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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

 AL ISMAILIA PROMOTION

 IMMOBILIERE
SARL

تلقاه   توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

االستاذ سعد بوعنان موثق بفاس، 

فوت   ،(0(0 مارس  و9   3 بتاريخ 

لفائدة  خالد  شنتوفي  علمي  السيد 

العبدي،  الواحد  عبد  السيد 

م  ش   EL MAKKI SAKAN وشركة 

م يمثلها السيد جابري عبد الواحد 

املقدرة  االجتماعية  حصصه  جميع 

في  يمتلكها  التي  حصة   (000 ب 

 AL ISMAILIA املسماة  الشركة 

PROMOTION IMMOBILIERE ش 

 (00.000 االجتماعي  راسمالها  م  م 

بفاس،  االجتماعي  مقرها  درهم، 
)، شارع  إقامة هناء، مكتب   ،5 رقم 

محمد عبده، ملعب الخيل.

قرر مجموع  التفويت،  لهذا  تبعا 

الشركاء ما يلي :

النظام  من   7 الفصل  تعديل 

االسا�ضي للشركة كما يلي :

مبلغ  في  الشركة  راسمال  حدد 

 (000 إلى  مقسم  درهم   (00.000

حصة بقيمة 00) درهم لكل حصة، 

موزعة على الشركاء كما يلي :

 500 السيد عبد الواحد العبدي 

حصة.

شركة EL MAKKI SAKAN ش م 

م 500 حصة.

املجموع : 000) حصة.

علمي  السيد  املسير  استقالة 

تاما  ابراءا  ومنحه  خالد  شنتوفي 

ونهائيا.

تعيين السيد عبدالواحد العبدي 
والسيد جابري عبد الواحد كمسيران 
ملدة  وذلك  أعاله  املذكورة  للشركة 
كافة  تخويلهما  مع  محدودة  غير 

الصالحيات.
 AL ISMAILIA شركة  تلتزم 
PROMOTION IMMOBILIERE ش 
م م بالتوقيع املشترك ملسيرها السيد 
عبد الواحد العبدي والسيد جابري 

عبد الواحد.
 AL ISMAILIA شركة  أصبحت 
 PROMOTION IMMOBILIERE
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

باختصار ش م م.
ونتيجة لذلك، تم تعديل القانون 

األسا�ضي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،(0(0 ماي   (8 بتاريخ 

.((89/(0(0
1 P

 STE ART & CRAFTS
INCORPORATION

SARL
رقم 8) شارع عثمان بن عفان حي 

الزهور الدشيرة انزكان
السجل التجاري رقم 87)0)

بتاريخ )) أبريل 0)0) تم تاسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة.

كرافت  إ  ارت  شركة   : التسمية 
انكوربريشن.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

منتوجات  وتوزيع  بيع   : الهدف 
الصناعة التقليدية.

شارع   (8 املقر االجتماعي ك رقم 
عثمان بن عفان حي الزهور الدشيرة 

انزكان.
راس املال : حدد في مبلغ 00.000) 
درهم مقسمة إلى 000) حصة بثمن 

00) درهم للحصة في ملكية :
 500 بنخدة  بوجمعة  السيد 

حصة.
 500 العيادي  لطيفة  السيدة 

حصة.
بوجمعة  السيد  عين   : التسيير 
العيادي  لطيفة  والسيدة  بنخدة 
كمسيرين مشتركين في تسيير الشركة 

ملدة غير محدودة.
من تاريخ  99  سنة ابتداء   : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى )3 ديسمبر من كل سنة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان 
رقم  تحت   ،(0(0 ماي   (5 بتاريخ 

.8((
2 P

 ATLAS BUSINESS
CONSULTING

 AV YACOUB EL MANSOUR
 IMM AL AMIRA III N°32 3ème

GUELIZ MARRAKECH
ش م م ذات مساهم واحد

تأسيس شركة
منظم  قانون  وضع  بتاريخ  تم 

لشركة باملميزات التالية :
 STE EL MOHTA CAR : التسمية

.SARL AU

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 
سائق.

ملتونة   67  - آ   : االجتماعي  مقر 
 ( عمارة   (( رقم  األر�ضي  الطابق 

االزدهار مراكش.
في  حدد   : االجتماعي  الراسمال 
إلى  مقسما  درهم   500.000 مبلغ 
درهم   (00 فئة  من  حصة   5000
العزيز  عبد  السيد   : كاآلتي  موزع 

املهتدي 5000 حصة.
غير  ملدة  اإلدارة  تسير   : اإلدارة 
العزيز  عبد  طرف  من  محدودة 

املهتدي.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى غاية )3 ديسمبر من كل 

سنة.
99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
بتاريخ  بمراكش  التجارية  املحكمة 
3) مارس 0)0) تحت رقم )8)3)) 
التجاري  بالسجل  الشركة  وسجلت 

بمراكش تحت رقم 03803).
3 P

MSCOS ائتمانية
عمارة 8) مكتب رقم 5) زنقة ازكزا أكدال - 

الرباط
الهاتف : 9)606))066 - 0537790808 

RAMAB
SARL AU

االسا�ضي  القانون  بمقت�ضى 
 ،(0(0 فبراير   (0 بتاريخ  للشركة 
قرر الشريك الوحيد السيد الرحالي 
ذات  تأسيس شركة  الرحمان،  عبد 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
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 RAMAS SARL  : الشركة  اسم 

.AU

ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الخشب  نجارة   : الشركة  نشاط 

واألملنيوم.
رقم   : للشركة  االجتماعي  املقر 

500) أمل 5 املسيرة ح ي م الرباط.
راس مال الشركة : 0.000) درهم 

مقسم إلى 00)حصة قيمة كل حصة 

00) درهم.

تم تعيين السيد الرحالي   : املسير 

لبطاقة  الحامل  الرحمان  عبد 

 AA(0638 رقم  الوطنية  التعريف 

كمسيرة للشركة وملدة غير محدودة.

99 سنة من تاريخ   : مدة الشركة 

التأسيس.

بكتابة  تم  قد  القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 (6 بتاريخ   (08867 رقم  تحت 

رقم  التجاري  السجل   .(0(0 ماي 

.(83835
عن النسخة والنص

4 P

RIBAT KHADAMATES

 SOCIETE A RESPONSABILIE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 1.600.000 DHS

 SIEGE SPCIAL : 28, RUE AL

 GHALCINE SECTEUR 21 HAY

RYAD - RABAT

RC RABAT : 80523
تغيير تسمية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قرر   ،(0(0 مارس   3 في  بالرباط 

الجمع العام االستثنائي ما يلي :

 RIBAT شركة  تسمية  تغيير 

 RK GUARD ب   KHADAMATES

.SARL

مالئمة القانون األسا�ضي للشركة 

وفق التعديل الجديد.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

تحت   (0(0 ماي   6 بتاريخ  بالرباط 
رقم 08860).

5 P

BOUHAHI TRANS
SARL AU

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي  الوحيد  املساهم  مع  محدودة 

تحمل الخصائص التالية :

.BOUHAHI TRANS : التسمية

.SARL AU : الصيغة القانونية

الهدف االجتماعي :

مقاول في نقل األشخاص ؛

مقاول في نقل األمتعة ؛

مقاول بناء وأشغال مختلفة.
درهم   90.000  : رأسمال الشركة 

مقسمة إلى 900 حصة من فئة 00) 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :

 900 بحاحي  الرحيم  السيد عبد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

3) شارع أنوال،  املقر االجتماعي : 

 8 رقم  مكتب   (( فلوري  إقامة 

ميموزة، القنيطرة.

املسير : السيد عبد الرحيم بحاحي.
رقم السجل التجاري : 58585.
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STE R PRINT
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

أبريل   (8 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

0)0) قرر الشريك الوحيد ما يلي :

القصدي  رشيد  السيد  استقالة 

من منصبه كمسير للشركة.

تأكيد السيد ر�ضى بنبراهيم مسير 

للشركة لفترة غير محدودة.

التوقيع للسيد رضا بنبراهيم.

تحديث القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 التجارية بالرباط بتاريخ 7) ماي 0)0) 

تحت رقم 08868).
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وركة أساواي لألوغال
ذ.م.م.

STE ASSAWAY TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

SARL

تأسيس
 3 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة ذات   (0(0 مارس 

بما  تتميز  والتي  املحدودة  املسؤولية 

يلي :

شركة   : االجتماعية  التسمية 

 STE ذ.م.م.  لألشغال  أساواي 

.ASSAWAY TRAVAUX

موضوع الشركة :

األشغال املختلفة.

الوساطة.

التجارة في مواد البناء.
القصر   55 رقم   : املقر االجتماعي 

مدغرة  القروية  الجماعة  البراني 

الراشيدية.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها.
رأسمال الشركة : 00.000) درهم 

مقدار كل واحدة 00) درهم.

الحصص :

السيد رازوك أيوب : 700 حصة.

السيد صباح العولة : 300 حصة.

رازوك  السيد  املسير   : التسيير 

أيوب.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 6) أبريل 
التجاري  السجل  رقم  تحت   (0(0

.(3707/(0(0
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STE HADER BEAUTY
 SARL AU
RC : 31585

تأسيس شركة
 (0(0/08/(8 تم بالعيون بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  إنشاء 
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

التالية :
.»HADER BEAUTY« : التسمية

خدمات  وتجارة  إنتاج   : النشاط 
التجميل.

 (500 تجزئة   : االجتماعي  املقر 
رأس الخيمة رقم 80 العيون. 

99  سنة ابتدءا من تاريخ   : املدة 
التأسيس.

درهم   (00000.00   : املال  رأس 
موزعة  حصة   (000 على  مقسمة 

كالتالي :
السيدة هاجر الدرع 000) حصة.
 التسيير : تم تعيين السيدة هاجر 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  الدرع 

محدودة.
اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 
بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   (0(0/08/(8 بتاريخ 

.(0(0/850
9 P

 MASTER CONCASSEUR
S.A.R.L

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
 MASTER شركة  ملساهمي 
ذات  شـركة     CONCASSEUR
املسؤولية املحـدودة، البـالغ رأسمـالها 
5.000.000,00 درهم والكـائن مقرها 
ب : جماعة املر�ضى العيون ، العيون،  

تم قبول و تقـرر ما يلي :
)ست عشر الف   (6.500 تفويت 
مجموع   هي  و  حصة  خمسمائة(  و 
املوساوي  السالك  السيد  حصص 
كاالتي :  0.000) )عشرة االف( حصة 
 6500 لفائدة السيد بدر املوساوي و 
حصة  خمسمائة(  و  االف  )ستة 

لفائدة السيد موالي املوساوي.
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املوساوي  بدر  السيد  تعيين 

كمسيرين  املوساوي  موالي  والسيد 

للشركة.

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 

الضـبط باملحـكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   ((/05/(0(0 بتـاريخ 

.89(/(0(0
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ديوان األستاذة خودار ابتسام

وركة ليكانو موضا

شركة ذات  مسؤولية محدودة

رأسمال : 360.000 درهم

املقر االجتماعي بفاس 88 زنقة سان 

لوي، السعادة، طريق عين الشقف

تلقته  موثق  عقد  بمقت�ضى 

موثقة  خودار،  ابتسام  األستاذة 

ماي  و))  يناير   (3 بتاريخ  بفاس 

0)0) فوت السيد هائل عبد الرحيم 

حصة اجتماعية من مجموع   (800

في  املتمثلة  االجتماعية  الحصص 

لفائدة  اجتماعية  حصة   3600

السيد الوردي محمد.

وكنتيجة لهذا التغيير فإن البنود 

) و6 من القانون األسا�ضي عدال على 

النحو التالي :

الفصل ) : تغيير شكل الشركة :

مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة بشريك واحد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة.

الشركة  حصص   :  6 الفصل 

أصبحت موزعة كالتالي :

800) حصة في اسم السيد هائل 

عبد الرحيم.

