقة عبد  ل3 حد  لعل3ي الب طا  

000)5  لرش دنة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ب3ط ب  هشام   لس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

 لس د عبد  لفتاح ب3ط ب :  500 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (  ب3ط ب  هشام   لس د 
9) شارع محمد  لسادس تاركة  رقم 

 لجدندة )00)5  لرش دنة  ملغرب.

ب3ط ب  عبد  لفتاح   لس د 
عن3 يه) ( رقم 9)  لحي شبه  لصناعي 

)00)5  لرش دنة  تاركة  لجدندة 

 ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

عن3 يه) (  ب3ط ب  هشام   لس د 
9) شارع محمد  لسادس تاركة  رقم 

 لجدندة )00)5  لرش دنة  ملغرب.
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باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 16 بتاريخ  بالرش دنة    البتد ئ ة 

أبريل 0)0) تحت رقم -.

(6I

PRIVILEGE CABINET

DINA  IMMOBILIERE
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،
90000، TANGER TANGER

DINA  IMMOBILIERE شركة ذ ت 
 ملسؤول ة  ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي طريق 
مالباطا  قامة ييب3 سنطر  لطابق 9 
 TANGER 90000  رقم 19 طنجة

طنجة   ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

1051((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   1(
ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
  DINA  : بمختصر تسم تها   إلقتضاء 

.IMMOBILIERE
:  النعاش  غرض  لشركة بإنجاز 

 لعقاري .
طريق   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 9 مالباطا  قامة ييب3 سنطر  لطابق 
 TANGER 90000 طنجة    19 رقم 

طنجة   ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (00   : عماد   لس د  لجم لي 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

 (00   :  لس دة عتمان  بتسام  
حصة بق مة 100 درهم للحصة .

 100   : يدنن    لس دة  لجم لي 
حصة بق مة 100 درهم للحصة .

 100   : دننا    لس دة  لجم لي 
حصة بق مة 100 درهم للحصة .

 (00   : محمد   لس د  لجم لي 
حصة بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 
وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (  عماد   لس د  لجم لي 
حي بن كير ن زيقة 8) رقم 1) 90000 

طنجة  ملغرب.
عن3 يه) (   لس دة  لجم لي دننا  
حي بن كير ن زيقة 8) رقم 1) 90000 

طنجة  ملغرب.
عن3 يه) (   لس د عتمان  بتسام  
حي بن كير ن زيقة 8) رقم 1) 90000 

طنجة  ملغرب.
 لس د  لجم لي محمد عن3 يه) ( 
حي بن كير ن زيقة 8) رقم 1) 90000 

طنجة  ملغرب.
 لس دة  لجم لي يدنن عن3 يه) ( 
حي بن كير ن زيقة 8) رقم 1) 90000 

طنجة  ملغرب.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
عن3 يه) (  عماد   لس د  لجم لي 
حي بن كير ن زيقة 8) رقم 1) 90000 

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
ماي   11 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

0)0) تحت رقم )150)).

(7I

STRICT CONSULTING » S.A.R.L.AU» 

AXELLIANE CONSULTING
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

  STRICT CONSULTING
S.A.R.L.AU

 لشرف )  لطابق  لسفلي شقة ) 
مجم3عة ) عمارة ) ، 0000)، 

 لد ر  لب ضاء  ملغرب

 AXELLIANE CONSULTING
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي ف ال 
 CITE 1 أن3ب رقم 11  طابق

EUCALYPTUS  - 28830  ملحمدنة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
19(07

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (017 ننانر   0(
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AXELLIANE CONSULTING
مشغل   : بإنجاز  غرض  لشركة 

مركز  التصا1 و ستير د وتصدنر.
عن3 ن  ملقر  الجتماعي : ف ال أن3ب 
  CITE EUCALYPTUS 1 رقم 11  طابق

28830 -  ملحمدنة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة    :  لس دة إنمان ور ر 

بق مة 100 درهم للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
عن3 يه) (  ور ر  إنمان   لس دة 
 Des Vignes  15150 رقم ))) زيقة

Donnery فرنسا.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
عن3 يه) (  ور ر  إنمان   لس دة 
 Des Vignes  15150 رقم ))) زيقة

Donnery فرنسا
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 البتد ئ ة باملحمدنة  بتاريخ 18 ننانر 

017) تحت رقم )191).

(8I

CAP AUDIT

GROUPE INTERTU TRANS
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

CAP AUDIT

 YAACUB MANSOUR 2 ETG 3 N

 5 -TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

  GROUPE INTERTU TRANS

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي 89)1 

تجزئة  لنرجس شارع س طروي ير  
رقم 01  لبر نس  - 90000 طنجة 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

105119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 ماي   06

ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

. GROUPE INTERTU TRANS

يقل   : بإنجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع محل ا و دول ا .

 1(89  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

س طروي ير   شارع  تجزئة  لنرجس 
طنجة   90000  - 01  لبر نس   رقم 

 ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس د محمد  شرف رض3 ن  :  50 

حصة بق مة 1.000 درهم للحصة .

50 حصة    :  لس د رضا  لشيب  

بق مة 1.000 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
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رض3 ن   محمد  شرف   لس د 

عن3 يه) ( تجزئة   لحي  لجدند  لشطر 

000)9  لعر ئش      11 رقم   لثاني 

 ملغرب .

عن3 يه) (  رضا  لشيب    لس د 
شارع خن فرة  رقم 16  ملحنش  لثاني  

0)0)9 تط3 ن  ملغرب .

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

رض3 ن   محمد  شرف   لس د 

عن3 يه) ( تجزئة   لحي  لجدند  لشطر 

000)9  لعر ئش     11 رقم   لثاني 

 ملغرب 

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ماي   1( بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

0)0) تحت رقم 1500)).

(9I

JIYAR JAOUAD

 AFRAH LA BAGE D›OR SARL
AU

شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

 AFRAH LA BAGE D›OR SARL AU

شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي رقم 6) 

شارع  الستقال1 حي مل3ية بركان 

بركان 00))6 بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

71(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 ماي   11

مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 
.AFRAH LA BAGE D’OR SARL AU
ؤ  :  لبناء  بإنجاز  غرض  لشركة 

 الشغا1.
 (6 رقم   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
بركان  مل3ية  حي  شارع  الستقال1 

بركان 00))6 بركان  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  حر ري   لس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة   

وصفات وم3 طن  لشركاء :
عن3 يه) (  محمد  حر ري   لس د 
بركان  مل3ية  حي   9 ممر   (9 رقم 

berkane 6((00  ملغرب.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
عن3 يه) (  محمد  حر ري   لس د 
بركان  مل3ية  حي   9 ممر   (9 رقم 

00))6 بركان  ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
أبريل   (8 بتاريخ  ببركان    البتد ئ ة 

0)0) تحت رقم 0)0)/165.

(0I

JIYAR JAOUAD

ANDA PROJETS
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

 ANDA PROJETS
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة 

ذ ت  لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي دو ر  رياد 

تاز غين جماعة زكز1 بركان بركان 

00))6 بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

71(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 ماي   11

مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 ANDA : إلقتضاء بمختصر تسم تها 

.PROJETS

:  شغا1  بإنجاز  غرض  لشركة 

 لبناء   ملختلفة.

عن3 ن  ملقر  الجتماعي : دو ر  رياد 

بركان  بركان  زكز1  جماعة  تاز غين 

00))6 بركان  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس د حم د ب3كروش 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

 

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

 لس د حم د ب3كروش عن3 يه) ( 

دو ر  رياد تاز غين جماعة زكز1 بركان 

00))6 بركان  ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

 لس د حم د ب3كروش عن3 يه) ( 

دو ر  رياد تاز غين جماعة زكز1 بركان 

00))6 بركان  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ماي   11 بتاريخ  ببركان    البتد ئ ة 

0)0) تحت رقم 0)0)/)17.

(1I

sacompta sarl au

 SOCÉITE DENOSTE TGR

SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

sacompta sarl au

11) شارع  لجيش  مللكي ميس3ر ، 

50)))، ميس3ر  ملغرب

socéite denoste tgr sarl  »شركة 

ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة«

وعن3 ن مقرها  الجتماعي: زيقة و د 

تمرصاد حي مل3ية  وطاط  لحاج - 

00)))  وطاط  لحاج  ملغرب .

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 

.79(

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   (0(0 ماي   08 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتال ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 
رفع رأسما1  لشركة 

قر ر رقم ):  لذي ننص على مانلي: 

 ضافة مسير للشركة 

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتض ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال ة: 

بند رقم 6:  لذي ننص على مانلي:  

تم تقدنم مساهمة إضاف ة   6  ملادة 

بمبلغ  من  لحساب  لجاري  لد ئن 

2،400،000.00 وبالتالي ، تم تحدند 
رأس  ملا1 بمبلغ مل 3ني وخمسمائة 

ألف درهم 2،500،000.00 درهم

بند رقم )1:  لذي ننص على مانلي: 

ندنر  لشركة ويدنرها  لس د  لسبع 

عمر كمدنر و لس د عبد  لالوي عبد 

لن  للشركة.  مشارك  كمدنر   لسالم 

تك3ن  لشركة ملزمة بشكل صح ح 

و إلد ر ت  تجاه  ملؤسسات  ملال ة 

 ألخرى إال بت3ق ع:  لس د  لسبع عمر 

أو  لس د عبد  لالوي عبد  لسالم من 

 لشركة  ملذك3رة.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ماي   11 بتاريخ  بب3ملان    البتد ئ ة 

0)0) تحت رقم 0)0)/111.

((I
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sacompta sarl au

 SOCIÉTE LAHRICHA

IMMOBILIER SARL AU
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
رفع رأسما1  لشركة

sacompta sarl au

11) شارع  لجيش  مللكي ميس3ر ، 

50)))، ميس3ر  ملغرب

 sociéte lahricha immobilier sarl

au   شركة ذ ت مسؤل ة محدودة 

ذ ت  لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

م3الي ن3سف  ميس3ر  50))) 

ميس3ر  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

.7((

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

رفع  تم   (0(0 ماي   08 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة 

من  أي  درهم«   (.100.000»

 (.500.000« إلى  درهم«   100.000»

مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم« 

مع دن3ن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ماي   11 بتاريخ  بب3ملان    البتد ئ ة 

0)0) تحت رقم 0)0)/)11.

((I

STE VIP COMPTA

STE CHANCETIC
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

STE VIP COMPTA

 BD BIR ANZARANE IMM

 ERAC APP N° 6 QU HASSANI

 YOUSSOUFIA، 46300،

YOUSSOUFIA MAROC

 STE CHANCETIC

شركة ذ ت مسؤل ة محدودة 

ذ ت  لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 ملسيرة  لخضر ء  لرقم ) زيقة 

 فر ن  لشماع ة  لشماع ة  00)16 
 لشماع ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
1579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (016 ننانر   18
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 STE  : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHANCETIC
غرض  لشركة بإنجاز :  لتصدنر و 

 الستر د /  لبناء/مفاوض.
شارع   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
زيقة   (  ملسيرة  لخضر ء  لرقم 
 16(00  فر ن  لشماع ة  لشماع ة  

 لشماع ة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عصام  قبال1   لس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .
 1000  : عصام  قبال1    لس د 

بق مة 100 درهم.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
عن3 يه) (  عصام  قبال1   لس د 
18  لشماع ة  مكادنم  لرقم  تجزئة 

00)16  لشماع ة  ملغرب.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
عن3 يه) (  عصام  قبال1   لس د 
18  لشماع ة  مكادنم  لرقم  تجزئة 

00)16  لشماع ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 01 بتاريخ  بال 3سف ة    البتد ئ ة 

فبر نر 011) تحت رقم 11/16.
(1I

KBH CONSULTING

 DAIRY TECHNOLOGY
CONSULTING

شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل3ح د

تأسيس شركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC
 DAIRY TECHNOLOGY

CONSULTING شركة ذ ت 
مسؤل ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل3ح د
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي 15شارع 
ج3الن زيقة طنجة   طلس فاس - 

0000) فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

6(5((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   0(
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 DAIRY : إلقتضاء بمختصر تسم تها 

.TECHNOLOGY CONSULTING
 : بإنجاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت  الد رية.
15شارع   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 - فاس  طنجة   طلس  زيقة  ج3الن 

0000) فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لس د جما1  لعالم :  100 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (  جما1  لعالم   لس د 
شارع  بن  سبروي3ر  تجزئ3   5 رقم 

 لخط ب فاس 0000) فاس  ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

عن3 يه) (  جما1  لعالم   لس د 
شارع  بن  سبروي3ر  تجزئ3   5 رقم 

 لخط ب فاس 0000) فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

مارس   (5 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

0)0) تحت رقم 1116.

(5I

 MOGADOR م3كادور أسيست آيد سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ميرو إيكيبمنت
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

م3كادور أسيست آيد سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع و د 

 ملخازن  لشقة رقم ) بالطابق 

 لثاني   لص3يرة  لص3يرة، 11000، 

 لص3يرة  ملغرب

ميرو إنك بمنت  شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي  ملحل 
 لتجاري رقم 158  لكائن بس3ق 

 نت د ود إقل م  لص3يرة - 11000 

 لص3يرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

5(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 فبر نر   (7

ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

ميرو   : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

إنك بمنت .
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منعش   : بإنجاز  غرض  لشركة 
عقاري 

مقاو1 في  ألشغا1  لعامة و  لبناء 
ب ع  ألفرشة بالتقس ط

:  ملحل  عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
بس3ق  158  لكائن  رقم   لتجاري 
 11000  - إقل م  لص3يرة   نت د ود 

 لص3يرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
عن3 يه) (  خالد سع د ن   لس د 
 11000 حي  لتال1  لص3يرة   (7

 لص3يرة  ملغرب.
عن3 يه) (  دح م  عزيزة   لس دة 
حي  لتال1  لص3يرة  دح م  ف ال 

11000  لص3يرة  ملغرب.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
عن3 يه) (  خالد سع د ن   لس د 
 11000 حي  لتال1  لص3يرة   (7

 لص3يرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
ماي   15 بتاريخ   البتد ئ ة بالص3يرة  

0)0) تحت رقم 98.

(6I

شركة رياض للحسابات

CHANGE EL HAMMOUTI
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

شركة رياض للحسابات
9) شارع  لد ر  لب ضاء ، 000)6، 

 لناظ3ر  ملغرب
CHANGE EL HAMMOUTI شركة 

ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 لحسن  الو1 رقم 15 - 000)6 

 لناظ3ر  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 
.8589

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   (0(0 مارس   (5 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

«500.000 درهم« أي من »500.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  يقدنة  حصص  تقدنم    : طريق 

ع ن ة.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ماي   1( بتاريخ   البتد ئ ة بالناض3ر  

0)0) تحت رقم 6)1.

(7I

AA CONSULTING S.A.R.L

 INITIATIVE NATION
SPORTIVE

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة
تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L

11 ،  شارع  باريس  لطابق  لثاني 
رقم )) ، 0000)،  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب

 INITIATIVE NATION SPORTIVE

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

 ،17 مقرها  إلجتماعي  وعن3 ن 
شار1 ي ك13  ساحة ل3يس باست3ر) 

سابقا( إقامة باست3ر ب3يلد ،  لطابق 
0.000)  لد ر   -  ( رقم   ،  لسابع 

 لب ضاء  ملغرب

ذ ت  ملسؤول ة  شركة  تأسيس 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

160819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 أبريل   (0

ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.INITIATIVE NATION SPORTIVE

غرض   : بإنجاز  غرض  لشركة 

 لشركة في  ملغرب وفي  لخارج:

-  ألنشطة  لرياض ة.

وص13  تسه ل  عام  بشكل   -

ممارسة  ألنشطة  إلى   لجم ع 

على   ، أشكالها  بجم ع   ،  لرياض ة 

لضمان  و لدولي   ملست3يين  ل3طني 

وكذلك   ،  حتر م مبدأ عدم  لتم يز 

أخالق ات  لرياضة  لتي   حتر م 

أرستها  لحركة  لرياض ة  ل3طن ة 

و لدول ة وال س ما تلك  لتي أصدرتها 

 لفدر ل ات  لرياض ة  مللك ة  ملغرب ة.

 ،17  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

شار1 ي ك13  ساحة ل3يس باست3ر) 

سابقا( إقامة باست3ر ب3يلد ،  لطابق 

0.000)  لد ر   -  ( رقم   ،  لسابع 

 لب ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 Younathan HARROCH لس د 

درهم   100 بق مة  حصة   :  700

للحصة .

 RW CONSULTING  لشركة 

SARL AU  :  299 حصة بق مة 100 

درهم للحصة .

 لس د Teddy RINER :  1 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة   

وصفات وم3 طن  لشركاء :

 Younathan HARROCH لس د 

شارع  ب3  ملحاسن   ,7 عن3 يه) ( 

 لروياني ,  لطابق  لخامس ,  ملعاريف 

0.000)  لد ر  لب ضاء  ملغرب.

 RW CONSULTING  لشركة 

ساحة   ،17 عن3 يه) (    SARL AU

شار1 ي ك13 سابقا(  ل3يس باست3ر) 

إقامة باست3ر ب3يلد ،  لطابق  لسابع 

0.000)  لد ر  لب ضاء   ( رقم   ،

 ملغرب.

عن3 يه) (     Teddy RINER  لس د 

ب3ل3ني    9(.100 ڭل ني  شارع    ,(1

ب اليك3ر فرنسا.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

 Younathan HARROCH لس د 

شارع  ب3  ملحاسن   ,7 عن3 يه) ( 

 لروياني ,  لطابق  لخامس ,  ملعاريف 

0.000)  لد ر  لب ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 15 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

ماي 0)0) تحت رقم 1871)7.

(8I

GLAM LIGHTING

GLAM LIGHTING
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

GLAM LIGHTING

 N° 2 RDC, immeuble BALIMA

 AGDAL-20 rue du 16 novembre

، 10090، RABAT MAROC

GLAM LIGHTING  شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة

 N° وعن3 ن مقرها  إلجتماعي

 2 RDC, immeuble BALIMA

  AGDAL-20 rue du 16 novembre

10090 -   لرباط  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

.(11((9

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   (019 أكت3بر   0( في   ملؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

  GLAM LIGHTING  لتسم ة 

 CENTRE بالعن3 ن  و  لكائن 

 COMMERCIALE SOCCO ALTO

 E16 REZ DE CHAUSSEE HAUT

TANGER  - 90040  طنجة  ملغرب و 

 ملسير من طرف  لس د)ة(  لبري3�ضي 

فؤ د.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ي3يبر   (1 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

019) تحت رقم 66)).

(9I
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LAFAGA SARL

سيمكوربو
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة 

ذ ت  لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

LAFAGA SARL
119 شارع لال ناق3ت  لطابق 6 

مكتب 195 ، 0090)،  لد ر لب ضاء 
 ملغرب

س مك3رب3 شركة ذ ت مسؤل ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي  61، محج 
لالناق3ت ز وية مصطفى  ملعاني، 

 لطابق )، رقم )6. - 0090) 
 لد ر لب ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
160801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   09
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

س مك3رب3.
 -  : بإنجاز  غرض  لشركة 
 إلستشارة،  ملساعدة،  لدر سة، 

 لتك3ين،  لتدبير، لتدريب.
جم ع  لخدمات بكافة أشكالها   -
 ملتعلقة باملجا1  لتجاري،  لصناعي 

و  لبحري.
كل  لعمل ات  عامة  بصفة  و   -
 لتجارية،  لصناع ة،  ملال ة، 
 لعقارية و  ملنق3لة  ملرتبطة بطريقة 
من  بأي  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
تمكن  و  لتي  أعاله   ألهد ف  ملبينة 

من تنم ة  لشركة..
 ،61   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
مصطفى  ز وية  لالناق3ت  محج 
 ملعاني،  لطابق )، رقم )6. - 0090) 

 لد ر لب ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 لس د محمد  ملزو ر :  100 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 
وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (  محمد  ملزو ر   لس د 
 (0160 جنان كال ف3ري ا عين  لشق 

 لد ر لب ضاء  ملغرب .
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
عن3 يه) (  محمد  ملزو ر   لس د 
 (0160 جنان كال ف3ري ا عين  لشق 

 لد ر لب ضاء  ملغرب 
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 1( بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

ماي 0)0) تحت رقم 1855)7.

10I

(OXAL INDUSTRIE( أوكسا1 أيدستري

أوكسال أندستري
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

 OXAL( أوكسا1 أيدستري
(INDUSTRIE

 Lot el ouafaa 1 N:959 ، 14000،
Kenitra MAROC

أوكسا1 أيدستري شركة ذ ت 
مسؤل ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل3ح د
 Lot el وعن3 ن مقرها  إلجتماعي

 ouafaa 1N:959 Kenitra 14000
Kenitra Maroc

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
5(911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (019 غشت   01
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسم تها : أوكسا1 

أيدستري.
و  ب ع   : بإنجاز  غرض  لشركة 
ترك ب و ص اية   الالت  لصناع ة و 

 لفالح ة و قطع  لغ ار.
 Lot el  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 ouafaa 1N:959 Kenitra 14000

.Kenitra Maroc
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 100 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
عبد لكريم  لع3في   لس د 
 Lot el ouafaa 1 N:959 عن3 يه) ( 

.11000 Kenitra Maroc
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
عبد لكريم  لع3في   لس د 
 Lot el ouafaa 1 N:959 عن3 يه) ( 

11000 Kenitra Maroc
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 0( بتاريخ  بالقن طرة    البتد ئ ة 

غشت 019) تحت رقم -.

11I

sofoget

THE GREEN FARMER
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
the green farmer شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي   لقن طرة، 
7) زيقة محمد  لقري إقامة ش ماء 
مكتب رقم )   11000  لقن طرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

518(1

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤرخ في 15 
إعد د  لقاي3ن  تم   (019 ننانر  من 

ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 the  : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.green farmer

تس ير و    : غرض  لشركة بإنجاز 

 ستغال1  لفالحي.

  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
محمد  لقري  زيقة   (7  لقن طرة، 

 11000   ( إقامة ش ماء مكتب رقم 

 لقن طرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : مرو ن  لر �ضي   لس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

 500   : بلحف اني  رضا   لس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

 500  : مرو ن  لر �ضي   لس د 

بق مة 100 درهم.

 لس د رضا بلحف اني : 500 بق مة 

100 درهم.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

 لس د مرو ن  لر �ضي عن3 يه) (  

 لقن طرة 6 عمر  ملختار ممر زيقة أ 58 

شقة 11 11000  لقن طرة  ملغرب.

عن3 يه) (   بلحف اني  رضا   لس د 

  11000 ب3قناد1  لبر همة  دو ر  سال 

سال  ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

 لس د مرو ن  لر �ضي عن3 يه) ( 

 لقن طرة 6 عمر  ملختار ممر زيقة أ 58 

شقة 11 11000  لقن طرة   ملغرب.
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عن3 يه) (   بلحف اني  رضا   لس د 
سال    --- سال دو ر لبر همة ب3قناد1 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
من   19 بتاريخ   البتد ئ ة بالقن طرة  

مارس 019) تحت رقم )5))6.
1(I

JURIS INVEST PARTNERS

QR1
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS
ج ت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة  لت3ف ق س دي معروف  لد ر 
 لب ضاء، 70)0)،  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب
QR1 »شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة«
وعن3 ن مقرها  الجتماعي: ز وية 
شارع يعق3ب  ملنص3ر وزيقة 

سقر ط مجم3عة 5  قامة مازوريل  - 
10)0)  لد ر  لب ضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 

.11(7(7
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   (019 5) شتنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتال ة: 
قر ر رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 
 AFRIC تع ين مكتب خبير محاسب 
في  سم   متمثل   AUDIT CONSEIL

أن3ب   لصحر وي
قر ر رقم ):  لذي ننص على مانلي: 
للشركة  زيادة  لرأسما1  الجتماعي 
طريق  لحساب  لجاري  عن  يقد  
درهم برفعه من   1  000  000 بمبلغ 
 10  000  000 درهم  لى   6  000  000

درهم 
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتض ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال ة: 
بند رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 
من  لنظام  و7   6 تعدنل  ملادتين 

 السا�ضي
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

أكت3بر 019) تحت رقم 18)717.
1(I

JURIS INVEST PARTNERS

QR2

إعالن متعدد  لقر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS

ج ت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة  لت3ف ق س دي معروف  لد ر 

 لب ضاء، 70)0)،  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب

)QR »شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة«

وعن3 ن مقرها  الجتماعي: ز وية 

شارع يعق3ب  ملنص3ر وزيقة 

سقر ط مجم3عة 5  قامة مازوريل   

- 10)0)  لد ر  لب ضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 

.71065

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   (019 5) شتنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتال ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 

 AFRIC تع ين مكتب خبير محاسب 

في  سم  متمثل   AUDIT CONSEIL

أن3ب  لصحر وي                             

قر ر رقم ):  لذي ننص على مانلي: 

للشركة  زيادة  لرأسما1  الجتماعي 

طريق  لحساب  لجاري  عن  يقد  

درهم برفعه من   (  .700  000 بمبلغ 

 6  000  000 درهم  لى   (  (00  000

درهم 

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتض ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال ة: 

بند رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 

من  لنظام  و7   6 تعدنل  ملادتين 

 السا�ضي

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

أكت3بر 019) تحت رقم 17)717.

11I

JURIS INVEST PARTNERS

QR3

إعالن متعدد  لقر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS

ج ت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة  لت3ف ق س دي معروف  لد ر 

 لب ضاء، 70)0)،  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب

)QR »شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة«

وعن3 ن مقرها  الجتماعي: ز وية 

شارع يعق3ب  ملنص3ر وزيقة 

سقر ط مجم3عة 5  قامة مازوريل  - 

10)0)  لد ر  لب ضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 

.(15889

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   (019 5) شتنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتال ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 

 AFRIC تع ين مكتب خبير محاسب 

متمثل في  سم     AUDIT CONSEIL

أن3ب  لصحر وي   

قر ر رقم ):  لذي ننص على مانلي: 

للشركة  زيادة  لرأسما1  الجتماعي 

طريق  لحساب  لجاري  عن  يقد  

درهم برفعه من     1  000  000 بمبلغ 

 1  000  000 درهم  لى   (  000  000

درهم 

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتض ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال ة: 

بند رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 

من  لنظام  و7   6 تعدنل  ملادتين 

 السا�ضي

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

أكت3بر 019) تحت رقم 6))717.

15I

 ئتماي ة  لثقة  لع 3ن

FIDUCIAIRE CONFIANCE LAAYOUNE 

DHRANE FISH
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتماي ة  لثقة  لع 3ن 

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال1 بن عبد هللا  ملر�ضى 
 لع 3ن ، 000)7،  ملر�ضى  لع 3ن 

 ملغرب

DHRANE FISH  شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي 1) مكرر 
زيقة ن3سف بن تاشفين شقة 01 

 ملر�ضى  لع 3ن - )7000  ملر�ضى 

 لع 3ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

(151(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 ننانر   (7

ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

. DHRANE FISH

تجارة   : بإنجاز  غرض  لشركة 

تجارة   ،  ألسماك.  ستير د وتصدنر 

تصدنر   ، تس3يق   ، وتجارة  عامة 

 ، أي3 ع  ألسماك  جم ع  و ستير د 
رأس ات   ، ،  لقشريات   لرخ3يات 

 ألرجل ،  ألصد ف  لبحرية ، د وغيرها 

أو  ،  ملحل ة  من  ملأك3الت  لبحرية 

 ملست3ردة عن طريق ص د  ألسماك 

أو ق3 رب  لص د تجم د......
عن3 ن  ملقر  الجتماعي : 1) مكرر 
 01 شقة  تاشفين  بن  ن3سف  زيقة 

)7000  ملر�ضى   -  ملر�ضى  لع 3ن 

 لع 3ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لس د حسن  لق3بع  :  500 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة .

 لس د  خالد عبل3ش :  500 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 
وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (   لس د حسن  لق3بع  
حي تل ال عمارة  وزوكا رقم )0) تك3ين  

80000  كادنر  ملغرب.
عن3 يه) (  عبل3ش  خالد   لس د  
 85000 خارج باب  كل3 تزييت   (1(

تزييت  ملغرب.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
عن3 يه) (   لس د حسن  لق3بع  
حي تل ال عمارة  وزوكا رقم )0) تك3ين  

80000  كادنر   ملغرب
عن3 يه) (  عبل3ش  خالد   لس د 
 85000 خارج باب  كل3 تزييت   (1(

تزييت  ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
19 مارس  بتاريخ   البتد ئ ة بالع 3ن  

0)0) تحت رقم 0)0)/801.

16I

IFCOF

بوجدور وايند فارم
تأسيس شركة  ملساهمة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
ب3جدور و نند فارم  »شركة 

 ملساهمة« 
وعن3 ن مقرها  الجتماعي: برج 

كريستا1 )  ملركز  لتجاري مارينا 
شارع  مل3حدنن  -، 0000)  لب ضاء 

 ملغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

 ملساهمة«
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

1160(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقاي3ن   (019 شتنبر   (0
 ألسا�ضي لشركة  ملساهمة باملميز ت 

 لتال ة:
شكل  لشركة : شركة  ملساهمة .

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسم تها : ب3جدور 

و نند فارم .
تنف ذ   : بإنجاز  غرض  لشركة 
 لتم3يل،  لتصم م،  إلنشاء، 
بالخدمة،   لتجارب،  لتزويد 
و  لص اية   الستغال1،  لتس ير 
ت3ل د  مز رع  بمشروع   ملتعلقين 
بب3جدور   لطاقة  لريح ة  لخاصة 

) ملشروع( ؛
: إليجازبطريقة مباشرة أو غير  ب 
و  لنشاطات  مباشرةلكل  ألعما1 
للتم3يل،  للتنم ة،   لضرورية 
للتجارب،  للتصم م،لإلنشاء ت، 
للتس ير  لإلستغال1،   للتنف ذ، 
و  لص اية  ملتعلقين بمشروع مز رع 
ت3ل د  لطاقة  لريح ة  لخاصة 
ت3ل د  لطاقة  )مزرعة  بب3جدور 

 لريح ة(؛
برج   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
مارينا  )  ملركز  لتجاري  كريستا1 
0000)  لب ضاء   - شارع  مل3حدنن  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة.
 (00.000 ويبلغ رأسما1  لشركة 

درهم،
مقسم كالتالي:

كرين  يارفا  نن ل   لشركة 
بق مة  حصة   (.700   : باورم3روك3 

100 درهم للحصة .
للكهرباء   لشركة  ملكتب  ل3طني 
حصة   (00   : و ملاء  لصالح للشرب 

بق مة 100 درهم للحصة .
مجلس  أعضاء  أو   ملتصرف3ن 

 لرقابة: 
بصفته) (  عاد1 خميس    لس د  
شارع   79 رقم  عن3 يه) (  متصرف 
0000)  لب ضاء  ش)  مارس ط1   (

 ملغرب.

بصفته) (  ساجد  محمد   لس د 

متصرف عن3 يه) ( 1) تجزئة ليز رين 

ط1 ش16 0000)  لب ضاء  ملغرب

 لس د فيرثرإسب3سيت3 بصفته) ( 

بت3ين  عن3 يه) (  مجلس  د رة  مدنر 

سنتر، لبرج  لغربي،  لطابق16، 

ركن شارع  لزرقط3ي 3 شارع  ملسيرة 

 لخضر ء  0000)  لب ضاء  ملغرب

بصفته) (  لبنى  لفر بي   لس دة 

عين  تجزئة  عن3 يه) (  متصرف 

 لذئاب ) ع1 ط1 ش11 عين  لذئاب  

0000)  لب ضاء  ملغرب

بصفته) (  شر في   علي   لس د 

يعق3ب  شارع  عن3 يه) (  متصرف 

ش6  قامة  ط1  درج1   ملنص3ر 

0000)  لب ضاء  مازوريل  ملعاريف  

 ملغرب

مر قب أو مر قبي  لحسابات :

) (بصفته  عديان  ف3زي   لس د 

مر قب   لحسابات عن3 يه) (  لب ضاء 

0000)  لب ضاء  ملغرب

مقتض ات  لنظام  ألسا�ضي 

ت3زيع  و  بتك3ين  الحت اطي   ملتعلقة 

 ألرباح :

%5 لتك3ين  الحت اطي  لقاي3ني؛

-كل  حت اطي  ملفروض؛

- نحدد  لجمع  لعام  لحصة  لتي 

شكل  على  على  ملساهمين  ست3زع 

أرباح. 

 إلمت از ت  لخاصة  ملنص3ص 

عليها لكل شخص :

ال�ضئ.

بقب13  متعلقة  مقتض ات 

تف3يت  لهم   ألشخاص  ملخ13 

 ألسهم وتع ين جهاز  لشركة  ملخ13 

له  لبث في طلبات  لقب13 :

ال�ضئ .

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

1) أكت3بر 019) تحت رقم 717111.

17I

CANOCAF SARL

GULAIMEX
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع  لجيش  مللكي زيقة  لخنساء 
رقم 7  لطابق  لثاني رقم )0 

 NADOR ،6(000 ،لناظ3ر 

MAROC

GULAIMEX شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي  لطريق 

 لرئيس ة 1، شارع  ملسيرة رقم )9، 

 لطابق  لسفلي بني  يصار  - 050)6 

 لناظ3ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

19867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 ماي   08

ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.GULAIMEX

غرض  لشركة بإنجاز :  الستير د و 

 لتصدنر م3 د  لتغذنة.

:  لطريق  عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

 ،9( شارع  ملسيرة رقم   ،1  لرئيس ة 

 لطابق  لسفلي بني  يصار  - 050)6 

 لناظ3ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لس د غ3لة عبد  لكريم  

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

 500   :  لس د غ3لة عبد  لقادر  

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
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عبد  لكريم   غ3لة   لس د 

بني  يصار   زرو لة  حي  عن3 يه) ( 

050)6  لناظ3ر  ملغرب.

 لس د غ3لة عبد  لقادر  عن3 يه) ( 

حي  ملسجد  050)6  لناظ3ر  ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

عبد  لكريم   غ3لة   لس د 

بني  يصار   زرو لة  حي  عن3 يه) ( 

050)6  لناظ3ر  ملغرب

 لس د غ3لة عبد  لقادر  عن3 يه) ( 

حي  ملسجد  050)6  لناظ3ر  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ماي   1( بتاريخ   البتد ئ ة بالناض3ر  

0)0) تحت رقم ))1.