السيد  اسم  في  حصة   (800

الوردي محمد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (0(0 ماي   (6 بتاريخ 

.((98

11 P

STE BETONSA
SARL

مسؤولية  ذات  شركة  تكوين 
محدودة.

.STE BETONSA : االسم
املوضوع : أشغال البناء.

رأس املال : 00.000) درهم.
مقر الشركة : 86 شارع الزرقطوني 
طابق الثالث رقم 6، الدار البيضاء - 

املغرب.
 MAHMUT السيد   : التدبير 

.JADIR AHLAM والسيدة YATIK
اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 
نسخة من القانون التأسي�ضي بكتابة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ )) مارس 0)0) تحت 

رقم 6)7339.
12 P

EMC LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد
يبلغ رأسمالها : 00.000).) درهم

املقر اإلجتماعي :  الر باط 69، شارع 
باتريس لومبا

السجل التجاري بالرباط
رقم 999)6

تفويت حصص إجتماعية
تغيير الشكل القانوني للشركة

تعيين مسير جديد
في  مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�ضى 
8) ديسمبر 9)0)، قام السيد سعد 
الصالحي أصالة عن نفسه ونيابة عن 
السيد عبد الصمد الصالحي بتفويت 
جميع الحصص اإلجتماعية اململوكة 
أسماء  شركة  إلى  الشركة  في  لهما 
اكروا نفست ش.م ممثلة من طرف 
السيد جمال املستري والسيد محمد 

رزين.
في  مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�ضى 
الشريك  قرر   ،(0(9 ديسمبر   (8
اكروا نفست  الوحيد لشركة اسماء 
ش.م ممثلة من طرف السيد جمال 
املستري والسيد محمد رزين ما يلي :

تفويت  على  واملوافقة  املصادقة 

لفائدة  جميع الحصص اإلجتماعية 

شركة اسماء اكروا نفست ش.م.

استقتلة مسير الشركة مع اإلبراء.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

تعيين مسير جديد.

تحيين القانون األسا�ضي.

مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�ضى 

صياغة  تم   ،(0(0 يناير   13-8 في  

القانون األسا�ضي الجديد للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة   الضبط  بكتابة  القانوني 

مارس   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

0)0) تحت رقم 08708).
من أجل اإليداع والنشر

األستاذة ملياء بريطل

موثقة بالدارالبيضاء

13 P

 STE. AFRO-FES IMPORT ET

 EXPORT DES VETEMENTS

AFRICAINS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك واحد
مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

تلقاه   (0(0 فبراير   (9 بتاريخ 

بفاس  موثق  سعد  سقاط  األستاذ 

وضع القانون األسا�ضي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات شريك واحد 

لتكون خاصيتها كالتالي :

 STE. AFRO-FES  : التسمية 

 IMPORT ET EXPORT DES

ش.م.م   VETEMENTS AFRICAINS

ذات شريك واحد.
 88 رقم   : فاس  اإلجتماعي  املقر 

شارع محمد سالوي.

املوضوع بصفة مختصرة :

شراء وبيع بالتقسيط وأو بالجملة 

واإلكسسوارات  الجاهزة  املالبس 

اإلفريقية.

في  املذكورة  املنتجات  تسويق 

املغرب أو في الخارج.

املالبس  وتصدير  استيراد 

واإلكسوارات اإلفريقية.

درهم   (00.000.00  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   (000 على  مجزئ 
الواحدة  للحصة  درهم   (00.00

موزعة على الشكل التالي :
عوسمان  علي  محمد  السيد 

000.) حصة.
املجموع : 000.) حصة.

املدة : 99 سنة.
قبل  من  الشركة  تدار   : التسيير 

السيد محمد علي عوسمان.
السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

على )3 ديسمبر.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 (((7 عدد   (0(0 مارس   (5 بتاريخ 

السجل التجاري عدد 585)6.
بمثابة مقتطف

األستاذ سقاط سعد

14 P

دي نيو كايت
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
 يقدر رأسمالها : 0.000.00) درهم

العنوان : )) بلوك ) شارع كندافة 
اليوسفية الشرق الرباط

 (6 مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم  بالرباط   (0(0 مارس 
شركة ذات مسؤولية محدودة يقدر 
رأسمالها ب 0.000.00) درهم ويوجد 
التالي  بالعنوان  اإلجتماعي  مقرها 
) شارع كندافة اليوسفية  بلوك   ((

الشرق الرباط.
التسمية : شركة دي نيو كايت.

الهدف : الوساطة وبيع العقارات.
املقر اإلجتماعي : )) بلوك ) شارع 

كندافة اليوسفية الشرق الرباط.
املدة : مدة الشركة 99 سنة ابتداء 

من يوم التأسيس.
حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
 (0.000.00 في  الرأسمال اإلجتماعي 
حصة   (00 إلى  مقسم  درهم 
لكل  درهم   (00 بمقدار  إجتماعية 

حصة.
السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.
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تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
للشركة  كمسير  السجلما�ضي  مهدي 

ملدة غير محددة.
توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤخذ 5 % لتكوين اإلحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (0(0 ماي   (7 بتاريخ 

.(0887(
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لريتود
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
يقدر رأسمالها : 0.000.00) درهم
العنوان : 7 زنقة بكين شقة 6 

الرباط
 (( مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم  بالرباط   (0(0 مارس 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
درهم   (0.000.00 يقدر رأسمالها ب 
بالعنوان  اإلجتماعي  مقرها  ويوجد 

التالي 7 زنقة بكين شقة 6 الرباط.
التسمية : شركة لريتود.

الهدف : املعلوميات.
بكين  زنقة   7  : اإلجتماعي  املقر 

شقة 6 الرباط.
املدة : مدة الشركة 99 سنة ابتداء 

من يوم التأسيس.
حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
 (0.000.00 في  الرأسمال اإلجتماعي 
حصة   (00 إلى  مقسم  درهم 
لكل  درهم   (00 بمقدار  إجتماعية 

حصة.
السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
العربي العريف كمسير للشركة ملدة 

غير محددة.
توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤخذ 5 % لتكوين اإلحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

0)0) تحت رقم 08870).
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 TWIN CAPITAL الشركة
GESTION

شركة مجهولة 
رأسمالها : 3.000.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي : بإقامة رياض 

أنفا، عمارة ) املكتب )8، شارع عمر 
الخيام، القطب املالي للدارالبيضاء، 

بالدارالبيضاء
إنشاء صندوق التوظيف املشترك 

TWIN TREASURY
املؤرخ  عرفي،  عقد  بموجب   1-
 ،(0(0 مارس   3( في  بالدارالبيضاء 
لصندوق  تسيير  نظام  إنشاء  تم 
التوظيف املشترك، تكمن مميازته في 

ما يلي :
 FCP TWIN  : التسمية 

.TREASURY
 TWIN املؤسسة املسيرة : الشركة
CAPITAL GESTION، شركة مجهولة 
 3.000.000.00 رأسمالها  اإلسم، 
درهم، مقرها اإلجتماعي بإقامة رياض 
أنفا، عمارة ) املكتب )8، شارع عمر 
القطب املالي للدارالبيضاء،  الخيام، 

بالدارالبيضاء.
 ،CIH BANK : املؤسسة الوديعة 
رأسمالها  اإلسم،  مجهولة  شركة 
ومقرها  درهم،   (.660.808.500.00
الحسن  محج   (87 ب  اإلجتماعي 

الثاني، بالدارالبيضاء.
تم تحديد مدة الصندوق   : املدة 
 TWIN املشترك  التوظيف 
TREASURY، تحدد في تسع وتسعين 
اإليداع  تاريخ  من  ابتداء  سنة   )99(
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
باملادة  إليها  املشار  للوثائق  التجارية 
6) من الظهير الشريف املعتبر بمثابة 
في  الصادر   312-93-1 رقم  قانون 
تعديله  تم  كما   (993 سبتمبر   ((
وتتميمه، عدا في حاالت الحل املسبق 
للشركة أو تمديد املدة وفق األغلبية 

املنصوص عليها بنظام التسيير.
األصلي  املبلغ  يصل   : الحصص 
الصندوق  إلنشاء  جمعه  تم  الذي 
مبلغ  في  يحدد  املشترك  التوظيف 
 (.000 إلى  مقسم   ،(.000.000.0

حصة.

يمكن  الذي  األصول  صافي  مبلغ 
 TWIN CAPITAL GESTION لشركة
 500.000 هو  الحصص  بيع  تعليق 

درهم على األقل.
السنة  تبتدئ   : املالية  السنة 
وتنتهي  يناير   )(( فاتح  من  املالية 
ديسمبر لنفس   )3(( بواحد وثالثون 

السنة .
األولى  املالية  السنة  تبتدئ 
بكتابة  اإليداع  تاريخ  في  استثنائيا 
الضبط باملحكمة التجارية، دون أن 

تتجاوز ثمانية عشر )8)( شهرا.
منتدب الحسابات : املكتب ن. عمار 
واإلستشارات  الحسابات  ملراجعة 
بغندي  اإلجتماعي  مقرها   ،N2AC
 ،7 عمارة  غندي،  شارع  مول، 
يمثله  بالدارالبيضاء،   ،5 الشقة رقم 
تم تعيينه كأول  السيد نوفل عمار، 
منتدب للحسابات ملدة ثالث سنوات 
تكوين  تاريخ  من  ابتداء  مالية، 
 TWIN صندوق التوظيف املشترك  

.TREASURY
) - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
 (7 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

ماي 0)0)، تحت عدد 735088.
17 P

STE. BADYA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 00.000.00) درهم

مقرها اإلجتماعي : الطابق األر�ضي 
رقم 9)، حي حيميش القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�ضي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية:
 STE. BADYA  : التسمية 

.SERVICES SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الطابق األر�ضي   : املقر اإلجتماعي 

رقم 9)، حي حيميش القنيطرة.
موضوع الشركة : 

املقاومة في نقل املستخدمين.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   (00.000.00 الشركة في مبلغ 
حصة إجتماعية   (000 مقسمة إلى 
محررة  دراهم للواحدة،   (00 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
السيدرشيد زغلول 500 حصة.

السيد صالح الدين براهيمي 500 
حصة.

املدة : 99 سنة.
رشيد  السيد  إلى  أسند  التسيير: 
الحامل  مغربية،  الجنسية  زغلول، 
 ،G321623 رقم  الوطنية  للبطاقة 
براهيمي،  الدين  صالح  والسيد 
للبطاقة  الحامل  مغربية،  الجنسية 

.LB8868( الوطنية رقم
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 58863، بتاريخ 8 مارس 0)0).
18 P

 STE RHIMOU TRANSPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 590.000 درهم
مقرها االجتماعي : 5)) ملتقى شارع 
عبد موالي عبد العزيز وموالي عبد 
الحفيظ عمارة أسامة مكتب رقم 6 

القنيطرة
السجل التجاري رقم : )8366

استدراك خطأ
اعالن بالجريدة الرسمية رقم )560 
بمسير  متعلق  خطأ  استدراك 
بالجريدة  االعالن  في  أدرج  الشركة 
مارس   8 بتاريخ   560( الرسمية رقم 

.(0(0
خطأ في تسمية املسير

تعيين السيد   : املدرج في االعالن 
الجنسية،  مغربي  الوزاني،  الكرديع 
حائز   ،(999/05/(8 املواليد  من 
مقيم في   ،CIN  N° G258736  على
دوار لقرادحة بن منصور القنيطرة، 
غير  لفترة  للشركة  مشارك  كمسير 

محدودة.
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تصحيح الخطأ : 
الكرديع  السيد  تعيين   : التسيير 
حمزة، مغربي الجنسية، من املواليد 
 CIN  N° حائز على    ،(999/05/(8
لقرادحة  دوار  في  مقيم   ،G726624
بن منصور القنيطرة، كمسير مشارك 

للشركة لفترة غير محدودة.
19 P

STE MARKEM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
 ،(0(0 مارس   8 بتاريخ  بالقنيطرة، 
تم تاسيس شركة تحمل الخصائص 

التالية :
.MARKEM التسمية : شركة

الشكل القانوني : ش.م.م.ش.و.
انوال  زنقة   (3  : املقر االجتماعي 
 8 رقم  مكتب   (( فلوري  اقامة 

القنيطرة.
شركة  عند  )مساكنة 
.(ADISTANCE CENTRE SARL AU

مركز   : االجتماعي  الهدف  
االتصاالت واملكاملات الهانفية.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي.