18I

RAISON CONSEIL

 STE GROUPE DAWN
DISTRIBUTION

شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

 STE GROUPE DAWN

DISTRIBUTION شركة ذ ت 

مسؤل ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي محل 
رقم )5ب رياض  لزيت3ن طريق 

عين  لشقف،فاس. - 0000) فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

6(609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   09

مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

 STE GROUPE DAWN  :

.DISTRIBUTION

بائع   : بإنجاز  غرض  لشركة 

مست3رد بالتقسبط ،ب ع و ت3زيع  مل3 د 

 لغذ ئ ة،يقل  لسلع بالعربة،وبصفة 

 ، جم ع  لعمل ات  لتجارية  عامة 

 لصناع ة ،  ملال ة ،    لعقارية و  لغير 

 لعقارية  ملرتبطة بالهدف  ملشار إل ه 

أعاله..

محل   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

طريق  رياض  لزيت3ن  )5ب  رقم 

فاس   (0000  - عين  لشقف،فاس. 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس د زيطان عبد  لغني :  1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

 لس د زيطان عبد  لغني عن3 يه) ( 

ف ال رقم 17 زيقة  لعربي  لشامي حي 

فاس   (0000 ب3رماية   ولي  لعهد 

 ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

 لس د زيطان عبد  لغني عن3 يه) ( 

ف ال رقم 17 زيقة  لعربي  لشامي حي 

فاس   (0000 ب3رماية   ولي  لعهد 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

أبريل   (1 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

0)0) تحت رقم 1156.

19I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE RBADIS SARL AU
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE RBADIS SARL AU
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي دو ر كعدة 
حمرة تيسة تاويات - 1000) تاويات 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

1619
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   1(
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE RBADIS SARL AU
-تجارة   : بإنجاز  غرض  لشركة 

 لحب3ب
عن3 ن  ملقر  الجتماعي : دو ر كعدة 
1000) تاويات   - حمرة تيسة تاويات 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عثمان  رباح   لس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة   

وصفات وم3 طن  لشركاء :
 لس د عثمان  رباح عن3 يه) ( دو ر 
 (1000 تاويات  تيسة  حمرة  كعدة 

تاويات  ملغرب.

و لعائل ة   ألسماء  لشخص ة 
وم3 طن مسيري  لشركة:

 لس د عثمان  رباح عن3 يه) ( دو ر 
 (1000 تاويات  تيسة  حمرة  كعدة 

تاويات  ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
مارس   17 بتاريخ   البتد ئ ة بتاويات  

0)0) تحت رقم )11.

50I

JURIS INVEST PARTNERS

TF MERCATO
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS
ج ت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة  لت3ف ق س دي معروف  لد ر 
 لب ضاء، 70)0)،  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب
TF MERCATO  »شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة«
وعن3 ن مقرها  الجتماعي: ز وية 
شارع يعق3ب  ملنص3ر وزيقة 

سقر ط مجم3عة 5  قامة مازوريل 
 لطابق  لثاني - 10)0)  لد ر 

 لب ضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 
.1(5197

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 0) أكت3بر 019) تم  تخاذ 

 لقر ر ت  لتال ة: 
قر ر رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 
 AFRIC تع ين مكتب خبير محاسب 
في  سم  متمثل   AUDIT CONSEIL

أن3ب  لصحر وي                             
قر ر رقم ):  لذي ننص على مانلي: 
للشركة  زيادة  لرأسما1  الجتماعي 
طريق  لحساب  لجاري  عن  يقد  
درهم برفعه من   1  100  000 بمبلغ 
000 100 درهم   لى000 500 1 درهم 
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتض ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال ة: 
بند رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 
من  لنظام  و7   6 تعدنل  مل3 د:-1 

 السا�ضي.
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باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 (0 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

ي3يبر 019) تحت رقم 0675)7.

51I

LIMARA SERVICES

SOUTH PROSERVICES
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تف3يت حصص

LIMARA SERVICES

 ،AV IDRISS 1 N 114 ، 70000

 لع 3ن  ملغرب

SOUTH PROSERVICES شركة 

ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي  قامة رقم 

19 عمارة لخريف 707  - 70000 

 لع 3ن  ملغرب.

تف3يت حصص
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

.16617

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   (0(0 ماي   11 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

مص3 ب  عمر  )ة(  تف3يت  لس د 

حصة  جتماع ة من أصل   10.000

)ة(  لفائدة   لس د  حصة   10.000
رض3 ن خزيز بتاريخ 11 ماي 0)0).

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني   

ماي   15 بتاريخ  بالع 3ن    البتد ئ ة 

0)0) تحت رقم 878.

5(I

فان ك ش.م.م

EXPERT LIV
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

فان ك ش.م.م
رقم )1 شارع  لحسن  لتاني فاس. ، 

0000)، فاس  ملغرب

EXPERT LIV شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي )1 شارع 

 لحسن  لتاني م.ج فاس 0000) 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

6(61(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   09

مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.EXPERT LIV

يقل   : بإنجاز  غرض  لشركة 

 -  لبضائع للغير-  الشغا1  لعم3م ة 

 لتجارة  لعامة.

)1 شارع  عن3 ن  ملقر  الجتماعي : 

 (0000 فاس  م.ج   لحسن  لتاني 

فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لس د محمد  ملهدي بر دة :  100 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

بر دة  محمد  ملهدي   لس د 
درب  ل3رد شارع   (0 رفم  عن3 يه) ( 

 بن  لخط ب 0000) فاس  ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

بر دة  محمد  ملهدي   لس د 
درب  ل3رد شارع   (0 رفم  عن3 يه) ( 

 بن  لخط ب 0000) فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

أبريل   (1 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

0)0) تحت رقم )116.

51I

ضمان لالستثمار

 DAMANE MOROCCAN

PLASTER
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

ضمان لالستثمار

رقم 6 طريق د ر �ضي عي�ضى حي 

 عزيب  لزم3ري ، 16000،  سفي 

 ملغرب

 DAMANE MOROCCAN

PLASTER شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي رقم ) 

ملتقى شارع  بن بط3طة و زيقة و دي 

 ملخازن  ملدننة  لجدندة - 16000 

 سفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

10(79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 ماي   01

ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

 DAMANE MOROCCAN  :

.PLASTER

-إيتاج   : بإنجاز  غرض  لشركة 

 لجبص.

منتجات  جم ع  وتجارة  -تصدنر 

 لجبس.

و لترك ب  -أعما1  لتجص ص   

؛  ستير د جم ع  ملنتجات أو  آلالت 

 ملتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

؛  ملشاركة  ملباشرة  بتشي د  ملباني 

جم ع  في  للشركة  غير  ملباشرة  أو 

أو  أو  لعقارية   لعمل ات  ملال ة 

تتعلق  قد  أو  لتجارية  لتي   ملنق3لة 

بنشاط  لشركة ؛

في  وس لة  بأي  مشاركة  لشركة 

جم ع  لشركات أو  لشركات  لتي تم 

إنشاؤها أو  لتي سيتم إنشاؤها و لتي 

غير  أو  مباشر  بشكل  ربطها  نمكن 

مباشر بنشاط  لشركة أو بنشاطات 

س ما  ال   ، صلة  ذ ت  أو  مماثلة 

في  أو  ملساهمة  طريق  إلنشاء  عن 

 الشتر ك أو شر ء أو أسهم أو مصالح 

جمع ات  في  مشاركة  أو  أو  يدماج 

ذ ت مصلحة  قتصادنة من تحالف 

أو رعانة.

 ( رقم   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

ملتقى شارع  بن بط3طة و زيقة و دي 

 16000  -  ملخازن  ملدننة  لجدندة 

 سفي  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : دمان  عبد  الله   لس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

500 حصة    :  لس دة ثريا  ملاهل 

بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة   

وصفات وم3 طن  لشركاء :

 لس د عبد  الله دمان عن3 يه) ( 

رقم 8 زيقة د ر �ضي عي�ضى حي  عزيب 

 لزم3ري 16000  سفي  ملغرب.

 لس دة ثريا  ملاهل عن3 يه) ( رقم 

6 طريق د ر �ضي عي�ضى 16000  سفي 

 ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

 لس د عبد  الله دمان عن3 يه) ( 

رقم 8 زيقة د ر �ضي عي�ضى حي  عزيب 

 لزم3ري 16000  سفي  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 البتد ئ ة بآسفي  بتاريخ - تحت رقم 

56I
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cerecof

كروب أت طرويص ماروك 

GROUPE ATTRANS MAROC
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
رفع رأسما1  لشركة

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir maroc
كروب أت طرويص ماروك 

 GROUPE ATTRANS MAROC
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 
0) طابق 1 عمارة فل3ريدى شارع 
 لحسن     - 80000  كادنر  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

.(0111
قر ر  لشريك  ل3ح د  بمقت�ضى 
تم   (0(0 أبريل   0( في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   (.500.000»
«000.000.) درهم« إلى »5.500.000 
درهم« عن طريق :  إدماج  حت اطي أو 
أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملا1.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
ماي   18 بتاريخ  باكادنر    لتجارية 

0)0) تحت رقم 90080.

57I

مكتب  لخبرة في  ملحاسبة

RIMAL AL AMAL
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

مكتب  لخبرة في  ملحاسبة
0) زيقة  بن بط3طة ، 000)5، 

 لر ش دنة  ملغرب
RIMAL AL AMAL شركة ذ ت 
مسؤل ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل3ح د
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي قصر 

تنكبيت جماعة  لخنك  - 000)5 
 لرش دنة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
1(7(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   09
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 RIMAL : إلقتضاء بمختصر تسم تها 

.AL AMAL
 1-  : بإنجاز  غرض  لشركة 

 ستغال1 د ر للض افة.

-2  إلن3 ء  لس احي.

-3  لنقل  لس احي..
قصر   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 5(000  - جماعة  لخنك   تنكبيت 

 لرش دنة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عل3ي  حمد وي  ن3نس   لس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
عل3ي  حمد وي  ن3نس   لس د 
زيقة  ملر بطين   18 رقم  عن3 يه) ( 
000)5  لر ش دنة  لحمر   ل3 د 

 ملغرب.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
عل3ي  حمد وي  ن3نس   لس د 
زيقة  ملر بطين   18 رقم  عن3 يه) ( 
000)5  لر ش دنة  لحمر   ل3 د 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
بتاريخ بالرش دنة     البتد ئ ة 

 17 أبريل 0)0) تحت رقم 76).

58I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

MYOPLA ITO SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

MYOPLA ITO
شركة محدودة  ملسؤول ة

 رأسمالها 100.000,00  درهم
 قابل للتح3يل 

في ط3ر رفعه إلى 1.000.000,00 أورو
مقرها  الجتماعي:  ملنطقة   لحرة 
للتصدنر بطنجة،  لقطعة رقم 79 

أ3- كزيانة - طنجة
 لسجل  لتجاري رقم 689)5 - 

طنجة.
بمقت�ضى محضر  لجمع  لعام   )1
ماي   08 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

0)0)، تقرر ما نلي:
من  رأسما1  لشركة  تغ ير   •

 لدرهم قابل للتح3يل إلى أورو؛
من  رأسما1  لشركة  رفع   •
من  دمج  ألرباح  ملنق3لة  خال1 
من  ل نتقل   لسن3 ت  لفارطة 
للتح3يل  قابلة  درهم   100.000,00

إلى 1.000.000,00 أورو؛
تح ين  لقاي3ن  ألسا�ضي   •

للشركة.
بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني   )(
بطنجة،  ضبط  ملحكمة  لتجارية 
عدد  تحت   (0(0 ماي   11 بتاريخ 
                                                     . ((1517

من أجل  لنشر  لب ان 
59I

JURIS INVEST PARTNERS

QR10
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS
ج ت بزنس كالص رقم 16ـ18 تجزئة 

 لت3ف ق س دي معروف
  لد ر  لب ضاء، 70)0)
  لد ر  لب ضاء  ملغرب

QR10 شركة ذ ت  ملسؤول ة 
 ملحدودة«

وعن3 ن مقرها  الجتماعي : ز وية 
شارع يعق3ب  ملنص3ر وزيقة 

سقر ط مجم3عة 5  قامة مازوريل 
 لطابق  لثاني - 10)0) 

 لد ر  لب ضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 

.11811(

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 0) أكت3بر 019) تم  تخاذ 

 لقر ر ت  لتال ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 

 AFRIC تع ين مكتب خبير محاسب 

متمثل في  سم    AUDIT CONSEIL
أن3ب  لصحر وي

قر ر رقم ):  لذي ننص على مانلي: 
للشركة  زيادة  لرأسما1  الجتماعي 
طريق  لحساب  لجاري  عن  يقد  

درهم برفعه من   1  (00  000 بمبلغ 

000 100 درهم  لى000 100 1 درهم

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتض ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال ة: 

بند رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 

من  لنظام  و7   6 تعدنل  مل3 د:-1 

 السا�ضي

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 (0 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

ي3يبر 019) تحت رقم 0676)7.

60I

JURIS INVEST PARTNERS

QR11
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS

ج ت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة  لت3ف ق س دي معروف  لد ر 

 لب ضاء، 70)0)،  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب

QR11 »شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة«

وعن3 ن مقرها  الجتماعي: ز وية 

شارع يعق3ب  ملنص3ر وزيقة 

سقر ط مجم3عة 5  قامة مازوريل 

 لطابق  لثاني - 10)0)  لد ر 

 لب ضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 

.1(10(5
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بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في )) أكت3بر 019) تم  تخاذ 

 لقر ر ت  لتال ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 

 AFRICمحاسب خبير  مكتب  تع ين 

في  سم  متمثل   AUDIT CONSEIL
أن3ب  لصحر وي

قر ر رقم ):  لذي ننص على مانلي: 

للشركة  زيادة  لرأسما1  الجتماعي 
طريق  لحساب  لجاري  عن  يقد  

درهم برفعه من   (  000  000 بمبلغ 

000 100درهم  لى000 100 ) درهم 

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتض ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال ة: 

بند رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 

من  لنظام  و7   6 تعدنل  مل3 د:-1 

 السا�ضي

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

ي3يبر 019) تحت رقم 99)0)7.
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JURIS INVEST PARTNERS

QR4
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS

ج ت بزنس كالص رقم 16ـ18 تجزئة 

 لت3ف ق س دي معروف

  لد ر  لب ضاء، 70)0)

  لد ر  لب ضاء  ملغرب

QR1 »شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة«

وعن3 ن مقرها  الجتماعي: ز وية 

شارع يعق3ب  ملنص3ر وزيقة 

سقر ط مجم3عة 5  قامة مازوريل 

 لطابق  لثاني - 10)0)  لد ر 

 لب ضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 

.(61775

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   (019 ي3يبر   (5  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتال ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 

من  لنظام  و7   6 تعدنل  مل3 د:-1 

 السا�ضي

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتض ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال ة: 

بند رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 

تحدنث  لنظام  ألسا�ضي

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

دجنبر 019) تحت رقم 151))7.

6(I

JURIS INVEST PARTNERS

QR5
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS

ج ت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة  لت3ف ق س دي معروف  لد ر 

 لب ضاء، 70)0)،  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب

QR5 »شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة«

وعن3 ن مقرها  الجتماعي: ز وية 

شارع يعق3ب  ملنص3ر وزيقة 

سقر ط مجم3عة 5  قامة مازوريل 

 لطابق  لثاني - 10)0)  لد ر 

 لب ضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 

.(616(7

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   (019 ي3يبر   (5  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتال ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ننص على مانلي:  

من  لنظام  و7   6 تعدنل  مل3 د:-1 

 السا�ضي

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتض ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال ة: 

بند رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 

تحدنث  لنظام  ألسا�ضي

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

دجنبر 019) تحت رقم 161))7.

6(I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

PROVINAL PLUS SARL AU
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تغ ير نشاط  لشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

 PROVINAL PLUS SARL AU

شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  الجتماعي تجزئة 

 ألزهر عمارة 15.شقة 19 بل3ك 9 

س فام س دي  لبري3�ضي. - 0600) 

 لد ر  لب ضاء  ملغرب.

تغ ير نشاط  لشركة
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

.199(81

قر ر  لشريك  ل3ح د  بمقت�ضى 

تم تغ ير   (019 1) دجنبر   ملؤرخ في 

»يجارة  ألملن 3م  نشاط  لشركة من 

بصفة  » ملقاو1 و لبناء  إلى  ول3 زمه.« 

عامة.«.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

 0( بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 761))7.

61I

 لص3يرة مناجمنت

تيسو كيلتوغ بالنت
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

حل شركة

 لص3يرة مناجمنت

شارع محمد  لخامس عمارة جبار 

 لطابق  ألو1  لص3يرة ، 11000، 

 لص3يرة  ملغرب

تيس3 ك لت3غ باليت شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة

)في ط3ر  لتصف ة(

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي رقم 66 

شارع م3الي علي  لشريف - 11000 

 لص3يرة  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 
.118(

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   (0(0 ماي   01 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة  شركة 
مبلغ رأسمالها  تيس3 ك لت3غ باليت  
مقرها  وعن3 ن  درهم   100.000
شارع م3الي علي   66  إلجتماعي رقم 
11000  لص3يرة  ملغرب   -  لشريف 

يت جة 1 : عدم ممارسة  لنشاط.
 66 و حدد مقر  لتصف ة ب رقم 
 11000  - شارع م3الي علي  لشريف 

 لص3يرة  ملغرب. 
و عين:

حسن    محمد   لس د)ة(  لس د 
ساحة   1 عن3 يه) (  و   لسايغ 
11000  لص3يرة  ملغرب  شفشاوني  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالح ات  ملخ3لة   ملفروضة 
تبل غ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعق3د و  ل3ثائق  ملتعلقة بالتصف ة 

: رقم 66 شارع م3الي علي  لشريف
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
ماي   18 بتاريخ   البتد ئ ة بالص3يرة  

0)0) تحت رقم 101.

65I

 لص3يرة مناجمنت

كوليي بيسين اي جردان
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 لص3يرة مناجمنت
شارع محمد  لخامس عمارة جبار 
 لطابق  ألو1  لص3يرة ، 11000، 

 لص3يرة  ملغرب
ك3ليي بيسين  ي جرد ن شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي  قامة 
 ملر بط دكان رقم )1  لغزوة - 

11000  لص3يرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

5(5(
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   1(
ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
ك3ليي   : بمختصر تسم تها   إلقتضاء 

بيسين  ي جرد ن.
: مقاو1 في  غرض  لشركة بإنجاز 

 لغرس وترم م  لحد ئق و  ملسابح.
:  قامة  عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 - )1  لغزوة  رقم  دكان   ملر بط 

11000  لص3يرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لس د  مله3ن م3الي محمد :  50) 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .
 لس د ك3ليي ل3غ3ن :  50) حصة 

بق مة 100 درهم للحصة .
 لس د ب3زي  لسع د :  50) حصة 

بق مة 100 درهم للحصة .
 (50   : سع د  هتيهت   لس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
محمد  م3الي   لس د  مله3ن 
196 عمل ة  5 عمارة  عن3 يه) ( شقة 
 11000  لر حة  لص3يرة  لجدندة 

 لص3يرة  ملغرب.
عن3 يه) (  ل3غ3ن  ك3ليي   لس د 

بروكس ل 000 بروكس ل بلج كا.
عن3 يه) (  ب3زي  لسع د   لس د 
رقم 0)زيقة م3الي  سماع ل 11000 

 لص3يرة  ملغرب.
عن3 يه) (  سع د  هتيهت   لس د 
م3الي  سماع ل  زيقة   (7 رقم 

11000  لص3يرة  ملغرب.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
محمد  م3الي   لس د  مله3ن 
196 عمل ة  5 عمارة  عن3 يه) ( شقة 
 11000  لر حة  لص3يرة  لجدندة 

 لص3يرة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
ماي   15 بتاريخ   البتد ئ ة بالص3يرة  

0)0) تحت رقم 97.
66I

 لص3يرة مناجمنت

وركة جيني موكادور
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

 لص3يرة مناجمنت
شارع محمد  لخامس عمارة جبار 
 لطابق  ألو1  لص3يرة ، 11000، 

 لص3يرة  ملغرب
شركة ج ني م3كادور شركة ذ ت 
مسؤل ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل3ح د
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي رقم 9)1 
شارع قا�ضي ع اض،  لص3يرة - 

11000  لص3يرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

5(51
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   0(
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
شركة   : بمختصر تسم تها   إلقتضاء 

ج ني م3كادور.
غرض  لشركة بإنجاز : ب ع  جهزة 

معل3مات ة.
عن3 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 9)1 
 - ع اض،  لص3يرة  قا�ضي  شارع 

11000  لص3يرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لس د  خرض ض سع د :  1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

سع د   لس د  خرض ض 

محمد  لخامس  شارع  عن3 يه) ( 

عمارة جبار 11000  لص3يرة  ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

سع د   لس د  خرض ض 

محمد  لخامس  شارع  عن3 يه) ( 

عمارة جبار 11000  لص3يرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ماي   15 بتاريخ   البتد ئ ة بالص3يرة  

0)0) تحت رقم 96.
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 MOGADOR م3كادور أسيست آيد سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ألتيس كونستريكسيون
إعالن متعدد  لقر ر ت

م3كادور أسيست آيد سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع و د 

 ملخازن  لشقة رقم ) بالطابق 

 لثاني   لص3يرة  لص3يرة، 11000، 

 لص3يرة  ملغرب

ألتيس ك3نسترنكس 3ن »شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة«

وعن3 ن مقرها  الجتماعي:  ملحل 
 لتجاري رقم )1  لكائن بس3ق 

أربعاء تاك3شت إقل م  لص3يرة - 

11000  لص3يرة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 

.1979

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   (0(0 ماي   06 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتال ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 

تف3يت  لحصص

قر ر رقم ):  لذي ننص على مانلي: 

 ستقالة مسير و تع ين مسير جدند

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتض ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال ة: 

على  ننص  6و7:  لذي  رقم  بند 

مانلي: قام  لس د عبد  لعالي  ألعناني 

في  نملك  حصة  لتي   500 بتف3يت 

عبد  لكبير  لفائدة  لس د   لشركة 

 لدري3يش 

على  ننص  16:  لذي  رقم  بند 

عبد  لعالي  مانلي:  ستقالة  لس د 

تع ين  و  كمسير  مهامه  من   ألعناني 

جدند  كمسير  محمد  لر جي   لس د 

للشركة

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ماي   18 بتاريخ   البتد ئ ة بالص3يرة  

0)0) تحت رقم )10.
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 MOGADOR م3كادور أسيست آيد سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كونديكتور ترافو
إعالن متعدد  لقر ر ت

م3كادور أسيست آيد سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع و د 

 ملخازن  لشقة رقم ) بالطابق 

 لثاني   لص3يرة  لص3يرة، 11000، 

 لص3يرة  ملغرب

ك3يدنكت3ر تر ف3  »شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة«

وعن3 ن مقرها  الجتماعي:  ملحل 
 لتجاري رقم 11  لكائن بس3ق 

أربعاء تاك3شت إقل م  لص3يرة - 

11000  لص3يرة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 

.19(5

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   (0(0 ماي   11 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتال ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ننص على مانلي: 
بزيادة  وذلك  ر سما1  لشركة  زيادة 

قام  ح ث  درهم   100.000 مبلغ 

 لشركاء بتحرير %5) في حساب بنكي 

 ي ما قدره 100.000 ل صبح رأسما1 

 لشركة 500.000 درهم.
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على  ننص  ):  لذي  رقم  قر ر    

حذف نشاط كر ء  ألل ات و  مانلي: 

تع3يضه بنشاط تاجر بصفة عامة 

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتض ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال ة: 

بند رقم ):  لذي ننص على مانلي: 

ذلك  و  تعدنل  لنشاط  لتجاري 

بحذف نشاط كر ء  ألل ات 

بصفة  تاجر  بنشاط  تع3يضه  و 

عامة 

على  ننص  7:  لذي  رقم  بند 

زيادة رأسما1  لشركة ل صبح  مانلي: 

كما نلي  لس د  ت3زيعه على  لشركاء 

درهم   100.000 يز ر  لفشاري بمبلغ 

بمبلغ  هشام  لفشاري  و  لس د 

100.000 درهم

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ماي   18 بتاريخ   البتد ئ ة بالص3يرة  

0)0) تحت رقم )10.
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتماي ة  لثقة  لع 3ن 

LAAYOUNE

 STE TIGI RAVITAILLEMENT

DES BATEAUX
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتماي ة  لثقة  لع 3ن 

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال1 بن عبد هللا  ملر�ضى 
 لع 3ن ، 000)7،  ملر�ضى  لع 3ن 

 ملغرب

 STE TIGI RAVITAILLEMENT DES

BATEAUX شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي 5) زيقة 
 لع 3ن .   - )7000  ملر�ضى  لع 3ن 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

(1615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 أبريل   17

مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 STE  : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

 TIGI RAVITAILLEMENT DES

.BATEAUX

ت3ريد   : بإنجاز  غرض  لشركة 

بجم ع  ملنتجات.  و لق3 رب   لسفن 

بكافة   لنقل  لبري للبضائع و ألش اء 

،  الستير د  أي3 عها.  لتجارة  لعامة 

و لبستنة  .  لحر سة  و لتصدنر 

منتجات  وب ع  تنظ ف  و ملشاتل. 

 لنظافة.

زيقة   (5  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

)7000  ملر�ضى  لع 3ن   -    .  لع 3ن 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ت كي   لس د  لحسن 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (  ت كي   لس د  لحسن 

زيقة  لع 3ن  ملر�ضى   لع 3ن.   )7000 

 ملر�ضى  لع 3ن  ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

عن3 يه) (  ت كي   لس د  لحسن 

زيقة  لع 3ن  ملر�ضى   لع 3ن.   )7000 

 ملر�ضى  لع 3ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ماي   1( بتاريخ  بالع 3ن    البتد ئ ة 

0)0) تحت رقم 0)0)/871.
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SO CREATIVE

HIRA DISTRIBUTION
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

قفل  لتصف ة

حيرة دستربيس 3ن
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

 عن3 ن مقرها  إلجتماعي لساسفة 
تجزئة  ب لساسفة رقم )10 

 لد ر لب ضاء )))0)  ملغرب    
قفل  لتصف ة

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
.(16019

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 8) أكت3بر 019) تقرر حل 
شركة  دستربيس 3ن   حيرة  شركة 
مبلغ  ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة 
وعن3 ن  درهم   (00.000 رأسمالها 
تجزئة  لساسفة  مقرها  إلجتماعي 
)10  لد ر لب ضاء   ب لساسفة رقم 
1  ل3ضع ة  يت جة  )))0)  ملغرب 
 لصعبة وعدم تحرك نشاط  لشركة.

و عين:
 لس د  حمد  نت س دي كمصفي 
تجزئة  لساسفة  عن3 يه   و  للشركة 
 ب لساسفة رقم )10  لطابق  لتاني 

 لد ر لب ضاء )))0)  ملغرب.       
و قد تم  نعقاد  لجمع ة  لختام ة 
وفي لساسفة   (019 ي3يبر   01 بتاريخ 
 10( رقم  لساسفة  تجزئة  ب 

 لد ر لب ضاء )))0)  ملغرب.
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

01 مارس 0)0) تحت رقم 7)1))7
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SO CREATIVE

SO CREATIVE
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
قفل  لتصف ة

 سؤو كريات ف شركة ذ ت مسؤل ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي : 19)شارع 
بر ه م  لرود ني  لطابق  الو1   

)))0)  لد ر  لب ضاء 

قفل  لتصف ة
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

 (((819
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 19 أكت3بر 017) تقرر حل 
 لشركة ذ ت  ملسؤل ة  ملحدودة  ذ ت 
 لشريك  ل3ح د  سؤو كريات ف  مبلغ 
وعن3 ن  درهم   100.000 رأسمالها 
بر ه م  19)شارع  مقرها  الجتماعي 
 لرود ني  لطابق  الو1   )))0)  لد ر 
يت جة  لحالة  ملزرية وعدم   لب ضاء 

تحرك  لنشاط  لتجاري للشركة. 
  عين 

و عن3 يه   لس د سع د  وشت3   
 7 )  ملعاريف زيقة ب13 باريزي رقم   

كمصفي للشركة. 
 لد ر  لب ضاء

و قد تم  نعقاد  لجمع ة  لختام ة 
وفي   (017 أكت3بر   (1 بتاريخ 
بر ه م  لرود ني  لطابق  19)شارع 
 الو1   )))0)  لد ر  لب ضاء  ملغرب 
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء   لتجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 5)1))7 

7(I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

MED ACTION SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

 MED ACTION 
شركة محدودة  ملسؤول ة 

رأسمالها 300.000,00  درهم
 ملقر  الجتماعي : 6، زيقة  بن عط ة، 

 لشرف، طنجة
   لسجل  لتجاري رقم 18697 – 

طنجة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�ضى 
أبريل   1 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

0)0) تقرر ما نلي :
1800 أيصبة  جتماع ة  - تف3يت 
لفائدة  لس دة   ، طريق  لهبة   عن 
وفاء  ططري  و  آلنسة  عبير  ططري 
طرف  لشركاء  من  متساوية  بصفة 
 MEDفي  لشركة أدياه   ملذك3رين 

:    ACTION
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1(  لس د ططري محمد منذر        : 

60) يصاب

زوجة  أروى،  دو رة  )(  لس دة 

 (10 منذر:  محمد  ططري   لس د 

يصاب

عاد1            محمد  ططري  )(  لس د 

: 00) يصاب

 : 1(  لس د ططري محمد عماد  

00) يصاب

 150  : 5(  آلنسة ططري أما1    

يصاب

   150  : 6(  آلنسة ططري هدى  

يصاب

   150  : 7(  آلنسة ططري عفاف  

يصاب

   150  : ي3ر  ططري  8(  آلنسة 

يصاب .

 لقاصرين نمثلهما و لدهما  لس د 

ططري محمد منذر،  لحامل للبطاقة 

. K10(6(0 ل3طن ة رقم 

-  ستقالة  لس د ططري محمد 

مع  للشركة  مهامه كمسير  منذر من 

 نسحابه منها ، و ع3ض بتع ين أربعة 

و  محدودة  غير  ملدة  جدد  مسيرنن 

كل  أي  بشكل  زدو جي،  ن3قع3ن 

مرة  ثنان مع بعض من أصل أربعة 

مسيرنن : 

1(  آلنسة ططري وفاء،  لحاملة 

 K50(659 للبطاقة  ل3طن ة رقم

)(  آلنسة ططري أما1،  لحاملة 

                                K5(6609 للبطاقة  ل3طن ة رقم

)(  آلنسة ططري هدى،  لحاملة 

                             K5(6610  للبطاقة  ل3طن ة رقم

عاد1،  محمد  ططري  1(  لس د 

K5( للبطاقة  ل3طن ة رقم   لحامل 

                              0916

تح ين  لقاي3ن  ألسا�ضي   -

للشركة.

 - تم  إلند ع  لقاي3ني بكتابة ضبط 

بتاريخ بطنجة،    ملحكمة  لتجارية 

تحت عدد)151))   (0(0 ماي   11  

من أجل  لنشر  لب ان 

7(I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

 GENERATION CULTURE
SARL

إعالن متعدد  لقر ر ت

GENERATION CULTURE 

 شركة محدودة  ملسؤول ة

 رأسمالها 100.000,00  درهم

 ملقر  الجتماعي: طريق تط3 ن، 

مغ3غة  لكبيرة، مجمع حمزة، طنجة

   لسجل  لتجاري رقم )10)6 – 

طنجة

محضر  لجمع  لعام  بمقت�ضى 

أبريل   1 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

0)0) تقرر ما نلي :

أيصبة  جتماع ة   196 تف3يت   -

نملكها  لشركاء  طريق  لهبة،  عن 

في  لشركة  أدياه   ملذك3رين 

لفائدة   GENERATION CULTURE

 لس دة ططري عبير:

1(  لس د ططري محمد منذر    : 

60 يصاب

 : )(  لس د ططري محمد عاد1   

61 يصاب

 : )(  لس د ططري محمد عماد   

61 يصاب

   (  : أما1  ططري  1(  آلنسة 

يصابين

   (  : هدى  ططري  5(  آلنسة 

يصابين

   (  : عفاف    ططري  6(  آلنسة 

يصابين

7(  آلنسة ططري ي3ر : )   يصابين 

 لقاصرين نمثلهما و لدهما  لس د 

ططري محمد منذر،  لحامل للبطاقة 

. K10(6(0 ل3طن ة رقم 

-  ستقالة  لس د ططري محمد 

مع  للشركة  مهامه كمسير  منذر من 

 نسحابه منها ، و ع3ض بتع ين أربعة 

و  محدودة  غير  ملدة  جدد  مسيرنن 

كل  أي  بشكل  زدو جي،  ن3قع3ن 

مرة  ثنان مع بعض من أصل أربعة 

مسيرنن : 

1(  آلنسة ططري وفاء،  لحاملة 

. K50(659 للبطاقة  ل3طن ة رقم

)(  آلنسة ططري أما1،  لحاملة 
                                K5(6609 للبطاقة  ل3طن ة رقم
)(  آلنسة ططري هدى،  لحاملة 
                             K5(6610  للبطاقة  ل3طن ة رقم
عاد1،  محمد  ططري  1(  لس د 
K5( للبطاقة  ل3طن ة رقم   لحامل 

                              0916
تح ين  لقاي3ن  ألسا�ضي   -

للشركة.
بكتابة  تم  إلند ع  لقاي3ني   -  
بطنجة،  ضبط  ملحكمة  لتجارية 
(( 0)0) تحت عدد  11 ماي  بتاريخ 

                                          1511
من أجل  لنشر  لب ان 

71I

AYA TECHNOLOGY

 AYA TECHNOLOGY SARL
AU

شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل3ح د

تأسيس شركة

AYA TECHNOLOGY
 APT 10 ETG 3 RESIDENCE

 ISSAM RUE ARMENIE
 QUARTIER DES HOPITAUX

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

شركة ذ ت مسؤل ة محدودة 
 AYA  ذ ت  لشريك  ل3ح د

   TECHNOLOGY SARL AU
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي مركز 

رياض 61 ملتقى شارع لال  ل اق3ت 
و مصطفى  ملعاني رقم 6  لطابق 9 

 لد ر  لب ضاء  ملغرب - 0080) 
 لد ر  لب ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
1011((

في  مؤرخ  م3ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقاي3ن  تم   (018 أبريل   10
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 AYA بمختصر تسم تها:     إلقتضاء 

.TECHNOLOGY SARL AU
غرض  لشركة بإنجاز : تكن3ل3ج ا 

 لتدريب و لخدمات
شر ء وب ع م3 د تقن ة - 

م3 د  وتصدنر  . ستير د 
 لتكن3ل3ج ا- 

مركز   : .عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
لال  ل اق3ت  ملتقى شارع   61 رياض 
 9 6  لطابق  و مصطفى  ملعاني رقم 
 لد ر  لب ضاء  ملغرب - 0080)  لد ر 

 لب ضاء  ملغرب
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي
حصة   1.000  : زكرياء  .أصبان 

بق مة 100 درهم للحصة
و لعائل ة   ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء  -  
عن3 يه) (  زكرياء  أصبان   لس د 
حي  لسالم  لسفلى  لحس مة 000)) 

 لحس مة  ملغرب
و لعائل ة   ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة
عن3 يه) (  زكرياء  أصبان   لس د 
حي  لسالم  لسفلى  لحس مة 000)) 

 لحس مة  ملغرب
تم  إلند ع  لقاي3ني ب- بتاريخ )1 

أبريل 018) تحت رقم ))1011.