التسيير : أسند الى السيد كموش 
جالل الحامل لبطاقة التعريف رقم 

.AB((830(
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير الى )3 ديسمبر من كل سنة.
مبلغ  في  حدد  الشركة  راسمال 
 (000 مقسمة الى  درهم،   (00.000
للواحدة،  درهم   (00 بقيمة  حصة 
وتوزيعها  اكتتابها  وتم  ثمنها  سدد 

كالتالي :
 (000  : جالل  كموش  السيد 

حصة.
بالسجل  قيد   : بالسجل  التقييد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
58589 بتاريخ  بالقنيطرة، تحت رقم 

.(0(0/03/(6
20 P

STE PERK CENTER
شركة ذات مسؤولية املحدودة

رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها االجتماعي : شارع محمد 

الخامس اقامة أجياد 8 القنيطرة

تاسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع  تم   ،(0(0 فبراير   (7 بتاريخ 

ذات  لشركة  االسا�ضي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات 

التالية :

.PERK CENTER SARL : التسمية

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 

الخامس، اقامة أجياد 8، القنيطرة.

راسمال  حدد   : الشركة  موضوع 

درهم   (00.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   (000 الى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   (00 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكامبها، 

الشركاء كالتالي :

السيد نبيل جدي ... 50) حصة.

 (50  .... التدالوي  محمد  السيد 

حصة.

 (50  .... الغرابي  الحسين  السيد 

حصة.

 (50  .... السيد شعيب الحمو�ضي 

حصة.

املدة : 99 سنة.

نبيل  السيد  الى  أسند   : التسيير 

الحامل  مغربية،  الجنسية  جدي، 

 ،G539705 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الجنسية  التدالوي،  محمد  والسيد 

التعريف  للبطاقة  الحامل  مغربية، 

.G334068 الوطنية رقم

لسنة املالية : من فاتح يناير الى )3 

ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 77)58.

21 P

 STE GLOBAL ATLANTIC
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 00.000) درهم
املقر االجتماعي : 6)) تجزئة بسمة، 

اوالد أوجيه القنيطرة
السجل التجاري  رقم : 03)58

استدراك خطأ
بالجريدة  وقع  خطأ  استدراك 
الرسمية رقم 5608 بتاريخ 5) مارس 

.(0(0
عوض :

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
درهم   (00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   (000 الى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   (00 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 ... الهيفوف  الغني  عبد  السيد 

000) حصة.
يقرأ :

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
درهم   (00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   (000 الى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   (00 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة   ، بكاملها 

الشركاء كالتالي :
 (000  .... العيفوف  السيد وديع 

حصة.
الباقي بدون تغيير.

22 P

STE GEIMPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها االجتماعي : 8)3 بلوك ج 
املغرب العربي القنيطرة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
 (0(0 فبراير   5 بتاريخ  بالقنيطرة 
وضع القانون االسا�ضي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

لتكون خاصياتها كالتالي :

التسمية : جيم برو ش.م.م.
الهدف : منعش عقاري.

بلوك ج   3(8  :  : املقر االجتماعي 
املغرب العربي القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل النهائي بالسجل التجاري.

أبورحو  أيت  السيد  الشركاء 
رشيد.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
الى )3 ديسمبر.

التسيير : عين السيد أيت أبورحو 
رشيد كمسير للشركة.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل 
الضبط  كتابة  لدى  التجاري 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

6) ماي 0)0)، تحت رقم 3)586.
23 P

STE JK ZAKILINC
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 00.000) درهم

املقر االجتماعي : الطابق االول، بقعة 
583)، االمل ) القنيطرة

تاسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  تم   ،(0(0 مارس   (3 بتاريخ 
ذات  لشركة  االسا�ضي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :
 STE JK ZAKILINC  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
االول،  الطابق   : االجتماعي  املقر 

بقعة 583)، االمل ) القنيطرة.
نقل   : الشركة  موضوع 
النقل  البضائع،  نقل  االشخاص، 
له  ما  كل  عامة  وبصفة  السياحي 

عالقة بنشاط الشركة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   (00.000 مبلغ  في  الشركة 
حصة اجتماعية   (000 مقسمة الى 
محررة  للواحدة،  درهم   (00 بقيمة 
بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :
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السيد كريم ناصر 000) حصة.
املدة : 99 سنة.

الى السيد كريم  أسند   : التسيير 
ناصر.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم )5863، بتاريخ 8) ماي 0)0).
24 P

STE SIMTOTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مقرها االجتماعي : 3) شارع أنوال، 

عمارة فلوري ))، مكتب رقم 8 
ميموزا القنيطرة

الحل املبكر للشركة
الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 STE لشركة  العادي  الغير  العام 
SIMTOTRAV شركة ذات مسؤولية 
مقرها  وحيد،  بشريك  محدودة 
شارع   (3  ، بالقنيطرة  االجتماعي 
أنوال، عمارة فلوري ))، مكتب رقم 

8 ميموزا ، تقرر ما يلي :
الحل املبكر للشركة.

سيمو،  توفيق  السيد  تعيين 
بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
بمقرها االجتماعي أعاله.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
ماي   (8 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

0)0) بتاريخ رقم 78560.
25 P

BEAU BRICOLAGE
SARL AU

املسجل  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم   (0(0 يناير   (8 بتاريخ 

شركة تحمل الخصائص التالية :
.BEAU BRICOLAGE : التسمية

.SARL AU : الشكل القانوني
.NEGOCE : الهدف االجتماعي

 MARCHAND DE MATERIAUX
.DE CONSTRUCTION

 TRAVAUX DIVERS OU DE
.CONSTRUCTION

رأسمال الشركة : 00.000) درهم 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم للحصة.
: حوض الحمامة  املقر االجتماعي 

رقم 83 ماج رقم )0 الصخيرات.
التسيير : تم تعيين السيدة إكرام 

بنجليل كمسيرة للشركة.
التجاري  بالسجل  تقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

))97)) بتاريخ 9 مارس 0)0).
26 P

MBARKI PROJETS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

الرأسمال 000.000.)) درهم
املقر االجتماعي : 73 شارع سيدي 
محمد بن عبد هللا حي املحمدي 

وجدة
تأسيس شركة

من  موثق  رسمي  عقد  بمقت�ضى 
محرر  بلخو  كريمة  األستاذة  طرف 
وضع  تم   (0(0 يناير   (9 بتاريخ 
القوانين التأسيسية لشركة محدودة 
ذات  وحيد  بشريك  املسؤولية 

الخصائص التالية :
شركة   : االجتماعي  اإلسم 
»MBARKI PROJETS« ش.م.م ش.و.
الهدف االجتماعي : منعش عقاري.
املقر االجتماعي : 73 شارع سيدي 
املحمدي  حي  هللا  عبد  بن  محمد 

وجدة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد بالسجل التجاري.
درهم   ((.000.000  : الرأسمال 
حصة  حصة   ((0.000 إلى  مقسم 
اجتماعية من فئة 00) درهم للحصة 

الواحدة :
 : القادر  عبد  امباركي  السيد 

0.000)) حصة.
للسيد  التسيير  عهد   : التسيير 
امباركي عبد القادر ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجاري  بالسجل  بوجدة  التجارية 

رقم  تحت   (0(0 مارس   (( بتاريخ 

.980
ملخص من أجل النشر

27 P

AGREA MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

)ذات مساهم واحد(
املقر االجتماعي : 6) زنقة دانيزي 

الطابق السفلي الدار البيضاء

العام  الجمع  ملحضر  وفقا 

مارس   (( االستثنائي املنعقد بتاريخ 

0)0)، تمت املصادقة على ما يلي :

 (.(00.000 من  املال  رأس  رفع 

درهم إلى 3.000.000.

تحديث النظام األسا�ضي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (( في  التجارية بالدار البيضاء 

0)0) تحت رقم 738839.

28 P

FERPLANT MAROC
فربلون مروك

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

رأسمالها 00.000) درهم

املقر االجتماعي : طريق الرباط، 8)، 

مجمع سفيان ج.ش، إقامة 8)، 

الطابق األول، رقم 98، طنجة

السجل التجاري : 79665

تصفية الشركة
الشريك  قرارات  بموجب   -  (

 (0(0 فبراير   (9 في  املؤرخ  الوحيد 

شركة  مروك«  »فربلون  للشركة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

تقرر ما يلي :

املصادقة على تقرير املصفي.

تعويض الرصيد السلبي للتصفية 

طريق  عن  درهم   558.036,66

الحساب الجاري لشريك الوحيد.

ألعمال  النهائي  الختم  إعالن 
التصفية وإبراء ذمة مصفي الشركة 
أشرف  الذي  التصفية  تسيير  من 

عليه وإنهاء التوكيل املقدم له.
من  النهائي  بالتشطيب  املطالبة 

السجل التجاري.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
بطنجة   التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (0(0 مارس   (7 بتاريخ 

.(3(839
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي

29 P

HALYCOM
هليكوم

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

رأسمالها 0.000) درهم
املقر االجتماعي : 7)، شارع مو�ضى 

بنو نصير، مكتب 89، طنجة
السجل التجاري : )3586
تصفية مسبقة  للشركة
تعيين مصف للشركة

الشريك  قرارات  بموجب   -  (
الوحيد املؤرخة في 30 ديسمبر 9)0) 
للشركة املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :
أوقفت  قد  الشركة  كون  معرفة 
التصفية  وقررت  أنشطتها  جميع 
بحلها  والقيام  للشركة  املسبقة 
من تاريخ  بطريقة ودية وذلك ابتداء 

)3 ديسمبر 9)0).
7)، شارع   : تحديد مقر التصفية 

مو�ضى بنو نصير، مكتب 89، طنجة.
ايريس  مونيكا  السيدة  تعيين 
لشركة،  مصفية  غارسيا  اتشيفيرى 
الساكنة 8، شارع العويس، مرشان، 
تستغرقها  التي  للمدة  وذلك  طنجة 

التصفية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
بطنجة   التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (0(0 فبراير   6 بتاريخ 

.(30((0
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي

30 P
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 INTERNATIONAL

 ONCOLOGICAL GLOBAL

SERVICES

إنترناسينال اونكلوجكال غلوبال 

سيرفيس

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

رأسمالها 00.000) درهم

املقر االجتماعي : تجزئة ))، 

الغندوري، ماالباطا، ص.ب : 

680)) طنجة، محطة املدينة 

90000 طنجة

السجل التجاري : )8989

تصفية مسبقة  للشركة
تعيين مصف للشركة

الشريك  قرارات  بموجب   -  (

الوحيد املؤرخة في 30 ديسمبر 9)0) 

للشركة املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

أوقفت  قد  الشركة  كون  معرفة 

التصفية  وقررت  أنشطتها  جميع 

بحلها  والقيام  للشركة  املسبقة 

من تاريخ  بطريقة ودية وذلك ابتداء 

)3 ديسمبر 9)0).

تحديد مقر التصفية : تجزئة ))، 

الغندوري، ماالباطا، ص.ب : 680)) 

 90000 املدينة  محطة  طنجة، 

طنجة.