75I

AA CONSULTING S.A.R.L

 AKKA DOCUMENTAIRE
MAROC

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة
 ستمر ر نشاط  لشركة

AA CONSULTING S.A.R.L
11 ،  شارع  باريس  لطابق  لثاني 
رقم )) ، 0000)،  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب
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 AKKA DOCUMENTAIRE

MAROC  »شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة«

وعن3 ن مقرها  الجتماعي: ))، شارع 

 لحسن  لصغير، ز وية زيقة د يج3 - 

0000)  لد ر  لب ضاء  ملغرب.

» ستمر ر نشاط  لشركة«
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 

.1(1989

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تقرر ما   (019 شتنبر   (7  ملؤرخ في 

نلي:

1.    قر ر بعدم حل  لشركة رغم 

 لخسائر  ملسجلة.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني   

 (5 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

ي3يبر 019) تحت رقم 1059)7.

76I

AA CONSULTING S.A.R.L

AKKA GESTION MAROC
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

 ستمر ر نشاط  لشركة

AA CONSULTING S.A.R.L

11 ،  شارع  باريس  لطابق  لثاني 
رقم )) ، 0000)،  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب

  AKKA GESTION MAROC

»شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة«

وعن3 ن مقرها  الجتماعي: ))، شارع 

 لحسن  لصغير، ز وية زيقة د يج3 - 

0000)  لد ر  لب ضاء  ملغرب.

» ستمر ر نشاط  لشركة«
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري: 

.(55169

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تقرر ما   (019 شتنبر   (7  ملؤرخ في 

نلي:

1.    قر ر بعدم حل  لشركة رغم 

 لخسائر  ملسجلة.

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني   

 (5 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

ي3يبر 019) تحت رقم 1119)7.

77I

 SUCCESS’AC CABINET DE FORMATION

PROFESSIONNELLE PRIVE

 SUCCESS'AC CABINET
 DE FORMATION

PROFESSIONNELLE PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة
 SUCCESS'AC CABINET

 DE FORMATION
PROFESSIONNELLE PRIVE

 Place Ifriquia, Office Farrabi,
 4ème étage Num 40 ، 90000،

TANGER MAROC
 SUCCESS›AC CABINET

 DE FORMATION
 PROFESSIONNELLE PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي 
 PLACE IFRIQUIA )EX PLACE

 CASTELLAR(, OFFICE FARRABI,
 BLOC B ETAGE 4, N 40 90000

 TANGER MAROC - 90000
TANGER MAROC

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 
 ملحدودة 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
101171

 17 عقد حر مؤرخ في  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (019 دجنبر 
ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
متب3عة  تسم ة  لشركة 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 SUCCESS’AC  : تسم تها 
 CABINET DE FORMATION

.PROFESSIONNELLE PRIVE
 : بإنجاز  غرض  لشركة 
 Formation professionnelle aux.

.entreprises et aux particuliers
 : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 PLACE IFRIQUIA (EX PLACE
 CASTELLAR(, OFFICE FARRABI,
 BLOC B ETAGE 4, N 40 90000
 TANGER MAROC - 90000

.TANGER MAROC
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (0.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 
وصفات وم3 طن  لشركاء :

 ACHARKI YASSINE  لس د  
 RUE ABOUTABIT AL عن3 يه) ( 
 MARINI, N°20 90000 TANGER
 MAROC 90000 TANGER

.MAROC
  AZMANI MONIR  لس د 
 PASSADENA IMAZUR عن3 يه) ( 
 5, N°50 90000 TANGER MAROC

.90000 TANGER MAROC
  TAYALATI FAOUZI  لس د 
 COMPLEXE ALKHAIR, عن3 يه) ( 
 MESNANA, IMM M, Etg 3, N°85
 90000 TANGER MAROC 90000

.TANGER MAROC
 CHRIT SALMA  لس دة 
 COMPLEXE EL عن3 يه) ( 
 HASSANI, FERDAOUS 2, N°58
 90000 TANGER MAROC 90000

.TANGER MAROC
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
 ACHARKI YASSINE  لس د  
 RUE ABOUTABIT AL عن3 يه) ( 
 MARINI, N°20 90000 TANGER
 MAROC 90000 TANGER

MAROC
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
فبر نر   (8 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 
.m02202028370 0)0) تحت رقم

78I

HALA EXPERTISE

 INTELLIGENCE TRADE & 
EXPERT MARKETING SARL

شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة
تأسيس شركة

HALA EXPERTISE
 11RESIDENCE ESSABAH PLACE

 PRINCE SIDI MOHAMED
 BELVEDERE، 20300،
CASABLANCA MAROC

 INTELLIGENCE TRADE & 
 EXPERT MARKETING SARL
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي 17 زيقة 
أب3 عباس  لجر وي  رقم 5حي  ملحطة 

- 10)0)    لد ر  لب ضاء      ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

(9(069
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (018 ننانر   05
ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 
 INTELLIGENCE TRADE &   :

.EXPERT MARKETING SARL
تس3يق   : بإنجاز  غرض  لشركة 
وغير  وتجارة  ملنتجات  لغذ ئ ة 

 لغذ ئ ة.
زيقة   17  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
أب3 عباس  لجر وي  رقم 5حي  ملحطة 

- 10)0)    لد ر  لب ضاء      ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لس د حمد ني عبد  الله  :  600 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .
 100   :  لس د صباح محمد علي  

حصة بق مة 100 درهم للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
عبد  الله   حمد ني   لس د 
عن3 يه) ( حي  لسالم  لفرح مجم3عة  
1  أللفة   158  لشقة  عمارة   85

)0)0)  لد ر  لب ضاء    ملغرب.
علي   محمد  صباح   لس د 
عمارة  زيقة  كاس اس  في  عن3 يه) ( 
إقامة ب يرال حي بيرجي  ش10  ط)   (
0))0)  لد ر  لب ضاء     ملعاريف  

 ملغرب.
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و لعائل ة   ألسماء  لشخص ة 
وم3 طن مسيري  لشركة:

عبد  الله   حمد ني   لس د 
عن3 يه) ( حي  لسالم  لفرح مجم3عة  
1  أللفة   158  لشقة  عمارة   85

)0)0)  لد ر  لب ضاء    ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 (9 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

ننانر 018) تحت رقم 069)9).

79I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE PERMANANCE
PISCINE

شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل3ح د

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
 لشقة ) عمارة 17 شارع محمد 

 لزرقط3ني  لطابق  ألو1، م.ج فاس 
FES MAROC ،(0000 ،

 SOCIETE PERMANANCE
PISCINE  شركة ذ ت مسؤل ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي قطعة 88 
أ1  تجزئة  ملنزه طريق صفرو س دي 
حر زم  فاس - 05)0) فاس   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 
6((71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 فبر نر   (1
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE PERMANANCE

. PISCINE
: مقاو1 في  غرض  لشركة بإنجاز 

 الشغا1  ملختلفة و لبناء .

عن3 ن  ملقر  الجتماعي : قطعة 88 

أ1  تجزئة  ملنزه طريق صفرو س دي 

حر زم  فاس - 05)0) فاس   ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس د  لس3يط محمد 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

 لس د  لس3يط محمد عن3 يه) ( 
8)1  ع3ينات  لحجاج  بل3ك أ1 رقم 

فاس 0080) فاس   ملغرب .

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

 لس د  لس3يط محمد عن3 يه) ( 
8)1  ع3ينات  لحجاج  بل3ك أ1 رقم 

فاس 0080) فاس   ملغرب 

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

مارس   05 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

0)0) تحت رقم 901.

80I

CAP MONDIAL COMPTA

TIAZZITI CAR
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE AKOUB MANSOUR 1ER (

 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC

TIAZZITI CAR شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي 

 COMPLEXE LES JARDINS

 D›ANDALOUS AVENUE

 MOHAMED 6 N 45 MALABATA

90000 - طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

81957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقاي3ن   (017 أكت3بر   (1

مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TIAZZITI CAR

كر ء   : بإنجاز  غرض  لشركة 

 لس ار ت بدون سائق.

 : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

 COMPLEXE LES JARDINS

 D’ANDALOUS AVENUE

 MOHAMED 6 N 15 MALABATA

90000 - طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : تيس3كة  ي3رة   لس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

 100  : تيس3كة  ي3رة    لس دة 

بق مة 100 درهم.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (  تيس3كة  ي3رة   لس دة 

طنجة   90000 ساي ة  لجدندة  حي 

 ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

عن3 يه) (  تيس3كة  ي3رة   لس دة 

طنجة   90000 ساي ة  لجدندة  حي 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

ي3يبر   08 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

017) تحت رقم 197109.

81I

AA CONSULTING S.A.R.L

MARODEL CHEMICALS
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تف3يت حصص

AA CONSULTING S.A.R.L

11 ،  شارع  باريس  لطابق  لثاني 
رقم )) ، 0000)،  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب

MARODEL CHEMICALS  شركة 

ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي   ملنطقة 

 لصناع ة صابين3 مجمع 1)1 

 لن3 صر  - 0000)  لد ر  لب ضاء 

 ملغرب.

تف3يت حصص
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 

.111(01

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   (0(0 ننانر   16 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
ماري   دنب3غا  )ة(  تف3يت  لس د 

بنز كن 75 حصة  جتماع ة من أصل 

)ة( سعد  5)1 حصة لفائدة   لس د 
رخى بتاريخ 16 ننانر 0)0).

ماري   دنب3غا  )ة(  تف3يت  لس د 

بنز كن 50 حصة  جتماع ة من أصل 

5)1 حصة لفائدة   لس د )ة( مرو ن 
رخى بتاريخ 16 ننانر 0)0).

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني   

 19 بتاريخ  بالد ر  لب ضاء    لتجارية 

فبر نر 0)0) تحت رقم 1159)7.

8(I

 ملساوي

AHL TAZA
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة

 ذ ت  لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

 ملساوي

10 عمارة غنين3 شقة 17 زيقة أب3 

 لط ب  ملتنبي ، 0000)، فاس 

 ملغرب

AHL TAZA شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د
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 15LOTIS  وعن3 ن مقرها  إلجتماعي
 ZAHRATE AL MADAINE 4 RDC-

FES - 30000 FES MAROC
تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

6((5(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 فبر نر   19
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 AHL  : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TAZA
 TRAVAUX : غرض  لشركة بإنجاز
.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 15LOTIS  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي
 ZAHRATE AL MADAINE 4 RDC-

.FES - 30000 FES MAROC
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 LAHLAFI BOUCHRA  لس دة 
درهم   100 بق مة  حصة   :  1.000

للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
 LAHLAFI BOUCHRA  لس دة 
 N°56 LOTS GHAZALI عن3 يه) ( 
 APPT 1 AV IBN KHATIB- FES

.(0000 FES MAROC
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
 LAHLAFI BOUCHRA  لس دة 
 N°56 LOTS GHAZALI عن3 يه) ( 
 APPT 1 AV IBN KHATIB- FES

(0000 FES MAROC
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
مارس   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

0)0) تحت رقم )89.
8(I

 ملساوي

BENMEKKI EXTINCTEURS
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

 ملساوي
10 عمارة غنين3 شقة 17 زيقة أب3 

 لط ب  ملتنبي ، 0000)، فاس 
 ملغرب

 BENMEKKI EXTINCTEURS
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
 N° 27 وعن3 ن مقرها  إلجتماعي

 DARB SARRAJ ARSAT LAHBABI
 TALAA SOGHRA  - 30000 FES

MAROC
تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

6((87
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   06
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BENMEKKI EXTINCTEURS
بإنجاز  غرض  لشركة 
 VENTE MATERIEL  :
 INCENDIE- INSTALLATION
 DE LA COLONNE SECHE
 VERIFICATION RECHARGE ET
.ENTRETIEN DES EXTINCTEURS

 N° (7  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 DARB SARRAJ ARSAT LAHBABI
 TALAA SOGHRA  - 30000 FES

.MAROC
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 BENMEKKI OTHMANE لس د 
درهم   100 بق مة  حصة   :  1.000

للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
 BENMEKKI  لس د 
 1(5BLOC عن3 يه) (    OTHMANE
 3 HAY TGHAT - FES  30000 FES

.MAROC
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
 BENMEKKI  لس د 
 1(5BLOC عن3 يه) (    OTHMANE
 3 HAY TGHAT - FES  30000 FES

MAROC
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
مارس   1( بتاريخ  بفاس    لتجارية 

0)0) تحت رقم )101.

81I

CHAMI CONSEILS

 STE GROUPE BOUARI
TRANSPORT

شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل3ح د

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي  لفتح شارع محج محمد 

 لسادس عمارة  رينا  لطابق  لر بع 
شقة 08 ، 70000،  لع 3ن  ملغرب

 STE GROUPE BOUARI
TRANSPORT  شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي مشروع 
مدننة 5) مارس  لع 3ن  - 70000 

 لع 3ن   ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

(11(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   10
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 STE  : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

GROUPE BOUARI TRANSPORT
يقل    : بإنجاز  غرض  لشركة 

 الشخاص و  لبضائع .
مشروع   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 70000  - مارس  لع 3ن    (5 مدننة 

 لع 3ن   ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لس د عمر ب3 ري  :  1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
 لس د عمر ب3 ري  عن3 يه) ( زيقة 
 16000 س دي قاسم    57 رقم   16

س دي قاسم   ملغرب.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
 لس د عمر ب3 ري  عن3 يه) ( زيقة 
 16000 قاسم  س دي   57 رقم   16

س دي قاسم   ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
16 مارس  بتاريخ   البتد ئ ة بالع 3ن  

0)0) تحت رقم 0)/758.
86I

CHAMI CONSEILS

DJIYJA FISH
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي  لفتح شارع محج محمد 

 لسادس عمارة  رينا  لطابق  لر بع 
شقة 08 ، 70000،  لع 3ن  ملغرب
DJIYJA FISH  شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لسالك بلعب د رقم 10حي  لقسم  - 
70000  لع 3ن   ملغرب 
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تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

(11(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   05

مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 DJIYJA : إلقتضاء بمختصر تسم تها 

. FISH

غرض  لشركة بإنجاز : ص د  وب ع 

 ملنت3جات  لبحرية  .

شارع   : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

10حي  لقسم  -   لسالك بلعب د رقم 

70000  لع 3ن   ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس د عبد هللا حمي  

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

عن3 يه) (   لس د عبد هللا حمي  

10حي  رقم  بلعب د  شارع  لسالك 

 لقسم 70000  لع 3ن   ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

عن3 يه) (  حمي  هللا  عبد   لس د 

10حي  رقم  بلعب د  شارع  لسالك 

 لقسم 70000  لع 3ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

16 مارس  بتاريخ   البتد ئ ة بالع 3ن  

0)0) تحت رقم 0)/750.

87I

HDID CONSULTANTS

 TRISPOLIS
ترسب3ليس

تأسيس شركة  ملساهمة

HDID CONSULTANTS
 RUE FRIOL ، 20000،

CASABLANCA MAROC
TRISPOLIS ترسب3ليس »شركة 

 ملساهمة« 
وعن3 ن مقرها  الجتماعي: ) زيقة 

 لبحتري حي ك3تيي -، 0000)  لد ر 
 لب ضاء  ملغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
 ملساهمة«

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 
.160811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 ماي   01
 ألسا�ضي لشركة  ملساهمة باملميز ت 

 لتال ة:
شكل  لشركة : شركة  ملساهمة .

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

TRISPOLIS ترسب3ليس.
غرض  لشركة بإنجاز : قابضة.

زيقة   (  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
0000)  لد ر   - ك3تيي  حي   لبحتري 

 لب ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة.
رأسما1  لشركة  ويبلغ 

11.160.000 درهم،
مقسم كالتالي:

مجلس  أعضاء  أو   ملتصرف3ن 
 لرقابة: 

بصفته) (  م3الوي  يادر   لس د 
 11 عن3 يه) (   لرئيس  ملدنر  لعام 
0000)  لد ر  لب ضاء  ملت3ية   زيقة 

 ملغرب
بصفته) (  م3الوي  رياض   لس د 
زيقة  ودري    16 عن3 يه) (  متصرف 

)7501 باريس فرنسا
ه3لدننغ  سنيرج ا   لشركة 
زيقة  عن3 يه) (  متصرف  بصفته) ( 
0000)  لد ر  بال1  ملعاريف  عزيز 

 لب ضاء  ملغرب.