سعد   بن  فدوى  السيدة  تعيين 

6، شارع  الساكنة  مصفية لشركة، 

 ،( الطابق   ،( الدرج  املقري،  أحمد 

شقة 3، منطقة الجذر الدار البيضاء، 

وذلك للمدة التي تستغرقها التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (

بطنجة   التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (0(0 فبراير   (9 بتاريخ 

.(30608
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي
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MASERTECH
مزرتك

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

رأسمالها 0.000) أورو
املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، مركز أعمال نوردامي، تجزئة 
رقم 83 أ، طابق الثالث، مكتب رقم 

0)3-))3 طنجة
السجل التجاري : 93)56

تحويل املقر االجتماعي
التعديل املوازي للنظام األسا�ضي

بموجب محضر الجمع العام   -  (
ديسمبر   30 في  املؤرخ  االستثنائي 
تقرر  للشركة املذكورة أعاله،   (0(9

ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
مركز  الحرة،  التصدير  منطقة  من 
أ،   83 رقم  تجزئة  نوردامي،  أعمال 
طابق الثالث، مكتب رقم 0)3-))3 
منطقة   : التالي  العنوان  إلى  طنجة، 
أ،   80 رقم  تجزئة  الحرة،  التصدير 

طابق األول، مكتب رقم أ ) طنجة.
من   8 للمادة  املوازي  التعديل 

النظام األسا�ضي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
بطنجة   التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (0(0 مارس   5 بتاريخ 

.(3(077
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة
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 RECTICEL MOUSSE
MAGHREB

ركتسيل موس مغرب
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
رأسمالها 500.000 درهم

املقر االجتماعي : )3 شارع ولي 
العهد، طنجة

السجل التجاري : 9)398
تصفية الشركة

الشريك  قرارات  بموجب   -  (
 (0(0 فبراير   (8 في  املؤرخ  الوحيد 
موس  »ركتسيل  املسماة  للشركة 
املسؤولية  محدودة  شركة  مغرب« 

بشريك وحيد، تقرر ما يلي :

املصادقة على تقرير املصفي.

اإليجابي  الرصيد  تعويض 

عن  درهم   412.287,81 للتصفية 

لشريك  الجاري  الحساب  طريق 

الوحيد.

ألعمال  النهائي  الختم  إعالن 

التصفية وإبراء ذمة مصفي الشركة 

أشرف  الذي  التصفية  تسيير  من 

عليه وإنهاء التوكيل املقدم له.

من  النهائي  بالتشطيب  املطالبة 

السجل التجاري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (

بطنجة   التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (0(0 مارس   (7 بتاريخ 

.(3(837
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي
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 SE BORDNETZE

MOROCCO
�ضي بوردنيتزي موروكو

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
رأسمالها 600.000.)5 درهم قابل 

للتحويل

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، بقعة رقم )3، طنجة

السجل التجاري : )698)

استقالة مسير
تأكيد على صالحية التسيير

توقيع اجتماعي
الشريك  قرارات  بموجب   -  (

الوحيد املؤرخة في )3 أكتوبر 9)0) 

للشركة املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

السيد  استقالة  وقبول  معرفة 

مهامه  من  رينش  هارالد  روديجر 

كمسير للشركة.

من  مسيرة  الشركة  أن  على 

عفاقي  هشام  السيد  مسيرين  قبل 

والسيد عادل سمريتش وذلك بصفة 

منفصلة.

تأكيد صالحيات التوقيع التي تلزم 

الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (

بطنجة   التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (0(0 مارس   (( بتاريخ 

.(3(3((
بمثابة مقتطف وبيان

املسير
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SJL MAROC
س.ج.ل مروك

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 000.000.) درهم

املقر االجتماعي : بارك داكتفيتي 

عوكاشة، مكتب رقم )، بولفار 

موالي سليمان الدار البيضاء

السجل التجاري : 687)9)

تصفية مسبقة للشركة
تعيين مصف للشركة

بموجب محضر الجمع العام   -  (

بتاريخ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 

املسماة  للشركة   (0(9 أكتوبر   8

محدودة  شركة  مروك«  »س.ج.ل 

املسؤولية، تقرر ما يلي :

أوقفت  قد  الشركة  كون  معرفة 

التصفية  وقررت  أنشطتها  جميع 

بحلها  والقيام  للشركة  املسبقة 

من تاريخ  بطريقة ودية وذلك ابتداء 

)3 ديسمبر 9)0).

بارك   : التصفية  مقر  تحديد 

 ،( رقم  مكتب  عوكاشة،  داكتفيتي 

بولفار موالي سليمان الدار البيضاء.

ديدوش،  محمد  السيد  تعيين 

بن  عمر  شارع   ،6( مقيم  مصفي، 

السالم،  عش  إقامة  الخطاب، 

وذلك  طنجة   ،9 شقة   ،( الطابق 

للمدة التي تستغرقها التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (

بطنجة   التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (0(0 فبراير   5 بتاريخ 

.7(9563
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي
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STVR MAROC

إستفيا مروك

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

رأسمالها 800.000 درهم 

املقر االجتماعي : 6)، شارع 

األندلس، املنطقة اإلدارية، إقامة 

أناضوليا، الطابق الخامس، الهضبة 

رقم 5)، طنجة

السجل التجاري : 3)3)6

تعيين مسير إضافي

التعديل املوازي للنظام األسا�ضي

توقيع اجتماعي

الشريك  قرارات  بموجب   -  (

 (0(0 فبراير   (0 الوحيد املؤرخة في 

للشركة املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

أوليفييه  مارك  السيد  تعيين 

شركات،  متصرف  رولينز  أندريه 

 ،(8 الساكن بوليفارد دو بارك رقم 

إضافي   مسير  بلجيكا،  آث،   7800

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.

من   7 للمادة  املوازي  التعديل 

النظام األسا�ضي.

تأكيد على أن الشركة مسيرة من 

أندريه  أوليفييه  مارك  السيد  قبل 

جوزيف،  إيفان،  والسيد  رولينز 

تشارلز ستيفاال.

من   (0 املادة  صياغة  إعادة 

النظام األسا�ضي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (

بطنجة   التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (0(0 مارس   5 بتاريخ 

.(3(075

بمثابة مقتطف وبيان

املسير
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 ETUDES TECHNIQUES
 ET PRESTATIONS

MAROCAINES
إتود تكنيك إي بريسسيون مروكين

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 000.) أورو

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 
الحرة، بقعة رقم أ80، الطابق 

الثالث، املكتب س 5) - 90090 
طنجة

السجل التجاري رقم 08965)
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم  بطنجة   (0(0 مارس   3
والتي  املسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل الخصائص التالية :
إي  تكنيك  »إتود   : التسمية 

بريسسيون مروكين« ش.م.م.
أساسا،  الشركة  تهدف   : الهدف 
باملغرب  الغير،  لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخارج إلى :
مكتب التصميم والهندسة.

إدارة  في  املساعدة  التنسيق، 
املشروع  جدوى  دراسات  املشاريع، 
للشركات التي تم تأسيسها أو الراغبة 
في تأسيسها في املناطق الحرة املغربية.
مقاول عام - يعمل لجميع الحرف 

- مكتب املشتريات املركزي.
صيانة تقنية متعددة.

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 
الطابق  أ80،  رقم  بقعة  الحرة، 
 90090  -  (5 س  املكتب  الثالث، 

طنجة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
حصة   (00 أورو مقسمة إلى   (.000
الواحدة،  للحصة  أورو   (0 بقيمة 
إجماال  ومحررة  كليا  مكتتبة 
بما يتناسب مع  ومخصصة للشركاء 

مساهماتهم، كالتالي :
 : السيد فريديريك كوزاك، مالك 

50 حصة.
ريتشارد،  سيباستيان،  السيد 
غيسالن بوتشون، مالك : 50 حصة.

مجموع الحصص : 00) حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى )3 ديسمبر.
االحتياطي  لتكوين   5%  : األرباح 
بين  الباقي  تقسيم  ويمكن  القانوني 

الشركاء.
اإلدارة : تم تعيين السيد فريديريك 
املقيم  الشركات،  مدير  كوزاك، 
 59(96 بري،  كبريل  زنقة   ،((3 في 
والسيد  فرنسا  لوسيك  أفنسيس 
غيسالن  ريتشارد،  سيباستيان، 
 7 املقيم  الشركات،  مدير  بوتشون، 
بيس، زنقة دو مونس، 38)59 أرجني 
بصفة  للشركة  مسيرون  فرنسا 

منفصلة ملدة غير محدودة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (0(0 مارس   (( بتاريخ 

.(3(353
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة
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CONTREPAIR MAROC
كونتروبير ماروك

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

رأسمالها 70.000) درهم قابل 
للتحويل

املقر االجتماعي : منطقة الحرة قصر 
املجاز، واد الرمل، طريق الفنيدق، 

طنجة
السجل التجاري : 86789

استقالة مسير
تعيين مسير

تأكيد على صالحية التسيير
الشريك  قرارات  بموجب   -  (
نوفمبر  فاتح  في  املؤرخة  الوحيد 
تقرر  للشركة املذكورة أعاله،   (0(9

ما يلي :
لشركة  الوحيد  الشريك  تغيير 
الذي أصبح شركة كونتروبير إس.إر.

إل.
السيد  استقالة  وقبول  معرفة 
كمسير  مهامه  من  كمبوريني  داريو 

للشركة.

انستازيا  ماركو  السيد  تعيين 
شارع  الساكن  شركات،  متصرف 
 ،68 رقم   ،( ابن عجرون، ريس جاد 
طنجة مسير للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة
الشركة مسيرة من قبل  على أن 

مسير وحيد السيد ماركو انستازيا.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
بطنجة   التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (0(0 يناير   (8 بتاريخ 

.((9897
بمثابة مقتطف وبيان

املسير
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ATG MAROC
أطجي ماروك

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

رأسمالها 8.000) أورو
املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة 79 س) - س/79 - 0) 
هنجر - 79 س 3، طنجة

السجل التجاري : 76855
تحويل املقر االجتماعي

تعديل املوازي النظام األسا�ضي
بموجب محضر الجمع العام   -  (
 (0(9 يوليو   9 االستثنائي املؤرخ في 
للشركة املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
تجزئة  الحرة،  التصدير  منطقة  من 
79 س) - س/79 - 0) هنجر - 79 س 

3، طنجة، إلى العنوان التالي :
تجزئة  الحرة،  التصدير  منطقة 
األر�ضي،  الطابق   ،C1 مبنى   ،8 و   3

طنجة.
من   8 للمادة  املوازي  التعديل 

النظام األسا�ضي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
بطنجة   التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (0(0 مارس   (7 بتاريخ 

.(3(838
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة

39 P
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فيداركو

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 00.000) درهم

عضو بهيئة الخبراء املحاسبين

زنقة مصطفى املعاني، رقم 357، الدار البيضاء

 SANA EDUCATION

MOROCCO
 S.A

شركة مساهمة

رأسمالها : 07.000.000) درهم

مقر الشركة : شارع الزرقطوني 

رقم 6)) - الطابق السادس - الدار 

البيضاء

س.ت الدار البيضاء رقم 6095)3

الزيادة في الرأسمال
قرر الجمع العام غير العادي   -  (

بتاريخ 5) سبتمبر 9)0)، ما يلي :

الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 

بإصدار  وذلك  درهم،   (3.000.000

سهم جديد من   (30.000 بالتكافؤ 

الواجب  درهم لكل سهم،   (00 فئة 

دفع قيمتها كليا بواسطة دفعة نقدية 

أو باملقاصة مع ديون أكيدة وسائلة 

ومستحقة للمساهمين على الشركة.

) - قام مجلس اإلدارة في جلسته 

بتاريخ 5) نوفمبر 9)0) بمعاينة :

تم  التي  لألسهم  الكلي  االكتتاب 

اثنين  مكتتبين  بواسطة  إصدارها 

معنويين ساهما من قبل.

املكتتبة  األسهم  قيمة  دفع 

بمقاصة الحسابات الجارية كليا.

في  للزيادة  النهائي  التحقيق 

الرأسمال.

من   7 بالتالي تعديل تحرير البند 

النظام األسا�ضي.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  3

الدار  بمحكمة  الضبط  بكتابة 

البيضاء في 9 مارس 0)0) تحت رقم 

.733680
عن موجز وبيان

رئيس مجلس اإلدارة

السيد موالي امحمد العلمي
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فيداركو

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 00.000) درهم

عضو بهيئة الخبراء املحاسبين

زنقة مصطفى املعاني، رقم 357، الدار البيضاء

 SANA EDUCATION PRIVE
CASA 1

شركة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

رأسمالها : 0.300.000) درهم
مقر الشركة : شارع الزرقطوني 

رقم 6)) - الطابق السادس - الدار 
البيضاء

س.ت الدار البيضاء رقم 389537
التعريف الجبائي رقم 8773389)

قرار االستمرارية
I - بموجب قرار مؤرخ في 8) فبراير 
الوحيدة  الشريكة  قررت   ،(0(0
 SANA EDUCATION« الشركة  في 
أنشطة  استمرار   »PRIVE CASA 1
أرباع  ثالثة  خسارة  رغم  الشركة 

رأسمال الشركة.
القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II
الدار  بمحكمة  الضبط  بكتابة 
البيضاء في )) ماي 0)0) تحت رقم 

.738985
عن موجز وبيان

اإلدارة املسيرة

السيدة غيثة لحلو
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فيداركو

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 00.000) درهم

عضو بهيئة الخبراء املحاسبين

زنقة مصطفى املعاني، رقم 357، الدار البيضاء

 SANA EDUCATION PRIVE
RABAT 1

شركة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

رأسمالها : 6.600.000) درهم
مقر الشركة : شارع الزرقطوني 

رقم 6)) - الطابق السادس - الدار 
البيضاء

س.ت الدار البيضاء رقم 389535
التعريف الجبائي رقم 8773388)

قرار االستمرارية
I - بموجب قرار مؤرخ في 8) فبراير 
الوحيدة  الشريكة  قررت   ،(0(0

 SANA EDUCATION« الشركة  في 

استمرار أنشطة   »PRIVE RABAT 1

أرباع  ثالثة  خسارة  رغم  الشركة 

رأسمال الشركة.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II

الدار  بمحكمة  الضبط  بكتابة 

البيضاء في )) ماي 0)0) تحت رقم 

.738986

عن موجز وبيان

اإلدارة املسيرة

السيدة غيثة لحلو
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DMG2S

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس شركة  تم   (0(0 6) فبراير 

من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد باملواصفات التالية :

DMG2S : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

الهدف االجتماعي : دراسة وإنجاز 

املشاريع املعلوميات واالتصاالت.

رأس املال : 00.000) درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

ديسمبر من كل سنة أما السنة   3(

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تجزئة فتح أبي   : املقر االجتماعي 

رقراق رقم 35 تمارة.

التسيير : عبد املغيث السوي�ضي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية تمارة رقم التسجيل التجاري 

.((97(5
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استدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية

RHADES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 600.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع مهدي بن 
بركة تجزئة سمية تجزئة رقم 5 

السوي�ضي للرباط 
RC : 105529

استدراك خطإ وقع على مستوى 
الرسمية  بالجريدة  الشركة  تسمية 

عدد 5600 بتاريخ 6) فبراير 0)0) :
بدال من : 

 DERICHEBOURG RHADES
.SARL

يقرأ :
.RHADES SARL
الباقي بدون تغيير
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 (8 8( 96 80
FAX : 05 28 81 96 41

STE SIDRA SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد

تأسيس
) - بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ )) 
فبراير 9)0) ببيوكرى حررت قوانين 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد خصائصها كالتالي :
 STE SIDRA شركة   : االسم 

.SERVICE
األهداف : محطة الوقود.

مطعم وباحة استراحة.
محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 

الخامس مركز بيوكرى.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  درهم   (00.000 مبلغ 
000) حصة بثمن 00) درهم للواحد 

موزع كالتالي :
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السيد عرب عمر : 000) حصة.
املجموع : 000) حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
وملدة غير محدودة السيد عرب عمر.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
عرب  للسيد  واالجتماعية  البنكية 

عمر.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
ماي   (6 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

0)0) تحت رقم ))5.
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 EUROSALIM MAROC IMP
EXPORT

SARL
تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ   : أوال 
شركة  تأسيس  تم   (0(0 ماي   ((
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :
 EUROSALIM«  : تسمية 
 »MAROC IMP EXPORT SARL

شركة محدودة املسؤولية.
وتصدير  استيراد   : النشاط 

منتجات التنظيف.
استيراد وتصدير منتجات غذائية 

للتصدير.
الحبوب  وتصدير  استيراد 

والبقوليات.
الشاوية  دوار   : االجتماعي  املقر 

فرخانة الناضور.
املدة : مدة الشركة محددة في  99 

سنة.
في  محدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 (000 إلى  قسمت  درهم   (00.000
00) درهم  حصة اجتماعية من فئة 
كما  ومحررة  مكتتبة  كلها  للواحدة 

يلي :
السيد عزوز الوجدي احمد : 500 

حصة.
السيد عزوز الوجدي محمد : 500 

حصة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

الشركة  لتسيير  عين   : التسيير 
وملدة غير محدودة :

السيد عزوز الوجدي احمد : رقم 
.PAK5((753 جواز السفر

السيد عزوز الوجدي محمد : رقم 
.PAG089351 جواز السفر

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بالناضور بتاريخ 8) ماي 0)0) تحت 

رقم )86.
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 PARAPHARMACIE FATENA
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة   ،(0(0 )) مارس 
محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالتالي :
 PARAPHARMACIE  : التسمية 

.FATENA SERVICE
 COMMERCE  : الهدف 
 DE PRODUITS

.PHARMACEUTIQUES
املقر االجتماعي : تجزئة كومطراف 

حي وادي الذهب رقم 35 تمارة.
 (00.000  : الشركة  رأسمال 
درهم مقسمة إلى 000) حصة قيمة 
تحريرها  تم  درهم   (00 واحدة  كل 

بالكامل وموزعة كما يلي :
 : أمطور  الزهراء  فاطمة  السيدة 

500 حصة.
السيدة هند أمطور : 500 حصة.

املدة : 99 سنة.
التسيير : تم تعيين السيدة فاطمة 
لبطاقة  الحاملة  أمطور  الزهراء 
 AA5953 رقم  الوطنية  التعريف 
والسيدة هند أمطور الحاملة لبطاقة 
 A679380 رقم  الوطنية  التعريف 

مسيرتين للشركة ملدة غير محدودة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجاري للمحكمة االبتدائية بتمارة 

تحت رقم 9809)).
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سند
شركة مساهمة

رأسمالها االجتماعي : 50.000.000) 
درهم

مقرها االجتماعي : )8)، شارع أنفا، 
الدار البيضاء

 السجل التجاري بالدار البيضاء 
رقم 5)58

إدماج عن طريق ضم شركة »سند« 
SANAD من طرف شركة التأمين 

ATLANTA »وإعادة التأمين »أطلنطا
إدماج  مشروع  إيداع  تم  لقد 
موقع في فاتح يونيو 0)0) بين شركة 
االجتماعي  مقرها  الكائن  »سند« 
أنفا،  شارع   ،(8( البيضاء  بالدار 
التأمين  وإعادة  التأمين  وشركة 
االجتماعي  مقرها  الكائن  »أطلنطا« 
)8) شارع أنفا، لدى  بالدار البيضاء 
واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة 
ملقتضيات  طبقا  وذلك  االجتماعي 
30) و)3) من القانون رقم  املادتين 

7.99) املتعلق بمدونة التأمينات.
إدماج  على  املشروع  هذا  وينص 
من  »سند«  شركة  ضم  طريق  عن 
طرف شركة التأمين وإعادة التأمين 
مع سريان مفعوله ابتداء  »أطلنطا« 
أساس  على   (0(0 يناير  فاتح  من 
حسابات شركة »سند« املحصورة في 

)3 ديسمبر 9)0).
بها  تعهدت  التي  االلتزامات  إن 
شركة »سند« اتجاه املؤمن لهم واتجاه 
شركة  ستتحملها  اآلخرين  الزبناء 
»أطلنطا«،  التأمين  وإعادة  التأمين 
االدماج  مشروع  ملقتضيات  طبقا 

وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
مدونة  من   (3( للمادة  وطبقا 
شركة  لدائني  يمكن  التأمينات، 
لهذه  بمالحظاتهم  اإلدالء  »سند« 
من  الشركة طيلة ثالثة أشهر ابتداء 
الجريدة  في  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ 

الرسمية.
يقع  لم  إن  أنه  التوضيح  ويتم 
األجل  داخل  مالحظة  بأية  التوصل 
لهيئة  سيمكن  أعاله،  إليه  املشار 
واالحتياط  التأمينات  مراقبة 
لجنة  رأي  استطالع  بعد  االجتماعي 

مشروع  على  تصادق  أن  التقنين، 
االدماج الذي سيصبح قابال لالحتجاج 
به اتجاه املؤمن لهم أو املستفيدين من 
العقود والدائنين لدى شركة »سند«.

مجلس اإلدارة
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sofoget

DS PROJECTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

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

، 14000، kenitra maroc
ds projects شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

)) زنقة محمد الحنصالي إقامة 
الريان 8 محم 3) - 8000) 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5850(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(9 أكتوبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ds  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.projects
مكتب    : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلعالنات.
عنوان املقر االجتماعي :  القنيطرة 
إقامة  الحنصالي  محمد  زنقة   ((
الريان 8 محم 3) - 8000) القنيطرة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : فطيش  سامي  محمد  السيد  
500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة
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 500   : الزراوي  دنيا  السيدة  
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 : فطيش  محمد سامي  السيد    
500 بقيمة 00) درهم.

السيدة  دنيا الزراوي : 500 بقيمة 
00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

فطيش  سامي  محمد  السيد  
 (8000 املغرب  القنيطرة  عنوانه)ا( 

القنيطرة املغرب.
الزراوي عنوانه)ا(  دنيا  السيدة  
القنيطرة   (8000 املغرب  القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
فطيش  سامي  محمد  السيد  
 (8000 املغرب  القنيطرة  عنوانه)ا( 

القنيطرة املغرب
الزراوي عنوانه)ا(  دنيا  السيدة  
القنيطرة   (8000 املغرب  القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

مارس 0)0) تحت رقم )7888.
(I

رمزي لالستشارات

AFRICA-TOWERS
إعالن متعدد القرارات
رمزي لالستشارات

شارع 8) نونبر عمارة حمدي ولد 
الرشيد الطابق رقم )0 شقة رقم )0 

العيون ، 70000، العيون املغرب
AFRICA-TOWERS  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 

 lotisssement 1500 sud el hay
 el hajari   LAAYOUNE - 70000

.LAAYOUNE MAROC
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(39(9

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 مارس   06 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 
مايلي: توسيع نشاط الشركة:  البحث 
والتنمية  األلغام  واستغالل  عن 

الزراعية.
على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  الى  محدودة 

محدودة بشريك واحد.
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
تجزئة  الى  الشركة  مقر  تغيير  مايلي: 
500) جنوب الحي الحجري العيون.

على  ينص  الذي   :08 رقم  قرار 
نصيب  من  حصة   500 بيع  مايلي: 
السيد  الى  الطاهيري  مراد  السيد 
لبطاقة  الحامل  بوعزاوي  رضوان 

.FJ9817 التعريف الوطنية رقم
على  ينص  الذي   :05 رقم  قرار 
مايلي: استقالة السيد مراد الطاهيري 
تعيين  و  للشركة  كمسير  مهامه  من 
املسير  بوعزاوي  رضوان  السيد 
كذلك  يشمل  و  للشركة  الوحيد 

توقيعه.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :0( رقم  بند 
مايلي: توسيع نشاط الشركة:  البحث 
والتنمية  األلغام  واستغالل  عن 

الزراعية.
على  ينص  الذي   :03 رقم  بند 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  الى  محدودة 

محدودة بشريك واحد
على  ينص  الذي   :08 رقم  بند 
تجزئة  الى  الشركة  مقر  تغيير  مايلي: 
500) جنوب الحي الحجري العيون.