مر قب أو مر قبي  لحسابات :
) ( شركاؤه  و  حدند   لشركة 
بصفته مر قب  لحسابات عن3 يه) ( 
0000)  لد ر  زيقة معطي جزولي   1

 لب ضاء  ملغرب
مقتض ات  لنظام  ألسا�ضي 
ت3زيع  و  بتك3ين  الحت اطي   ملتعلقة 

 ألرباح :
 إلمت از ت  لخاصة  ملنص3ص 

عليها لكل شخص :
بقب13  متعلقة  مقتض ات 
تف3يت  لهم   ألشخاص  ملخ13 
 ألسهم وتع ين جهاز  لشركة  ملخ13 

له  لبث في طلبات  لقب13 :
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 1( بتاريخ  بالد ر  لب ضاء   لتجارية 

ماي 0)0) تحت رقم 1866)7.
88I

مكتب محاسبة

KIKOVA SARL
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

مكتب محاسبة
عمارة 11 شقة ) زيقة عال1 بن عبد 
هللا ص.ب 00)  لرش دنة ، 001)5، 

 لرش دنة  ملغرب
KIKOVA SARL شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
م3الي  سماع ل حي  ملسيرة - 

000)5  رف3د  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 
.1((51

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
رفع  تم   (0(0 ماي   15 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة 
من  أي  درهم«   1.100.000»
«1.100.000 درهم« إلى »00.000).) 
تقدنم حصص    : عن طريق  درهم« 

يقدنة أو ع ن ة.
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 البتد ئ ة بالرش دنة  بتاريخ 0) ماي 

0)0) تحت رقم 8)1.
89I

مكتب  ملحاسبة

STE SAGET MAROC
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة
5 زيقة عبد  مل3من بن علي ، 
000)5،  لرش دنة  ملغرب

STE SAGET MAROC شركة ذ ت 
 ملسؤول ة  ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي  لتجزئة 
 لجدندة قصر  نت فسكى كلم مة  - 

000)5  لرش دنة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

1(77(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   1(
ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 STE  : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAGET MAROC
:  عما1  بإنجاز  غرض  لشركة 

مختلفة للبناء.
:  لتجزئة  عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
 لجدندة قصر  نت فسكى كلم مة  - 

000)5  لرش دنة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 500   : محمد  ك3ج ل   لس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .
 لس د حمزة  لطالب :  500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
 لس د محمد  ك3ج ل عن3 يه) ( 
قصر  نت فسكى كلم مة  لرش دنة 

000)5  لرش دنة  ملغرب.
عن3 يه) (  حمزة  لطالب   لس د 
قصر  نت فسكى كلم مة  لرش دنة 

000)5  لرش دنة  ملغرب.
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و لعائل ة   ألسماء  لشخص ة 
وم3 طن مسيري  لشركة:

 لس د محمد  ك3ج ل عن3 يه) ( 
قصر  نت فسكى كلم مة  لرش دنة 

000)5  لرش دنة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
 البتد ئ ة بالرش دنة  بتاريخ 11 ماي 

0)0) تحت رقم 110.

90I

شركة ألتيرف د ش.م.م

فضيلي اطلس كار
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تح3يل  ملقر  الجتماعي للشركة

شركة ألتيرف د ش.م.م
زيقة 01 رقم )0 حي  لنجاح 

خن فرة، 51000، خن فرة  ملغرب
فض لي  طلس كار شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي رقم 6) حي 

 ملهتدون - 51000 خن فرة  ملغرب.
تح3يل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري 
.(((5

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في )1 مارس 0)0) تم  تح3يل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 51000  - حي  ملهتدون   (6 »رقم 
 (1 »مر ب رقم  إلى  خن فرة  ملغرب« 
حي  لبركة - 51000 خن فرة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
ماي   19 بتاريخ   البتد ئ ة بخن فرة  

0)0) تحت رقم )8.

91I

أوركا تر نسب3ر

أوركا ترانسبور
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

أوركا تر نسب3ر
حي قطع  لش خ  لزيقة )1  لرقم 

)) طابق أر�ضي ، 6000)، سطات 
 ملغرب

أوركا تر نسب3ر 
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي حي قطع 
 لش خ  لزيقة )1  لرقم )) طابق 
أر�ضي سطات 6000) سطات 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

589(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 أبريل   (1
ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
أوركا   : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

تر نسب3ر.
يقل   : بإنجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغير
 لت3زيع.

: حي قطع  عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
طابق   (( )1  لرقم   لش خ  لزيقة 
سطات   (6000 سطات  أر�ضي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حم د لرحمن  ت3ف ق   لس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
حم د لرحمن  ت3ف ق   لس د 
د  بل3ك  حي  لكما1)  عن3 يه) ( 
 لرقم 1576 سطات 6000) سطات 

 ملغرب.
و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:
حم د لرحمن  ت3ف ق   لس د 
عن3 يه) ( حي  لكما1) بل3ك د  لرقم 
1576 سطات 6000) سطات  ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
ماي   18 بتاريخ   البتد ئ ة بسطات  

0)0) تحت رقم 0)/165.
9(I

FIDUCIAIRE CHEMS

BOUCHERIE ALAA
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM SAADANE A APPRT N 22
 AV MED 5 ET KAHIRA TEMARA

، 12000، TEMARA MAROC
BOUCHERIE ALAA شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي 187 

تجزئة  لسعادة  بن خلدون عين 
عت ق تمارة - 000)1 تمارة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

1(9787
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقاي3ن   (0(0 مارس   01
ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUCHERIE ALAA
غرض  لشركة بإنجاز : جز ر.

 187  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 
عين  خلدون  تجزئة  لسعادة  بن 

عت ق تمارة - 000)1 تمارة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لس د ب3مهدي ب3جمعة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .
 لس دة سناء  شبان :  500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة .
و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :
ب3جمعة  ب3مهدي   لس د 
عن3 يه) ( حي  ملغرب  لعربي  رقم 8) 
قطاع 1  تمارة 000)1 تمارة  ملغرب.

عن3 يه) (  سناء  شبان   لس دة 
  1 قطاع   (8 رقم  حي  ملغرب  لعربي  

تمارة 000)1 تمارة  ملغرب.

و لعائل ة   ألسماء  لشخص ة 
وم3 طن مسيري  لشركة:

ب3جمعة  ب3مهدي   لس د 
عن3 يه) ( حي  ملغرب  لعربي  رقم 8) 

قطاع 1  تمارة 000)1 تمارة  ملغرب
عن3 يه) (  سناء  شبان   لس دة 
  1 قطاع   (8 رقم  حي  ملغرب  لعربي  

تمارة 000)1 تمارة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 
أبريل   15 بتاريخ  بتمارة    البتد ئ ة 

0)0) تحت رقم 8))).

9(I

LN finance conseils

   LN FINANCE CONSEILS
LNFC  SARLAU

شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل3ح د

تأسيس شركة

LN finance conseils
 T 11 D N 39 ب3 ب مر كش 

مر كش  ملغرب..
  LN FINANCE CONSEILS   LNFC

 SARLAU
شركة ذ ت مسؤل ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل3ح د
وعن3 ن مقرها  إلجتماعي  ب3 ب 
مر كش T 11 D N 39 مر كش 

 ملغرب..
تأسيس شركة ذ ت مسؤل ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل3ح د 
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 ننانر   (1
مسؤل ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل3ح د  محدودة 

باملميز ت  لتال ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤل ة 

 ل3ح د.
عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 
 LN  : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 
  FINANCE CONSEILS   LNFC

.SARLAU
 : بإنجاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت  ملال ة  و إلستر ت ج ة.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

درهم   (0000.  : رأسما1  لشركـة 
مقسمة   إلى 00) حصة من فئة 100 

درهم للحصة  ل3 حدة.
من  سنة  بتد ء   99  ملدة : 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.
من فاتح ننانر إلى    :  لسنة  ملال ة 
1) ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسج ل.
 ملسير:  .ملصانتي ي3ر لدنن  

بالسجل  لتجاري:  رقم  لتق  د 
 10(709

91I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

STE ESCGA SARL
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تف3يت حصص

 ECOLE SUPERIEURE DE
 COMMERCE ET DE GESTION

 )DES AFFAIRES PRIVEE )ESCGA
 ملقر  الجتماعي: زيقة أحمد  لتادلي، 

ف ال رقم 111 ، حي  لس3ريين - 
طنجة      

 لسجل  لتجاري رقم 5681) - 
طنجة

أ ( بمقت�ضى عقد تف3يت  لحصص 
بين  لشركاء بتاريخ 17 فبر نر 0)0) 

عن  رش د  لدعن3ن  تناز1  لس د 

 ESCGA، جم ع حصصها في  لشركة

فئة  من   ، حصة  جتماع ة   (00

100,00 درهم لل3 حدة لفائدة  لس د 

عبد  لسالم  لشر نبي؛ 

رش د  ب (  نسحاب  لس د 

 لدعن3ن من  لشركة؛

تم  إلند ع  لقاي3ني بكتابة  ت ( 

بطنجة،  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   (0(0 ماي   19 بتاريخ  

                                             . ((15((
من أجل  لنشر  لب ان

95I

FIDUCIAIRE OTHMANE

OISEAU MIGRATEUR
شركة ذ ت  ملسؤول ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 140000، KENITRA

MAROC

OISEAU MIGRATEUR شركة ذ ت 

 ملسؤول ة  ملحدودة

وعن3 ن مقرها  إلجتماعي 191 

 لعصام شقة )  لطابق  لسفلي  

 لقن طرة  11000  لقن طرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق  د في  لسجل  لتجاري : 

51601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقاي3ن  تم   (0(0 ماي   (0

ذ ت  ملسؤول ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول ة  ملحدودة.

عند  متب3عة  تسم ة  لشركة 

 : تسم تها  بمختصر   إلقتضاء 

.OISEAU MIGRATEUR

مقاو1   : بإنجاز  غرض  لشركة 

يقل أفر د.

 191  : عن3 ن  ملقر  الجتماعي 

)  لطابق  لسفلي   شقة   لعصام 

 لقن طرة  11000  لقن طرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لس د  لبحاطي  حمد 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

 500   :  لس دة ح ات  ملسع3دي 

حصة بق مة 100 درهم للحصة .

و لعائل ة  -  ألسماء  لشخص ة 

وصفات وم3 طن  لشركاء :

 لس د  لبحاطي  حمد عن3 يه) ( 

عامر  ب3رحمة  دو ر  لكرين ين  والد 

11000  لقن طرة   لسفل ة  لقن طرة 

 ملغرب.

ح ات  ملسع3دي   لس دة 

دو ر  للعماريين  والد  عن3 يه) ( 

عامر  لسفل ة  لقن طرة  ب3رحمة 

11000  لقن طرة  ملغرب.

و لعائل ة    ألسماء  لشخص ة 

وم3 طن مسيري  لشركة:

ح ات  ملسع3دي   لس دة 

دو ر  للعماريين  والد  عن3 يه) ( 

عامر  لسفل ة  لقن طرة  ب3رحمة 

11000  لقن طرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلند ع  لقاي3ني 

0) ماي   البتد ئ ة بالقن طرة  بتاريخ 

0)0) تحت رقم 7)715.

96I

استدراك خطإ 
 ستدر ك خطإ وقع بالجريدة 

 لرسم ة عدد 5161 

بتاريخ 19 ن3ل 3 017) 

 (8(P لصفحة 1)96 إعالن رقم 

ذ ت  شركة  بزيتر نس  شركة 

مسؤول ة محدودة.

بدال من : تسم ة  لشركة : شركة 

مسؤول ة  ذ ت  شركة  بزينتر س. 

محدودة.

شركة   : تسم ة  لشركة   : نقرأ 

مسؤول ة  ذ ت  شركة  بزيتر نس 

محدودة.
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 III.  -  إعالنات إدارية
وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   11 بتاريخ   (0(0/(9(0

 لذي س جرى على  لقطعة  ألرض ة 

بتاريخ   (( عدد  إد رية  شهادة  ذ ت 

0)0)  ملت3 جد بالجماعة  فبر نر   18

 لتر ب ة  لقصيب ة ق ادة  لقصيب ة، 

س دي  إقل م  د ئرة  لقصيب ة، 

سل مان،  بتد ء من تاريخ فاتح ن3ي 3 

0)0) إلى غانة 0) ن3ي 3 0)0) بحث 

علني في شأن مشروع  لترخ ص بإيجاز 

ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل سقي 

لفائدة  لس د  هكتار ت   5 مساحة 

 لشهب عبد  لكريم  لحامل لبطاقة 

.GA957(( لتعريف  ل3طن ة 

2

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   7 بتاريخ   (019/(870

 لذي س جرى على  لعقار  ملسمى ملك 

 لدو1 م3ض3ع  لرسم  لعقاري عدد 

ذي  تفاق ة شر كة بين    K/1(99(

 لقطاع  لعام و لخاص مشروع عدد 

بالجماعة  لتر ب ة  116)1  ملت3 جد 

عين  لجمعة د ئرة عين عرمة، إقل م 

مكناس،  بتد ء من تاريخ فاتح ن3ي 3 

0)0) إلى غانة 11 ن3ي 3 0)0) بحث 

مشروع  لترخ ص  شأن  في  علني 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل 

50.) هكتار ت لفائدة  سقي مساحة 

 STE AGRI MASSAOUD شركة 

SARL في شخص ممثلها  لقاي3ني.

3

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   7 بتاريخ   (0(0/(86( ح.ج 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

ض  شر ء  ذي  »لحروش«   ملسمى 

1)1  ملت3 جد  ص   (11 بعدد 

عال1  س دي  بالجماعة  لتر ب ة 

إقل م  د ئرة  لخميسات،   ملصدر، 

تاريخ من    لخميسات،  بتد ء 

11 ن3ي 3  إلى غانة   (0(0 فاتح ن3ي 3 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

 لترخ ص بإيجاز بئر وجلب  ملاء منه، 

 0.7180 مساحة  سقي  أجل  من 

سالك  عزيز  لفائدة  لس د  هكتار  

لبطاقتي  قاش  لحاملين  ورش دة 

 X171671   لتعريف  ل3طن ة 

.PP801656 و

4

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   8 بتاريخ   (0(0/(8(8

على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 

عقد   ذي  نخل3  لف3ق ة  بن  كعدة 

بعدد  ض  مشاعة  و جبات  شر ء 

95) كناش  ألمالك رقم 7)  ملت3 جد 

د ئرة  كلدمان،  بالجماعة  لتر ب ة 

تاريخ  من  تازة،  بتد ء  إقل م  تازة، 

ن3ي 3   15 غانة  إلى   (0(0 ن3ي 3   1

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخ ص 

 1.(196 منه من أجل سقي مساحة 

هكتار  لفائدة  لس د بلحاج  حم دة 

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.AB19(066

5

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   8 بتاريخ   (0(0/(81(

على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 

 حمري ذي عقدي ملك ة ض بعدد 

ص   ((( بعدد  ض  و   11 ص   (9

بالجماعة  لتر ب ة  )8)  ملت3 جد 

تازة،  إقل م  تاهلة،  د ئرة   لزر ردة، 

إلى   (0(0 ن3ي 3   1 تاريخ  من   بتد ء 

علني  بحث   (0(0 ن3ي 3   15 غانة 

بإيجاز  مشروع  لترخ ص  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  وجلب  ملاء  بئر 

لفائدة  هكتار ت   1.1(8( مساحة 

 لس د قميش3 محمد  لحامل لبطاقة 

.Z211264  لتعريف  ل3طن ة 

6

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   8 بتاريخ   (0(0/(811 ح.ج 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

شهادة  ذي   »55( » ملنى   ملسمى 

1)01)/16  ملت3 جد  عدد   مللك ة 

بالجماعة  لتر ب ة  لخميسات، 

إقل م  باش3ية  لخميسات، 

تاريخ من    لخميسات،  بتد ء 

ن3ي 3   15 إلى غانة   (0(0 ن3ي 3   1  

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

وجلب  ملاء  بئر  بإيجاز   لترخ ص 

صناع ة  أغر ض  أجل  من  منه، 

لفائدة  لس دة  )غسل  لس ار ت( 

عمرو  حدو  وج3 د  م نة  ليزندي 

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.X169006 و PH81(6(6

7

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   8 بتاريخ   (0(0/(8((

على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 

» لس3 ني« ذي ثب3ت ملك ة ض بعدد 

بالجماعة  81)  ملت3 جد  ص   780

أكلم3س،  د ئرة   لتر ب ة  لحمام، 

تاريخ من  خن فرة،  بتد ء   إقل م 

ن3ي 3   15 إلى غانة   (0(0 ن3ي 3   1  

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخ ص 

 1.50 مساحة  سقي  أجل  من  منه 

هكتار  لفائدة  لس د)ة( محتان زهرة 

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحاملة 

.D7(91(

8

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   8 بتاريخ   (0(0/(807

على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 

شهادة  مللك ة  ذي   »( »خدنجة 

بالجماعة  67/5971  ملت3 جد  عدد 

د ئرة  لحاجب،  إقد ر،   لتر ب ة 

تاريخ  من  إقل م  لحاجب،  بتد ء 

ن3ي 3   15 غانة  إلى   (0(0 ن3ي 3   1

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

 لترخ ص بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه 

هكتار ت   5 أجل سقي مساحة  من 

لفائدة  لس د محمد  لنصري و حمد 

لبطاقة  لتعريف  عرفاوي  لحامل 

.U15815 و D(66(1 ل3طن ة 

9
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   7 بتاريخ   (0(0/(77(

على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 

تاغريست ذي شر ء ضمن بعدد 1)) 

س دي  بالجماعة  لتر ب ة   ملت3 جد 

إقل م  ت فلت،  د ئرة  عبد  لرز ق، 

فاتح  تاريخ  من   لخميسات،  بتد ء 

ن3ي 3 0)0) إلى غانة 11 ن3ي 3 0)0) 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