على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
نصيب  من  حصة   500 بيع  مايلي: 
السيد  الى  الطاهيري  مراد  السيد 
لبطاقة  الحامل  بوعزاوي  رضوان 

.FJ9817 التعريف الوطنية رقم
بند رقم 6): الذي ينص على مايلي: 
من  الطاهيري  مراد  السيد  استقالة 
مهامه كمسير للشركة و تعيين السيد 
الوحيد  املسير  بوعزاوي  رضوان 

للشركة و يشمل كذلك توقيعه. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   06 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

0)0) تحت رقم 0)0)/5)8.
(I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 LA COMPAGNIE DES
SABLES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 
جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

)) ، 80000، مراكش املغرب
  LA COMPAGNIE DES SABLES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
طارق ابن زياد و ابن عائشة ،ٳقامة 
ٳكسل سيور،عمارة رقم 8) ، شقة 
رقم - 6، مكتب رقم )   - 80000  

مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(0390(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. COMPAGNIE DES SABLES
- تصميم   : غرض الشركة بإيجاز 
أفكار لجميع التظاهرات و املناسبات؛
كراء،إستغالل مواقع لألنشطة   -
و  ندوات....إلخ(  ـــ  املهنية)مؤتمرات 

الترفيهية..
عنوان املقر االجتماعي : زاوية زنقة 
،ٳقامة  طارق ابن زياد و ابن عائشة 
شقة   ،  (8 ٳكسل سيور،عمارة رقم 
  80000  -    ( مكتب رقم   ،6  - رقم 

مراكش  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 Bruno, Gérard السيد 

KAUFFMANN :  475 حصة بقيمة 

00) درهم للحصة .

 Cédric, Philippe, السيد 

 Sébastien de la FONTAINE :  375

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 Khalid BENIDER :  150 السيد

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 Bruno, Gérard السيد 

عنوانه)ا(    KAUFFMANN

 22Avenue Des Vignes 92210

.Saint –Cloud France

 Cédric, Philippe, السيد 

 Sébastien de la FONTAINE

 3Rue Alfred Bruneau عنوانه)ا( 

.75016  Paris  France

 Khalid BENIDER السيد 

عنوانه)ا( 8) درب سيدي بوزيد باب 

أحمر  80000 مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Bruno, Gérard السيد 

عنوانه)ا(   KAUFFMANN

 22Avenue Des Vignes 92210

Saint –Cloud France

 Cédric, Philippe, السيد 

 Sébastien de la FONTAINE

 3Rue Alfred Bruneau عنوانه)ا( 

75016  Paris France

 Khalid BENIDER السيد 

عنوانه)ا( 8) درب سيدي بوزيد باب 

أحمر  80000 مراكش  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   30 بتاريخ  التجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 95)3)).

3I
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CHALLENGE LITTAAMIR

CHALLENGE LITTAAMIR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHALLENGE LITTAAMIR
 LOT 46 ET 47 LOTISSEMENT
 ZK2 1ER ETAGE TEMARA ،
 12013، AIN ATIQ TEMARA

MAROC
CHALLENGE LITTAAMIR شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ز- ك 86 و 87 جماعة عين عتيق 
الصخيرات تمارة - 030)) عين 

عتيق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

((9799
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 أبريل   (3
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHALLENGE LITTAAMIR
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جماعة عين عتيق   87 و   86 ك  ز- 
الصخيرات تمارة - 030)) عين عتيق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حلمي نبيل :  000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حلمي نبيل عنوانه)ا( فيال 
8 تجزئة البساتين حي األندلس تمارة 

030)) تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حلمي نبيل عنوانه)ا( فيال 
8 تجزئة البساتين حي األندلس تمارة 

030)) تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

0)0) تحت رقم 3335.
8I

CADES SARL

AEL  TRADING COMPANY
إعالن متعدد القرارات

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 AEL  TRADING COMPANY

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

حدائق ماجوريل C رقم ) - - الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(5069(
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
9)0) تم اتخاذ  09 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير اسم الشركة
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تمديد غرض الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
 ISPO هو:  الشركة  اسم  مايلي: 
للشهادة  وفًقا   ، وهذا   ،  FACT
الصادرة   ،  (030878 رقم  السلبية 
في جميع األفعال   .03/((/(0(9 في 
واملنشورات  واإلعالنات  والفواتير 
والوثائق األخرى الصادرة عن الشركة 
، يجب دائًما أن يسبق اسم الشركة 
أو يتبعه عبارة »شركة ذات مسؤولية 

محدودة« أو اختصار »SARL« وبيان 

املبلغ حصة رأس املال

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

غرض من الشركة هو القيام ، سواء 

في املغرب أو في الخارج ، إما لنفسها ، أو 

نيابة عن أطراف ثالثة ، أو باملشاركة 

أو  طبيعًيا   ، آخرين  أشخاص  مع 

قانونًيا ، أو في تأسيس شركات خاصة 

أو عن طريق االهتمام بهذه الشركات 

بأي شكل كان: - التدريب واملشورة في 
تدريب   - ؛  ريادة األعمال االجتماعية 

فردي أو جماعي من أجل بناء الرؤية 

في  واملساعدة  للشركة  اإلستراتيجية 

والخدمات  -تدريب  ؛  القرار  صنع 

لألفراد  والدعم  االستشارية 

واملؤسسات  واملجتمعات  والشركات 

في  األخرى  الخاصة  أو  العامة 

اإلدارة   ، التنظيم   ، »اإلستراتيجية 

املوارد   ، نظم املعلومات   ، اإلدارة   ،

 ، االتصاالت   ، التسويق   ، البشرية 

إدارة التغيير« - التفاوض والوساطة 

املنظمات  وتطوير  النزاعات  وحل 

التصميم  من  الخاصة  أو  العامة 

التدريب  خدمات   - ؛  التنفيذ  إلى 

والتدريب الشخصية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 0)0) تحت رقم 730700.

5I

FIDACTIVE

SOCHATEC
إعالن متعدد القرارات

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

SOCHATEC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

افران  الطابق الخامس رقم 685 

شارع املقاومة - 80000 اكادير 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(8335
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 مارس   05 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
»50.000) درهم«   عن طريق : إدماج 
احتياطي أو أرباح أو عالوات إصدار في 

رأس املال.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»650.000 درهم« عن طريق : إجراء 
املحددة  الشركة  ديون  مع  مقاصة 

املقدار و املستحقة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  راسمال  مجموع  تحديد 
السيد  لفائدة  درهم   (000000 في 

شجيري حمو 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
في  الشركة  مجموع حصص  تحديد 
لفائدة  اجتماعية  حصة   (0000

السيد شجيري حمو
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   06 بتاريخ  باكادير   التجارية 

0)0) تحت رقم 90037.

6I

ETABLISSEMENT GHAITI

LE P'TIT SOUK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم )0 ، 73000، 

الداخلة املغرب
LE P›TIT SOUK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 70/68 
تجزئة الخليج - القسم ) - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5368

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يناير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.P’TIT SOUK
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتنظيم  واأللعاب  واألحذية  املالبس 
خدمات  وتقديم  واألفراح  الحفالت 

املطعم واملقهى ..
 68/70  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  ( القسم   - تجزئة الخليج 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيدة اليتيسيا فريديريك فوري 
 50.000,00 بقيمة  حصة   500   :

درهم للحصة .
 500   : اوبها  ايت  امينة  السيدة 
درهم   50.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اليتيسيا فريديريك فوري 
الطابق   0( القسم  حي  عنوانه)ا( 
الداخلة   73000  (08 الشقة  األول 

املغرب.
السيدة امينة ايت اوبها عنوانه)ا( 
الذهب  وادي  زنقة   0( املسيرة  حي 

73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اليتيسيا فريديريك فوري 
الطابق   0( القسم  حي  عنوانه)ا( 
الداخلة   73000  (08 الشقة  األول 

املغرب
السيدة امينة ايت اوبها عنوانه)ا( 
الذهب  وادي  زنقة   0( املسيرة  حي 

73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

فبراير 0)0) تحت رقم 0)0)/68).

7I

STE SUD EST GESTION SARL

 CENTRE DE DIALYSE EL
FAROUK PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 000)5، الرشيدية 

املغرب

 CENTRE DE DIALYSE EL

FAROUK PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي توسيعة 

عين العاطي )0 فيال 58   - 000)5 

الرشيدية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((68(

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 5) يناير 0)0) تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

وتدبير  خلق،استغالل 

،املصحات،  الدم  مراكزتصفية 

املؤسسات املماثلة او كل مؤسسات 

الصحة الخاصة األخرى؛

في جميع  الحصول على حصص 

التجارية،  أو  الصناعية  الشركات 

وكذا إدارة وتدبير هذه الحصص؛

التسيير  أجهزة  كل  في  املشاركة 

للشركات املذكورة؛

جميع  وبيع  اقتناء  استيراد، 

الحيوية،  الطبية  و  الطبية  األجهزة 

املعدات وجميع العمليات من أي نوع 

التي تساهم في تحقيق هذا الغرض ؛.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (3 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مارس 0)0) تحت رقم 9)).

8I

ETABLISSEMENT GHAITI

LOC-VOI DAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم )0 ، 73000، 

الداخلة املغرب
LOC-VOI DAK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
لفطيحات زنقة لغظف رقم )0 - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(588(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   (5
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
LOC-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.VOI DAK
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  0( رقم  لغظف  زنقة  لفطيحات 

73000 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : الركيبي  السيد عثمان 
درهم   100.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الركيبي  عثمان  السيد 
 868 حي القدس تجزئة الوفاق رقم 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الركيبي  عثمان  السيد 
 868 حي القدس تجزئة الوفاق رقم 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

مارس 0)0) تحت رقم 0)0)/87).

9I

ETABLISSEMENT GHAITI

LASKIA CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم )0 ، 73000، 

الداخلة املغرب
LASKIA CAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع باهيا 

عيني رقم 6) - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   (9
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LASKIA CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
باهيا عيني رقم 6) - 73000 الداخلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : الكتيف  السيد خليهن 
درهم   100.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الكتيف عنوانه)ا(  السيد خليهن 
حي القدس تجزئة الوفاق 500) رقم 

835 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكتيف عنوانه)ا(  السيد خليهن 
حي القدس تجزئة الوفاق 500) رقم 

835 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

مارس 0)0) تحت رقم 0)0)/88).
(0I

ste akazim

STE AKAZIM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ste akazim
 27rue al afw lot laayoun

 magasin 2 tanger ، 90000،
tanger maroc

STE AKAZIM SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 (7RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AL AFOU LOTISSEMENT

 LAAYOUN TANGER - 90000
.TANGER MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58665
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (0(0 يناير   0( املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بوتغواوين يونس كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   (3 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

0)0) تحت رقم 370)3).
((I

FIDELIO COMPTA

CASA BRICOLAGE
إعالن متعدد القرارات

FIDELIO COMPTA

حي البطحاء، املركز التجاري نادية، 

العمارة )، الطابق األول، الشقة ) ، 

0390)، الدار البيضاء املغرب

CASA BRICOLAGE  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

7، مدينة الرحمة، الطابق األر�ضي، 

دار بوعزة،  - 3))7) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3(0375

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 أبريل   (0 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
زيادة رأسمال من 100.000,00 درهم 

إلى 1.000.000,00 درهم

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

للشركة  األسا�ضي  القانون  تعديل 

 6 وتبعا لذلك تم تعديل  بندين رقم 

و 7

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:  

األسا�ضي  القانون  وتبني  مصادقة 

املعدل للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: املساهمات: الذي ينص 

املساهمات  تقديم  تم  مايلي:  على 

 التالية للشركة : السيد أحمد معماد :

1.000.000,00 درهم 
الشركة:  رأسمال   :7 رقم  بند 

حدد  مايلي:  على  ينص  الذي 
مليون  بمجموع   الشركة  رأسمال 

إلى  املقسم  درهم   )(.000.000(

 (00 0.000) حصة اجتماعية ذات 

درهم كقيمة اسمية للحصة الواحدة 

طرف  من  بكاملها  وحررت  اكتتبت 

شريك وحيد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 0)0) تحت رقم ))7389.
((I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كاسا دي ال أبيخا
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 88 ، 

90000، طنجة املغرب
كاسا دي ال أبيخا شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
العزيزية ، شارع اململكة العربية 
السعودية الطابق 3 رقم 0)،  - 

90000  طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(05(33
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   30
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
كاسا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

دي ال أبيخا.
غرض الشركة بإيجاز :  - اإلطعام

- إعداد األطباق الجاهزة للخواص  
و املقاوالت

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  شارع   ، العزيزية 
 -   ،(0 رقم   3 الطابق  السعودية 

90000  طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد طارق حنتوت جبران :  00) 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

جبران  حنتوت  طارق  السيد 
عنوانه)ا(  شارع فيليب II  رقم 0)ب8  

إز 8000) مدريد  إسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
جبران  حنتوت  طارق  السيد 
عنوانه)ا(  شارع فيليب II  رقم 0)ب8  

إز 8000) مدريد إسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

0)0) تحت رقم 7)5)3).
(3I

PICTROTRANS AHFIR

PICTROTRANS AHFIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PICTROTRANS AHFIR
 RUE CHOUHADA ، 60300، ,(7

BERKANE MAROC
PICTROTRANS AHFIR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 05 زنقة 

عالل بن عبد هللا قسارية بنعودة   - 
60050 أحفير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7(87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 ماي   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PICTROTRANS AHFIR
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع  .
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زنقة   05  : عنوان املقر االجتماعي 
عالل بن عبد هللا قسارية بنعودة   - 

60050 أحفير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزوين  جمال  السيد 
أحفير   60050  08 زنقة السالم رقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  الجلد  ادريس  السيد 
دوار ادحامنة 60050 أغبال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزوين  جمال  السيد 
أحفير    60050  08 زنقة السالم رقم 

املغرب
عنوانه)ا(  الجلد  ادريس  السيد 
دوار ادحامنة  60050 أغبال  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (9 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

0)0) تحت رقم 0)0)/78).

(8I

STE AKAZIM EQUIPEMENT

 STE AKAZIM EQUIPEMENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

STE AKAZIM EQUIPEMENT
 27RUE AL AFOU LOTISSEMENT
 LAAYOUN ، 90000، TANGER

MAROC
 STE AKAZIM EQUIPEMENT
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 (7RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AL AFOU LOTISSEMENT
 LAAYOUN - 90000 TANGER

.MAROC
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
80(83

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (0(0 يناير   0( املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بوتغواوين يونس كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (0 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

0)0) تحت رقم 30687).

(5I

ام صفث

  وركة سابلي مان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ام صفث
شارع محمد الخامس زنقة ام الربيع 

عمارة النخيل الطابق الثاني رقم 
0) جليز مراكش .، 80000، مراكش 

املغرب
  شركة سابلي مان شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  طريق 
أسفي الفضل عمارة أـ) شقة رقم 
03) مراكش - 80000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(0(897
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :   شركة 

سابلي مان.
: -االشغال  غرض الشركة بإيجاز 
اإلدارة.مقاول  .استشارات  العامة 

تسيير و إدارة الخدمات.
طريق    : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  شقة  أـ)  عمارة  الفضل  أسفي 
مراكش    80000  - مراكش   (03

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العالي الناموس :  0)3 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد   محمد إمغي :  0)3 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد  منير بومهدي  :  360 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الناموس  العالي  عبد  السيد 

عنوانه)ا(  شارع عبد هللا ابن ياسين 

  80000 مراكش   (( حي حسني رقم 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(   إمغي  محمد  السيد   

 33(50 ميسور   موبيل  املخزن   6(

ميسور املغرب.

عنوانه)ا(  بومهدي  منير  السيد  

مراكش  تركة   (3( حيا  اللة  تجزئة 

80000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الناموس  العالي  عبد  السيد 

عنوانه)ا(   شارع عبد هللا ابن ياسين 

  80000 مراكش   (( حي حسني رقم 

مراكش املغرب

السيد   محمد إمغي عنوانه)ا(  )6 

املخزن موبيل ميسور 50)33 ميسور 

املغرب

عنوانه)ا(  بومهدي  منير  السيد  

تركة مراكش   (3( تجزءة اللة حيا 

80000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (0 بتاريخ  التجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 858))).

(6I

JURIS INVEST PARTNERS

 CARRIERE ET TRANSPORT
MENARA

إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 70)0)، الدار البيضاء 

املغرب
 CARRIERE ET TRANSPORT
MENARA »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 0.500 
كلم طريق اكادير - 80)80 مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8393

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
9)0) تم اتخاذ  )0 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
ليصبح  الشركة  اسم  تغيير  مايلي: 
 CARRIERES ET TRANSPORT

MENARA
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تغيير البند رقم ) من النطام االسا�ضي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�ضي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   (0 بتاريخ  التجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 993))).
(7I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

AROSAZIZ TANGER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL
AU

89 شارع عمر بن الخطاب الطابق 3 
رقم 6 ، 90000، طنجة املغرب

AROSAZIZ TANGER SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8) زنقة 
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املصلى - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.56689

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (0(0 فبراير   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحكيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من   (0 الخملي�ضي 

)ة(  السيد  حصة لفائدة    50 أصل 

فبراير   (8 بتاريخ  تاويت  ابن  بشرى 

.(0(0

الحكيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   8 الخملي�ضي 

)ة(  السيد  حصة لفائدة    50 أصل 

فبراير   (8 بتاريخ  الخملي�ضي  وئام 

.(0(0

الحكيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   8 الخملي�ضي 

)ة(  السيد  حصة لفائدة    50 أصل 

 (8 بتاريخ  الخملي�ضي  اسماعيل 

فبراير 0)0).

الحكيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   8 الخملي�ضي 

)ة(  السيد  حصة لفائدة    50 أصل 

فبراير   (8 بتاريخ  الخملي�ضي  آدام 

.(0(0

الحكيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   8 الخملي�ضي 

)ة(  السيد  حصة لفائدة    50 أصل 

فبراير   (8 بتاريخ  الخملي�ضي  أنس 

.(0(0

الحكيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   8 الخملي�ضي 

)ة(  السيد  حصة لفائدة    50 أصل 

فبراير   (8 بتاريخ  الخملي�ضي  إلياس 

.(0(0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماي   (9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

0)0) تحت رقم ))5)3).

(8I

JURIS INVEST PARTNERS

ECO SOLUTIONS MENARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 70)0)، الدار البيضاء 

املغرب
 ECO SOLUTIONS MENARA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي   كلم 
0.500 طريق اكادير - 60)80 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(03877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يناير   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ECO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTIONS MENARA
غرض الشركة بإيجاز : انتاج مواد 
من حجر الخفاف أوأي مواد  البناء 

أخرى 
كلم     : االجتماعي  املقر  عنوان 
 80(60  - اكادير  طريق   0.500

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 MENARA PREFA الشركة 
درهم   (00 بقيمة  حصة   :  (.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 MENARA PREFA الشركة 
طريق اكادير   0.500 كلم  عنوانه)ا(  

80)80 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الزهيد     عنوانه)ا( 
الويدان  املحمدية  بوسالية  دوار 

80)80 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   (0 بتاريخ  التجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 979))).
(9I

JURIS INVEST PARTNERS

QR11
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 70)0)، الدار البيضاء 

املغرب
QR11   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

يعقوب املنصور وزنقة سقراط 
مجموعة 5 اقامة مازوريل الطابق 

الثاني - 80)0) الدار البيضاء 
املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8(9(5
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 5) نونبر 9)0) تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
الكائن  و    QR11 Succursale
ضياء  شهيد  شارع  زاوية  بالعنوان 
املركز  السوي�ضي  مقاطعة  الرحمان 
التجاري رياض سكوار املحل التجاري 
رقم 6).3    - 70)0) الرباط املغرب 
و املسير من طرف السيد)ة( حمدوش 

جمال .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   (( بتاريخ  التجارية بالرباط  

9)0) تحت رقم 03855).
(0I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

GREEN PAUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable Agréé
 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

GREEN PAUSE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 7 
الرقم 5 الطابق الثاني الشقة رقم 8 
سعادة سيدي البرنو�ضي - 0)06) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

860533
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN PAUSE
قاعة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

شاي
- قهوة ومشتقاتها
- مقهى ومثلجات

- شراء، بيع وتوزيع كل املنتوجات 
املحضرة، آالت ومعدات العمل.

 7 زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 8 5 الطابق الثاني الشقة رقم  الرقم 
 (06(0  - البرنو�ضي  سيدي  سعادة 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة مفهوم آمنة  :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .
السيدة الشيبي وفاء :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مفهوم آمنة عنوانه)ا( حي 
الهدى تجزئة نادية عمارة س رقم )6 
 (0800 الطابق الرابع سيدي مومن 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  وفاء  الشيبي  السيدة 
 6 عمارة  نادية  إقامة  الهدى  تجزئة 
شارع محمد بلفريج سيدي   6( رقم 

مومن 0800) الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مفهوم آمنة عنوانه)ا( حي 
الهدى تجزئة نادية عمارة س رقم )6 
 (0800 الطابق الرابع سيدي مومن 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
 738589 رقم  تحت   (0(0 مارس 

.(895((

((I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 LOADLINE
 INTERNATIONAL

 SHIPPING AND LOGISTICS
«LISL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen (85

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 LOADLINE INTERNATIONAL
 SHIPPING AND LOGISTICS
LISL« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7)) إقامة 

الفتح، شارع ابراهيم الروداني 
الطابق االول رقم 3 الدارالبيضاء 
- CASABLANCA (0700 اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
859087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LOADLINE INTERNATIONAL
 SHIPPING AND LOGISTICS

.»LISL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولي والخدمات اللوجستية.
 ((7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقامة الفتح، شارع ابراهيم الروداني 
الدارالبيضاء   3 رقم  االول  الطابق 
اململكة   CASABLANCA  (0700  -

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 BENSAM capitale الشركة 
 (00 حصة بقيمة   INVEST :  700

درهم للحصة .
 300   : شهاب  بنمنصور  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 BENSAM capitale الشركة 
INVEST عنوانه)ا( 7)) إقامة الفتح، 
الطابق  الروداني  ابراهيم  شارع 
 (0700 الدارالبيضاء   3 رقم  االول 

الدارالبيضاء اململكة املغربية.
السيد بنمنصور شهاب عنوانه)ا( 
 ، ب  درج  زنيم  ابنو  سارية  زنقة   7
 (0700 النخيل  حي   ،6 الطابق 

الدارالبيضاء اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنمنصور شهاب عنوانه)ا( 
 ، ب  درج  زنيم  ابنو  سارية  زنقة   7
 (0700 النخيل  حي   ،6 الطابق 

الدارالبيضاء اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 733079.
((I

LIAM DISTRIBUTION

LIAM DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LIAM DISTRIBUTION
0)زنقة الحرية الطابق 3 شقة 6 ، 

0890)، الدار البيضاء املغرب
LIAM DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 0) زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 6 - 0890) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

859689
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIAM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DISTRIBUTION
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.
زنقة   (0  : عنوان املقر االجتماعي 
 (0890  -  6 شقة   3 الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : السيدة ليزا أحيون 

بقيمة 00) درهم للحصة .
800 حصة    : السيدة أمينة بامو 

بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد فرانسيسكو خو�ضي الفيس 
حصة بقيمة   (00   : ميلو رودريكيز 

00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أحيون  ليزا  السيدة 
شارع يعقوب املنصور إقامة مازوريل 
املعاريف    7 ) شقة  سلم ب الطابق 

0330) الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  بامو  امينة  السيدة 
زنقة 80 رقم 5) حي الرشاد  0))0) 

الرباط املغرب.
السيد فرانسيسكو خو�ضي الفيس 
)5زنقة  عنوانه)ا(  رودريكيز  ميلو 
محمد الحياني حي فرانسفيل 0390) 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أحيون  ليزا  السيدة 
شارع يعقوب املنصور إقامة مازوريل 
املعاريف    7 ) شقة  سلم ب الطابق 

0330) الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  بامو  امينة  السيدة 
زنقة 80 رقم 5) حي الرشاد  0))0) 

الرباط املغرب
السيد فرانسيسكو خو�ضي الفيس 
)5زنقة  عنوانه)ا(  رودريكيز  ميلو 
محمد الحياني حي فرانسفيل 0390) 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 3)7337.