منه من أجل  بئر وجلب  ملاء  بإيجاز 

1.10 هكتار ت لفائدة  سقي مساحة 

هللا  وعبد  كرو د  مل كة   لس دة 

لبطاقة  لتعريف   هم3ض  لحامل 

.J((860 ورقم D1(1968 ل3طن ة 

10

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   7 بتاريخ   (0(0/(775

على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 

ملك عمر  ملت3 جد بالجماعة  لتر ب ة 

د ئرة ت فلت،  خميس س دي نحيى، 

تاريخ  من  إقل م  لخميسات  بتد ء 

11 ن3ي 3  إلى غانة   (0(0 فاتح ن3ي 3 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخ ص 

 1.1780 منه من أجل سقي مساحة 

رش د  بازي  لفائدة  لس د  هكتار  

بازي  لحامل  وي3رة  يجاحي  ويزهة 

رقم  لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة 

ورقم   AB7(1(9 ورقم   AB(7917

.AE1(19(6

11

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم لسب3   وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   7 بتاريخ   (0(0/(777 ح.ج   

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

شر ء  ذي  غار  لدنب  فد ن   ملسمى 

59)  ملت3 جد  159 ص  ضمن بعدد 

س دي  لغندور،  بالجماعة  لتر ب ة 

د ئرة  لخميسات، إقل م  لخميسات،  

 (0(0 ن3ي 3  فاتح  تاريخ  من   بتد ء 

0)0) بحث علني  ن3ي 3   11 إلى غانة 

بإيجاز  مشروع  لترخ ص  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  وجلب  ملاء  بئر 

لفائدة  هكتار ت   (.0560 مساحة 

 لس د  لهانج سع د  لحامل لبطاقة 

.X110861 لتعريف  ل3طن ة 

12

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم لسب3   وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   7 بتاريخ   (0(0/(786 ح.ج   

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

ذي  عين  لبرندنة  فد ن   ملسمى 

69) وعقد شر ء  ملك ة ضمن بعدد 

186  ملت3 جد بالجماعة  ضمن بعدد 

 لتر ب ة  نت ب3يحيى  لحجامة، د ئرة 

إقل م  لخميسات،   بتد ء  ت فلت، 

إلى غانة   (0(0 من تاريخ فاتح ن3ي 3 

بحث علني في شأن   (0(0 ن3ي 3   11

مشروع  لترخ ص بإيجاز ثقب وجلب 

 ملاء منه من أجل سقي مساحة 1.70 

هكتار ت لفائدة  لس د عال1 زعرية  

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.X100069

13

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم لسب3   وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   7 بتاريخ   (0(0/(790 ح.ج   

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

ذي شهادة   مللك ة   1  ملسمى  عط3 

80)8)/11  ملت3 جد بالجماعة  عدد 

صفرو،  د ئرة   لتر ب ة  لعن3صر، 

من تاريخ فاتح  إقل م صفرو،  بتد ء 

ن3ي 3 0)0) إلى غانة 11 ن3ي 3 0)0) 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه من أجل 

سقي مساحة 1.7610 هكتار  لفائدة 

 لس دة فاطمة  عط3  لحاملة لبطاقة 

.CD235800 لتعريف  ل3طن ة 

14

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم لسب3   وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   1( بتاريخ   (0(0/(780 ح.ج   

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

ذي  لرسم  ناسين  ملك   ملسمى 

6975)/16  ملت3 جد  عدد   لعقاري 

عين  لج3هرة،  بالجماعة  لتر ب ة 

إقل م  لخميسات،  ت فلت،  د ئرة 

إلى   (0(0 ن3ي 3   8 تاريخ  من   بتد ء 

علني  بحث   (0(0 ن3ي 3   18 غانة 

بإيجاز  مشروع  لترخ ص  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  وجلب  ملاء  بئر 

مساحة 1 هكتار لفائدة  لس د شطير 

لبطاقة  لتعريف  ناسين  لحامل 

.AB811639 ل3طن ة 

15

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم لسب3   وكالة  لح3ض  ملائي 

بتاريخ  (0(0/(781 ح.ج    

0)0)  لذي س جرى على  ماي   1(  

عقد  ذي   لعقار  ملسمى  يصرو 

 (59 ص   106 بعدد  ض  شر ء 

س دي  بالجماعة  لتر ب ة   ملت3 جد 

إقل م  ت فلت،  د ئرة  عبد  لرز ق، 

 لخميسات،   بتد ء من تاريخ 8 ن3ي 3 

0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) بحث 

مشروع  لترخ ص  شأن  في  علني 

منه من أجل  بئر وجلب  ملاء  بإيجاز 

لفائدة  هكتار    1.10 مساحة  سقي 

لبطاقة  خالد  لحامل  زرو   لس د 

.F315131 لتعريف  ل3طن ة 

16

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   1( بتاريخ  ح.ج/788)/0)0) 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

رقم  مطلب  ذي   1 ف اشة   ملسمى 

بالجماعة  )16/781  ملت3 جد 

د ئرة  عبد  لرز ق،  س دي   لتر ب ة 

إقل م  لخميسات،  بتد ء  ت فلت، 

غانة  إلى   (0(0 ن3ي 3   8 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (0(0 ن3ي 3   18

مشروع  لترخ ص بإيجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه   ملاء 

لفائدة  لس دنن  هكتار ت   4,4680

صادنق  وسل3ى  محمد   لهاشمي 

 لحاملين لبطاقتي  لتعريف  ل3طن ة 

.F(71819 و C(06(56

17
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   1( بتاريخ  ح.ج/)79)/0)0) 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

 ملسمى فد ن هالوة ذي عقد ملك ة 

 179 صح فة    1(8 برقم  ضمن 

بالحماعة  لتر ب ة  نت   ملت3 جد 

إقل م  د ئرة  لخميسات،   وريبل، 

 لخميسات،  بتد ء من تاريخ 8 ن3ي 3 

0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) بحث 

مشروع  لترخ ص  شأن  في  علني 

من  منهما،  وجلب  ملاء  بئرنن  بإيجاز 

أجل سقي مساحة 7,3250 هكتار ت 

ب3شع ب  بلهناوي  لفائدة  لس د 

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.X1(501

18

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   1( بتاريخ  ح.ج/)80)/0)0) 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

عقد  ذي  كرمة  لسباسب   ملسمى 

شر ء ض برقم 6)) ص 78)  ملت3 جد 

بالجماعة  لتر ب ة مقام  لطلبة، د ئرة 

إقل م  لخميسات،  بتد ء  ت فلت، 

غانة  إلى   (0(0 ن3ي 3   8 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (0(0 ن3ي 3   18

وجلب  بئر  بإيجاز  مشروع  لترخ ص 

 1 أجل سقي مساحة  منه من   ملاء 

بنعابد  هشام  لفائدة  لس د  هكتار 

لبطاقتي  وسه لة  لشب هي  لحاملين 

AB((11(1   لتعريف  ل3طن ة 

.AB(((611 و

19

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   1( بتاريخ  ح.ج/806)/0)0) 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

ذي  لرسم   ملسمى  ملستقبل 

16/56175  ملت3 جد  رقم   لعقاري 

بالحماعة  لتر ب ة أنت م م3ن، د ئرة 

إقل م  لخميسات،   لخميسات، 

إلى   (0(0 ن3ي 3   8 تاريخ  من   بتد ء 

علني  بحث   (0(0 ن3ي 3   18 غانة 

بإيجاز  مشروع  لترخ ص  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب  ملاء 

مساحة 2,99 هكتار ت لفائدة  لس د 

لبطاقة  محمد  لحامل   لبنعماري 

.X800191 لتعريف  ل3طن ة 

20

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   1( بتاريخ  ح.ج/1)9)/0)0) 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

مقاسمة  عقد  ذي  ب3شعبن   ملسمى 

118  ملت3 جد  ص   185 برقم  ض 

د ئرة  تمحضيت،  بالحماعة  لتر ب ة 

من تاريخ  إقل م  فر ن،  بتد ء  أزرو، 

ن3ي 3   18 غانة  إلى   (0(0 ن3ي 3   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخ ص 

منه من أجل  الستعما1  ملنزلي وإرو ء 

هكتار ت   ( مساحة  وسقي   ملاش ة 

محمد  ب3سع د  لفائدة  لس د 

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.DA11011

21

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   1( بتاريخ  ح.ج/)86)/0)0) 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

 ملسمى فد ن  لجعب3ب 1 ذي  لرسم 

771)81/1  ملت3 جد  رقم   لعقاري 

د ئرة  بالجماعة  لتر ب ة أنت مالك، 

إقل م  لخميسات،  بتد ء  ت فلت، 

غانة  إلى   (0(0 ن3ي 3   8 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (0(0 ن3ي 3   18

وجلب  بئر  بإيجاز  مشروع  لترخ ص 

مساحة  سقي  أجل  من  منه   ملاء 

لفائدة  لس د  هكتار ت   1,5542

نش د  الدري�ضي  ما1  لحامل لبطاقة 

.BE19(875 لتعريف  ل3طن ة 

22

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   1( بتاريخ  ح.ج/855)/0)0) 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

وتايد   وتند    ملسمى  م  لش خ 

ذي  و ل غ  وب3يسند 1  وب3سمد 1 

 71/1551 رقم  ش3 هد  مللك ة 

 71/1(77 ورقم   71/1(78 ورقم 

 71/160( ورقم   71/1(79 ورقم 

  16( )11 ص  وعقد تناز1 ض برقم 

ك ك3،  بالحماعة  لتر ب ة   ملت3 جد 

ب3ملان،  بتد ء  إقل م  ب3ملان،  د ئرة 

غانة  إلى   (0(0 ن3ي 3   8 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (0(0 ن3ي 3   18

مشروع  لترخ ص بإيجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه   ملاء 

لفائدة  لس د  هكتار ت   6,6281

لبطاقة  م3حى  لحامل   لحم 3ي 

.C10((59 لتعريف  ل3طن ة 

23

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   1( بتاريخ  ح.ج/771)/0)0) 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

 ملسمى فد ن جنان ذي عقد شر ء 

بالجماعة  89)   ملت3 جد  ص 

د ئرة   لتر ب ة س دي عال1  ملصدر، 

إقل م  لخميسات،   لخميسات، 

إلى   (0(0 ن3ي 3   8 تاريخ  من   بتد ء 

علني  بحث   (0(0 ن3ي 3   18 غانة 

بإيجاز  مشروع  لترخ ص  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  وجلب  ملاء  بئر 

لفائدة  هكتار    0,2687 مساحة 

صباح  لحامل   لس د  ملصبني 

.X819(6 لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   1( بتاريخ  ح.ج/)76)/0)0) 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

عين  لسع دي  ر س  فد ن   ملسمى 

  81/6((1 رقم  ذي  لرسم  لعقاري 

س دي  بالجماعة  لتر ب ة   ملت3 جد 

إقل م  ت فلت،  د ئرة  عبد  لرز ق، 

 8 تاريخ  من   لخميسات،  بتد ء 

ن3ي 3   18 غانة  إلى   (0(0 ن3ي 3 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخ ص 

منه من أجل سقي مساحة 1,9487 

هكتار  لفائدة  لس د ب3سربات  حمد 

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.SH(16(7

25
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   1( بتاريخ  ح.ج/765)/0)0) 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

 ملسمى فد ن لحروش ذي رسم شر ء 

105   ملت3 جد  ص   161 بعدد  ض 

مقام  لطلبة،  بالحماعة  لتر ب ة 

إقل م  لخميسات،  ت فلت،  د ئرة 

إلى   (0(0 ن3ي 3   8 تاريخ  من   بتد ء 

علني  بحث   (0(0 ن3ي 3   18 غانة 

بإيجاز  مشروع  لترخ ص  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  وجلب  ملاء  بئر 

لفائدة  هكتار ت   0,5970 مساحة 

 لس د  لفقير  لرياحي  لحامل لبطاقة 

.XA(7615 لتعريف  ل3طن ة 
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   11 بتاريخ  ح.ج/)78)/0)0) 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

م3ض3ع  جرف  عين  فرم   ملسمى 

 لرسم  لعقاري ))R/69 ذي  تفاق ة 

  10(861 رقم  مشروع  شر كة 

س دي  بالحماعة  لتر ب ة   ملت3 جد 

إقل م  ت فلت،  د ئرة  عبد  لرز ق، 

 لخميسات،  بتد ء من تاريخ 1 ن3ي 3 

0)0) إلى غانة 15 ن3ي 3 0)0) بحث 

مشروع  لترخ ص  شأن  في  علني 

بإيجاز 1 آبار وجلب  ملاء منها، من أجل 

هكتار ت   143,3990 مساحة  سقي 

 STE DOMAINES شركة  لفائدة 

HOMADA SARL في شخص ممثلها 

لبطاقة  لتعريف   لقاي3ني  لحامل 

.DA(970 ل3طن ة 
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 
رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 
ماي   11 بتاريخ  ج/876)/0)0) 
على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 
م3ض3ع  »ملك  لدولة«   ملسمى 
ذي   »F/(07 رقم   لرسم  لعقاري 
مشروع  مع  لدولة  شر كة   تفاق ة 
بالجماعة  6))151   ملت3 جد  رقم 
تيسة،  د ئرة  ر س  ل3 د،   لتر ب ة 
 1 تاريخ  من  تاويات،  بتد ء  إقل م 
ن3ي 3 0)0) إلى غانة 15 ن3ي 3 0)0) 
بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 
لفائدة  و د  للبن  منه  بجلب  ملاء 
 STE MEHDI EL JANATI شركة 
ممثلها  لقاي3ني  شخص  في   SARL

 لساكن ب 191 حي تغات فاس.
28

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 
رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 
ماي   1( بتاريخ  ح.ج/))9)/0)0) 
0)0)  ملت3 جد بالجماعة  لحضرية 
تغات،  مقاطعة  ملرين ين  فاس، 
عمالة فاس،  بتد ء من تاريخ 8 ن3ي 3 
0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) بحث 
مشروع  لترخ ص  شأن  في  علني 
بحفر 1 آبار وجلب  ملاء منها من أجل 
شركة  لفائدة  عم3مي  مسبح  بناء 

 لعمر ن بفاس.
29

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 
رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 
ماي   1( بتاريخ  ح.ج/))9)/0)0) 
على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 
رقم  ذي  ملطلب   ملسمى  لرزينات 
بقب لة  لصفافعة  8)90)ر  لكائن 

ق ادة  بالحماعة  لتر ب ة  لقصيب ة، 
إقل م  د ئرة  لقصيب ة،   لقصيب ة، 
س دي سل مان،  بتد ء من تاريخ فاتح 
ن3ي 3 0)0) إلى غانة 10 ن3ي 3 0)0) 
بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 
بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه من أجل 
سقي مساحة 0,30 هكتار ت لفائدة 
 لس د دوفير  لتهامي  لحامل لبطاقة 

.GA50517 لتعريف  ل3طن ة 
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 
وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 
 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(819
على  لعقار  ملسمى  س جري   لذي 
أرض ة ذي رسم صدقة ض  قطعة 
وعقد هبة ض   ((5 ص   (81 برقم 
شر ء  ورسم   110 ص   158 برقم 
وملحق   181 ص   15( برقم  ض 
 (19 تصح حي لسم شر ء ض برقم 
0))  ملت3 جد بالجماعة  لتر ب ة  ص 
ول لي، د ئرة زره3ن، إقل م مكناس، 
إلى   (0(0 ن3ي 3   8 تاريخ  من   بتد ء 
علني  بحث   (0(0 ن3ي 3   18 غانة 
بإيجاز  مشروع  لترخ ص  شأن   في 
منه، من أجل تزويد  بئر وجلب   ملاء 
مر فق  لجمع ة باملاء وسقي مساحة 
فجر  جمع ة  لفائدة  هكتار   0.10
 مل3لى إدريس  ألكبر للقرآن  لكريم في 

شخص ممثلها  لقاي3ني.
39

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 
رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 
ماي   1( بتاريخ   (0(0/(801 ح.ج 
على  لعقار  س جري  0)0)  لذي 
شهادة  مللك ة  ذي  م3يير    ملسمى 
)05/7919  ملت3 جد بالجماعة  رقم 
أح3 ز  د ئرة  و د  لجدندة،   لتر ب ة 
مكناس،  بتد ء  إقل م  مكناس، 

غانة  إلى   (0(0 ن3ي 3   8 تاريخ  من 
بحث علني في شأن   (0(0 ن3ي 3   18
وجلب  بئر  بإيجاز  مشروع  لترخ ص 
 5 أجل سقي مساحة  منه من   ملاء 
هكتار ت لفائدة  لس د م3يير  لغازي 
لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.D105(08
40

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 
وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 
 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(798
على  لعقار  ملسمى  س جري   لذي 
رقم  شهادة  مللك ة  ذي   1 ل3ك3 
K/(119  ملت3 جد بالجماعة  لتر ب ة 
د ئرة زره3ن،إقل م   يز لة بني عمار، 
ن3ي 3   8 تاريخ  من  مكناس،  بتد ء 
0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) بحث 
مشروع  لترخ ص  شأن  في  علني 
منه من أجل  بئر وجلب  ملاء  بإيجاز 
سقي مساحة 1.6710 هكتار  لفائدة 
 لس د  لتازي عبد  للط ف ومن معه 
لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.C42-6558
41

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 
وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 
 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(797
على  لعقار  ملسمى  س جري   لذي 
 خناتة 1-11  ذي شهادة  مللك ة رقم 
بالجماعة  )6))05/16  ملت3 جد 
 لتر ب ة  ملغاص ين، د ئرة زره3ن بني 
عمار، د ئرة زره3ن،إقل م  مكناس، 
إلى   (0(0 ن3ي 3   8 تاريخ  من   بتد ء 
بحث علني في   (0(0 ن3ي 3   18 غانة 
بئر  بإيجاز  مشروع  لترخ ص  شأن 
منه من أجل  الستعما1  وجلب  ملاء 
 ملنزلي و رو ء  ملاش ة و لسقي مساحة 
لفائدة  لس دة  هكتار    1.00((
لبطاقة  غزالن  لحامل  بنسالم 

.D(89((( لتعريف  ل3طن ة 
42
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(8(5

على  لعقار  ملسمى  س جري   لذي 

شهادة  مللك ة  ذي  محمد  ملك 

بالجماعة  11/1570  ملت3 جد  رقم 

صفرو،  د ئرة   لتر ب ة  لعن3صر، 

صفرو،  بتد ء  د ئرة صفرو،إقل م  

غانة  إلى   (0(0 ن3ي 3   8 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (0(0 ن3ي 3   18

مشروع  لترخ ص بإيجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه   ملاء 

لفائدة  لس د  هكتار    17.((((

كرش محمد ف صل  لحامل لبطاقة 

.A15861 لتعريف  ل3طن ة 
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(861

  P1 لذي س جري على  لعقار  ملسمى 

من  مللك  ملسمى ملك علي وقس3 ذي 

 16/(5((1 رقم  مطلب  لتحف ظ 

 69 بعدد  ض  مقاسمة  عقد  ذي 

)9   ملت3 جد بالجماعة  لتر ب ة  ص 

د ئرة  لخميسات،  س دي  لغندور، 

إقل م   لخميسات،  بتد ء من تاريخ 8 

ن3ي 3 0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

منه من أجل  بئر وجلب  ملاء  بإيجاز 

لفائدة  هكتار ت   1 مساحة  سقي 

وقس3  لحسن  لحامل  علي   لس د 

.X11((9 لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(81(

على  لعقار  ملسمى  س جري   لذي 

 لش ح ة ذي عقد مقاسمة ض بعدد 

بالجماعة  118  ملت3 جد  ص   185

 لتر ب ة تمحضيت، د ئرة أزرو، إقل م  

إفر ن،  بتد ء من تاريخ 8 ن3ي 3 0)0) 

0)0) بحث علني  ن3ي 3   18 إلى غانة 

بإيجاز  مشروع  لترخ ص  شأن  في 

ثقب وجلب  ملاء منه من أجل وسقي 

لفائدة  لس د  هكتار ت   ( مساحة 

لبطاقة  م م3ن  لحامل  ب3سع د 

.DA10975 لتعريف  ل3طن ة 
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(875

على  لعقار  ملسمى  س جري   لذي 

شهادة  الستغال1  ذي   لكريعة 

بالجماعة  0)0)/))  ملت3 جد  رقم 

 لتر ب ة عين  لشكاك، د ئرة إنم3ز ر 

كندر، إقل م  صفرو،  بتد ء من تاريخ 

ن3ي 3   18 غانة  إلى   (0(0 ن3ي 3   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخ ص 

منه من أجل وسقي مساحة 81)1.7 

هكتار ت لفائدة  لس د منتفع محمد 

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.C91069
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(871

على  لعقار  ملسمى  س جري   لذي 

و د  ملحازة ذي عقد شر ء ض برقم 

بالجماعة  01)  ملت3 جد  ص   17(

 لتر ب ة  غبال3  ق3ر ر، د ئرة صفرو، 

 8 تاريخ  من  صفرو،  بتد ء  إقل م  

ن3ي 3 0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه من أجل 

لفائدة  هكتار ت   ( مساحة  وسقي 

 لس د رقي عبد  لعلي   لحامل لبطاقة 

.CB85717 لتعريف  ل3طن ة 
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(817

على  لعقار  ملسمى  س جري   لذي 

شهادتي  ذي   ( و لركادة   1  لركادة 

و51))/57   57/((11 رقم   مللك ة 

عين  بالجماعة  لتر ب ة   ملت3 جد 

إفر ن،  إقل م   أزرو،  د ئرة   لل3ح، 

إلى   (0(0 ن3ي 3   8 تاريخ  من   بتد ء 

علني  بحث   (0(0 ن3ي 3   18 غانة 

بإيجاز  مشروع  لترخ ص  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب  ملاء 

لفائدة  هكتار ت   (.6116 مساحة 

معه  ومن  ب3تحمارت  هشام   لس د 

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.DA5569(
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(819

على  لعقار  ملسمى  س جري   لذي 

7-3  لرسم  لعقاري  لحسن  آنت 

بالجماعة  K/18(15  ملت3 جد  رقم 

أزرو،  د ئرة  صم م،  بن   لتر ب ة 

 8 تاريخ  من  إفر ن،  بتد ء  إقل م  

ن3ي 3 0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه من أجل 

لفائدة  هكتار ت   7 مساحة  وسقي 

معه   ومن  محمد  كساني   لس د 

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.D(10101
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(867

على  لعقار  ملسمى  س جري   لذي 

رقم  تنف ذ  ملف  ذي  فد ن  لخل3ة 

 (019 ي3فمبر   (7 ن3م   157/(019

س دي  بالجماعة  لتر ب ة   ملت3 جد 

إقل م   ت فلت،  د ئرة  عبد  لرز ق، 

 لخميسات،  بتد ء من تاريخ 8 ن3ي 3 

0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) بحث 

علني في شأن مشروع  لترخ ص بإيجاز 

ثقب وجلب  ملاء منه من أجل وسقي 

لفائدة  هكتار ت   (.6150 مساحة 

 لس د  ل3ث ق محمد   لحامل لبطاقة 

.G((5(75 لتعريف  ل3طن ة 

50



6315 الجريدة الرسميةعدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(8(1

على  لعقار  ملسمى  س جري   لذي 

ض  بنظير  شر ء  عقد  ذي   لك3شة 

0))   ملت3 جد  ص   56( برقم 

باش3ية  تزك ت،  بالجماعة  لتر ب ة 

إفر ن، إقل م  إفر ن،  بتد ء من تاريخ 

ن3ي 3   18 غانة  إلى   (0(0 ن3ي 3   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخ ص 

 1.(5 مساحة  سقي  أجل  من  منه 

عزيز   برحمان  لفائدة  لس د  هكتار 

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.DB1(1(0
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(8(9

على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 

ملك ة  ثب3ت  عقد  ذي   لزقالن 

60)  ملت3 جد  ص   (80 بعدد  ض 

باش3ية  تزك ت،  بالجماعة  لتر ب ة 

  فر ن، إقل م  فر ن،  بتد ء من تاريخ 

 8 ن3ي 3 0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

من  منه،  وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز 

هكتار   0,5550 مساحة  سقي  أجل 

لفائدة  لس د  لشرقي م م3ن  لحامل 

.DB9188 لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (019/(815

 لذي س جرى على  لعقار ت  ملسماة 

تشارف ت  لف3ق وتشريفت وتشريفت 

 شط3 ن وتشارف ت  لف3ق ذي عق3د 

 11 ص   56( بعدد  مضمنة  شر ء 

9)1 ص  1)) وعدد  190 ص  وعدد 

100  ملت3 جد  ص   1(( وعدد   97

د ئرة  تمحضيت،  بالجماعة  لتر ب ة 

من تاريخ  إقل م  فر ن،  بتد ء   أزرو، 

 8 ن3ي 3 0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

من  منه،  وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز 

هكتار ت   3,63 مساحة  سقي  أجل 

م3حى  زعى  شركة  لس د  لفائدة 

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.DA1((((
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(880

 لذي س جرى على  لعقار  ملسمى ب3يب3 

ذي  لرسم  لعقاري عدد 15)16/65 

مجمع  بالجماعة  لتر ب ة   ملت3 جد 

إقل م  د ئرة  لخميسات،   لطلبة، 

 لخميسات،  بتد ء من تاريخ 8 ن3ي 3 

 (0(0 ن3ي 3   18 غانة  إلى   (0(0 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

من أجل  منه،  بحفر بئر وجلب  ملاء 

سقي مساحة 1 هكتار لفائدة  لس دة 

باجي م نة  لحاملة لبطاقة  لتعريف 

.X59(95 ل3طن ة 
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(878 

على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 

م3ض3ع  لرسم   7 رقم   لقطعة 

حكم  ذي   R/8711 رقم   لعقاري 

محرر   18/16(1 رقم  تنف ذي 

ومحضر   (018 ديسمبر   (6 بتاريخ 

 16(1/(018 رقم  تنف ذ  لقسمة 

 (018 ديسمبر   (1 بتاريخ  محرر 

س دي  بالجماعة  لتر ب ة   ملت3 جد 

إقل م  ت فلت،  د ئرى  عبد  لرز ق، 

 لخميسات،  بتد ء من تاريخ 8 ن3ي 3 

 (0(0 ن3ي 3   18 غانة  إلى   (0(0 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

من أجل  منه،  بحفر بئر وجلب  ملاء 

لفائدة  هكتار ت   ( مساحة  سقي 

 لس دة حجي يزهة  لحاملة لبطاقة 

.A5((691 لتعريف  ل3طن ة 

55

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

رقم  لسب3  وكالة  لح3ض  ملائي 

ماي   1( بتاريخ   (0(0/(881 ح.ج 

على  لعقار  س جرى  0)0)  لذي 

 ملسمى فد ن ر س عين ملح كن ذي 

ص   (1( بعدد  ض  مخارجة  عقد 

بالجماعة  لتر ب ة  16)  ملت3 جد 

إقل م  د ئرة  لخميسات،   لكنزرة، 

 لخميسات،  بتد ء من تاريخ 8 ن3ي 3 

 (0(0 ن3ي 3   18 غانة  إلى   (0(0 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

من أجل  منه،  بحفر بئر وجلب  ملاء 

لفائدة  هكتار ت   ( مساحة  سقي 

 لس د  لش كر محمد  لحامل لبطاقة 

.G189( لتعريف  ل3طن ة 
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(88(

على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 
ملك  لدولة م3ض3ع  لرسم  لعقاري 

شر كة  ذي  تفاق ة   R/(780 رقم 

 10(8((/1 مع  لدولة مشروع رقم 

خميس  بالجماعة  لتر ب ة   ملت3 جد 

إقل م  ت فلت،  د ئرة  نحيى،  س دي 

 لخميسات،  بتد ء من تاريخ 8 ن3ي 3 

 (0(0 ن3ي 3   18 غانة  إلى   (0(0 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

منها،  وجلب  ملاء  أثقاب   1 بإيجاز 

69 هكتار ت  من أجل سقي مساحة 

 STE AGRO - شركة  لفائدة 

في   INDUSTRIELLE DE SAISS S.S

شخص ممثلها  لقاي3ني.
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(850

على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 

و يد و  ش اخ  و ملرجع   ملر جع 

شر ء  عقدي  ذي  بمزرعة  لج3ى 

وض بعدد   118 ص   511 ض بعدد 

بالجماعة  )))  ملت3 جد  ص   119

إقل م  ب3ملان،  د ئرة   لتر ب ة  ملرس، 

ن3ي 3   8 تاريخ  من  ب3ملان،  بتد ء 

 (0(0 ن3ي 3   18 غانة  إلى   (0(0 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

من  منه،  وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز 

أجل سقي مساحة 3,8483 هكتار ت 

محسين  لفائدة  لس د  مخش3ن 

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.CD(00(86
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 
وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 
 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(9(5
على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 
لحريشة ذي عقد شر ء ضمن بعدد 
وبالد  لدكاكرة   187 صح فة   175
 (95 بعدد  ضمن  شر ء  عقد  ذي 
بالجماعة  88)  ملت3 جد  صح فة 
 لتر ب ة  غبال3  ق3ر ر، د ئرة صفرو، 
تاريخ  من  صفرو،  بتد ء   إقل م 
 8 ن3ي 3 0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) 
بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 
منه،  وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز 
 5,1813 مساحة  سقي  أجل  من 
هكتار ت لفائدة  لس د عزيز ياظيري 
شكاك  ورض3 ن  شكاك  ومصطفى 
لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 
ورقم   CB165765 ورقم   CB15899

.CB1161(5
59

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 
وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 
 (0(0 ماي   1( بتاريخ   (0(0/(9(6
 لذي س جرى على  لعقار  ملسمى بالد 
مبروكة مسع3دة ذي شهادة  مللك ة 
)7)8)/11  ملت3 جد بالجماعة  رقم 

 لتر ب ة  غبال3  ق3ر ر، د ئرة صفرو، 

تاريخ  من  صفرو،  بتد ء   إقل م 

 8 ن3ي 3 0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل 

و رو ء  ملاش ة   الستعما1  ملنزلي 

هكتار    0,1513 مساحة  وسقي 

عبد  ملج د  قند ز  لفائدة  لس د 

لبطاقة  لتعريف  ل3طن ة   لحامل 

.CB81019
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   11 بتاريخ   (0(0/(9(7

على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 

فد ن  لشعبة ذي عقد ح ازة قسمة 

9)1  ملت3 جد  99) ص  ضمن بعدد 

د ئرة  ك ك3،  بالجماعة  لتر ب ة 

 ب3ملان، إقل م ب3ملان،  بتد ء من تاريخ 

 8 ن3ي 3 0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل 

مساحة  وسقي   الستعما1  ملنزلي 

هكتار  لفائدة  لس د ل اس   1,4725

لبطاقة  لتعريف  محمد  لحامل 

.C1659(5 ل3طن ة 
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 
وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 
 (0(0 ماي   11 بتاريخ   (0(0/(9(9
على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 
شهادة  مللك ة  ذي   19  لحسن ة 
بالجماعة  )8)11/1  ملت3 جد  عدد 
صفرو،  د ئرة   لتر ب ة  لعن3صر، 
تاريخ  من  صفرو،  بتد ء   إقل م 
 8 ن3ي 3 0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) 
بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 
بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل 
لفائدة  هكتار ت   1 مساحة  سقي 
 لس د عب د  دريس  لحامل لبطاقة 

.CB1176 لتعريف  ل3طن ة 
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 
وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 
 (0(0 ماي   11 بتاريخ   (0(0/(9(0
على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 
 لحسن ة )5 ذي شهادة  مللك ة عدد 
11/1160  ملت3 جد بالجماعة  لتر ب ة 
صفرو،  د ئرة  س دي  خ ار،  كندر 
تاريخ  من  صفرو،  بتد ء   إقل م 
 8 ن3ي 3 0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) 
بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل 

سقي مساحة 1,4730 هكتار  لفائدة 

 لس د شه د  لعالوي ومحمد  لعالوي 

لبطاقة  و ل اس  لعالوي  لحامل 

 لتعريف  ل3طن ة NS81(561 ورقم 

.NS8(0651 ورقم NS810159
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وكالة  لح3ض  ملائي لسب3

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مدنرة  أصدرته  قر ر  بم3جب 

وكالة  لح3ض  ملائي لسب3 رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   11 بتاريخ   (0(0/(9(1

على  لعقار  ملسمى  س جرى   لذي 

شهادة  مللك ة  ذي   (8  لحسن ة 

بالجماعة  91)11/1  ملت3 جد  عدد 

صفرو،  د ئرة   لتر ب ة  لعن3صر، 

تاريخ  من  صفرو،  بتد ء   إقل م 

 8 ن3ي 3 0)0) إلى غانة 18 ن3ي 3 0)0) 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ ص 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل 

لفائدة  هكتار ت   5 مساحة  سقي 

لبطاقة  ب3هدة حدو  لحامل   لس د 

.C15(510 لتعريف  ل3طن ة 
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المالحظات
المساحة إسم وعنوان المالك أو المفروض أنهم المالك

 أرقام الرسوم
العقارية رقم البقعة

هـ ار س العنوان االسم

المالحظات
المساحة إسم وعنوان المالك أو المفروض أنهم المالك

 أرقام الرسوم
العقارية رقم البقعة

هـ ار س العنوان االسم
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المالحظات
المساحة إسم وعنوان المالك أو المفروض أنهم المالك

 أرقام الرسوم
العقارية رقم البقعة

هـ ار س العنوان االسم

المالحظات
المساحة إسم وعنوان المالك أو المفروض أنهم المالك

 أرقام الرسوم
العقارية رقم البقعة

هـ ار س العنوان االسم
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باب

تط3 ن،

شفشاون،

من أجل

 لرسم ة

 لفصل  ألو1

 لفصل  لثاني

 ألرض ة

 لجدو1
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عدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) الجريدة الرسمية6318  



6319 الجريدة الرسميةعدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) 



عدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) الجريدة الرسمية6353  



6351 الجريدة الرسميةعدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) 
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عدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) الجريدة الرسمية)635  



635( الجريدة الرسميةعدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) 



عدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) الجريدة الرسمية6351  



6355 الجريدة الرسميةعدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) 



عدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) الجريدة الرسمية6356  



6357 الجريدة الرسميةعدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) 



عدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) الجريدة الرسمية6358  



6359 الجريدة الرسميةعدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) 
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عدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) الجريدة الرسمية6363  



6361 الجريدة الرسميةعدد 5611 - 11 ش3 1 1111 )) ن3ي 3 0)0)) 
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