(3I

ESPACE COMPETENCES  SARL

SAHARA HISPA  TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ESPACE COMPETENCES  SARL
شارع القيراوان، عمارة  03  ، شقة 
 BOITE POSTAL  :     .0، العيون(
70000 ، .1349، العيون املغرب

SAHARA HISPA  TRANS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 80 
شارع عالل بن عبد هللا‘ املسيرة‘ 
العيون العيون 70000 العيون 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5665
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (0(8 مارس   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 BOURULL )ة(   السيد  تفويت 
 OLIVIER FRANCISCO     JAVIER
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.000

محمد عبو   بتاريخ 06 مارس 8)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
06 مارس  بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

0)0) تحت رقم 0)0)/650.

(8I

JURIS INVEST PARTNERS

TENOR RESTAURATION
إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 70)0)، الدار البيضاء 

املغرب
TENOR RESTAURATION  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 8 زنقة 
ميكائيل نعيمة - 70)0) الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(87707

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   (0(9 )) شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 AFRIC تعيين مكتب خبير محاسب 
متمثل في اسم     AUDIT CONSEIL

أيوب الصحراوي   
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  الرأسمال  زيادة 
الجاري  الحساب  طريق  عن  نقدا 
بمبلغ 000 000 35 درهم برفعه من 
الى درهم   (5  000  000 

000 000 60 درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
النظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 

االسا�ضي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 9)0) تحت رقم 8398)7.
(5I

JURIS INVEST PARTNERS

   وسيط في التامين طبقا للقانون 
99-7)  للتامين

 MAGHREBIENNE DE 
COURTAGE D‘ASSURANCE

إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 70)0)، الدار البيضاء 

املغرب
   وسيط في التامين طبقا للقانون 

 MAGHREBIENNE 17 99 للتامين-
 DE COURTAGE D'ASSURANCE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: )) شارع 

موالي يوسف الطابق الثالث - 
70)0) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(7395
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   (0(9 نونبر   (9 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
استقالة املسيراملمثل املسؤول السيد 

عبد الفتاح بنسعيد
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعيين املسيراملمثل املسؤول السيدة 

ليلى بلكوري 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
السيد محمد  تاكيد املدير للشركة  

فريد بنسعيد
قرار رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
تعديل املادة 7) من النظام األسا�ضي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�ضي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجنبر 9)0) تحت رقم 960))7.

(6I

JURIS INVEST PARTNERS

OMYA SA
إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 70)0)، الدار البيضاء 

املغرب

OMYA SA »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: كلم 6) 

طريق الجديدة بوسكورة  - 80)0) 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(08(09

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

9)0) تم اتخاذ  )) يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

قبول  للشركة  االدارة  مجلس  قرر 

الكريم  عبد  ايمن  السيد  استقالة 

متصرف  مهمة  من  حتاحيث  بشير 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

بدون تغيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجنبر 9)0) تحت رقم 5508)7.

(7I

ASERTI

 AUTOMATION SERVICES

 REALISATION TECHNIQUE

INDUSTRIELLE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

ASERTI

شارع جبران خليل جبران، رقم 3 

إقامة حسناء، الجديدة. ، 8080)، 

الجديدة املغرب

 AUTOMATION SERVICES

 REALISATION TECHNIQUE

INDUSTRIELLE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) شارع 

محمد السادس، املركز التجاري 

إراك، الطابق األول عمارة )، 

شقة 8، الدارالبيضاء - 0553) 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8(503

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم   (0(8 أبريل   09 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   3.000.000«

»00.000).3 درهم« إلى »00.000).6 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 8)0) تحت رقم 00666380.

(8I
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ASERTI

 AUTOMATION SERVICES

 REALISATION TECHNIQUE

INDUSTRIELLE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

ASERTI

شارع جبران خليل جبران، رقم 3 

إقامة حسناء، الجديدة. ، 8080)، 

الجديدة املغرب

 AUTOMATION SERVICES

 REALISATION TECHNIQUE

INDUSTRIELLE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) شارع 

محمد السادس، املركز التجاري 

إراك، الطابق األول عمارة )، 

شقة 8، الدارالبيضاء - 0553) 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8(503

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

رفع  تم   (0(6 ماي   (8 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من  أي  درهم«   (.000.000«

»00.000).) درهم« إلى »00.000).3 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 6)0) تحت رقم ))006053.

(9I

FOUZMEDIA

 SOCIETE DE REALISATION

 AUTOMATISME

 CLIMATISATION

 HAUTE BASSE TENSION

 INDUSTRIELLE

 DOMESTIQUE

”Par abréviation “RACHID

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE DE REALISATION

 AUTOMATISME

 CLIMATISATION HAUTE BASSE

 TENSION INDUSTRIELLE

 DOMESTIQUE Par abréviation

RACHID”” شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 06) شارع 

محمد الخامس - 8000) القنيطرة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6(0(

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (0(8 نونبر   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد أشكير  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   (.((9

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.((9

الحرو�ضي السرغيني بتاريخ 08 يوليوز 

.(0(9

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (0 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

مارس 0)0) تحت رقم )7887.

30I

JURIS INVEST PARTNERS

 وسيط في التامين طبقا للقانون

 7)-99 املتداول في قانون التامينات 

SAFE ASSUR   
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 70)0)، الدار البيضاء 

املغرب
 وسيط في التامين طبقا للقانون 

7)-99 املتداول في قانون التامينات    

SAFE ASSUR   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )) شارع 

موالي يوسف الطابق االول - 

80)0) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

850777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(9 نونبر   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها :  وسيط 

 17-99 للقانون  طبقا  التامين  في 

 SAFE    املتداول في قانون التامينات

.  ASSUR

مزاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفروع  في  التأمين  في  وسيط  مهنة 

بموجب قانون التامينات  املرخصة  

املنظمة لهذه املهنة.

)) شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

موالي يوسف الطابق االول - 80)0) 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشركة  AFMA SA  :  510 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

 890   : كابطال  سيف  الشركة 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة  AFMA SA عنوانه)ا( )) 
الدار   (0(80 يوسف  موالي  شارع 

البيضاء املغرب.
الشركة سيف كابطال عنوانه)ا( 
تجزئة املزوكة 8 فيال )) انفا 80)0) 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
تازي  محمد  سليم  السيد 
عنوانه)ا( 5) زنقة دوكيي انفا 80)0) 

الدار البيضاء املغرب
السيدة حفصة اسكندر عنوانه)ا( 
الدار   (0(80 بولو  اللوار  زنقة   30

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجنبر 9)0) تحت رقم 3857)7.
3(I

CABINET ECAF

KH.F GOLDEN HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ECAF
حي السالم بلوك 8) رقم 08 سيدي 
سليمان ، 00)8)، سيدي سليمان 

املغرب
KH.F GOLDEN HOUSE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
بلوك 6) الرقم 8) سيدي سليمان  

- 00)8) سيدي سليمان  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(8(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(9 شتنبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KH.F  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GOLDEN HOUSE

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و البناء .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سيدي   (8 الرقم   (6 بلوك  السالم 

سيدي سليمان    (8(00  - سليمان  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 600   : السيدة خديجة الفاتحي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 800   : الفاتحي  زينب  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الفاتحي  خديجة  السيدة 

عنوانه)ا( حي السالم بلوك 6) الرقم 

سيدي   (8(00 سيدي سليمان   (8

سليمان املغرب.

عنوانه)ا(  الفاتحي  زينب  السيدة 

حي السالم بلوك 6) الرقم 8) سيدي 

سليمان  سيدي   (8(00 سليمان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفاتحي  خديجة  السيدة 

عنوانه)ا( حي السالم بلوك 6) الرقم 

سيدي   (8(00 سيدي سليمان   (8

سليمان  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 5) 

نونبر 9)0) تحت رقم 9)0)/76).

3(I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

DISCAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

DISCAP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

))، الطابق األر�ضي، إقامة نرجس، 
زنقة أبي الزرع، تجزئة نرجس )، 

البرانص  - 00)90 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(05(8(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 أبريل   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DISCAP

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات  وتوزيع  التجاري  التمثيل 

االستهالكية..

عنوان املقر االجتماعي : محل رقم 

إقامة نرجس،  الطابق األر�ضي،   ،((
 ،( نرجس  تجزئة  الزرع،  أبي  زنقة 

البرانص  - 00)90 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد محمد السعيدي  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد محمد امعز  :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السعيدي   محمد  السيد 
عنوانه)ا( رقم )6 ، زنقة 35 50))3 

امزورن املغرب.
السيد محمد امعز  عنوانه)ا( رقم 
)، ممر صور، حي موروبياخو 000)3 

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السعيدي   محمد  السيد 
عنوانه)ا( رقم )6 ، زنقة 35 50))3 

امزورن املغرب
السيد محمد امعز  عنوانه)ا( رقم 
)، ممر صور، حي موروبياخو 000)3 

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (( بتاريخ  بطنجة   التجارية 
من السجل   (355 تحت رقم   (0(0

الترتيبي .
33I

ائتمانية لرفيد

IRRIGATION REDA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل‘ زنقة طنجة, 
عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:8) 

، 000)9، العرائش املغرب
IRRIGATION REDA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
طنجة رقم: 8), عمارة املحيط, 

 LARACHE .الطابق الثانى‘ العرائش
000)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 أبريل   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IRRIGATION REDA SARL
تنفيذ   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مشروعات الري
معدات ري االرض.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املحيط,  عمارة   ,(8 رقم:  طنجة 
 LARACHE العرائش.  الطابق الثانى‘ 

000)9 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : الخنشو�ضي  عبدالعزيز  السيد 
500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة
  : السيد عبداللطيف الخنشو�ضي 
500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الخنشو�ضي  عبدالعزيز  السيد 
و  ج  الرمل  املوارعة  دوار  عنوانه)ا( 
الكبير  القصر   9(000 العوامرة  ق 

املغرب.
الخنشو�ضي  عبداللطيف  السيد 
و  ج  الرمل  املوارعة  دوار  عنوانه)ا( 
الكبير  القصر   9(000 العوامرة  ق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الخنشو�ضي  عبدالعزيز  السيد 
و  ج  الرمل  املوارعة  دوار  عنوانه)ا( 
الكبير  القصر   9(000 العوامرة  ق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  االبتدائية بالعرائش  

0)0) تحت رقم 36).
38I

CORPORATE AUDIT GROUP

TRANS EXPRESS TADLAOUI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
885, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم )) ، 0000)، 

casablanca maroc



عدد 5)56 - 8) شوال )88) )0) يونيو 0)0))الجريدة الرسمية   6186

 TRANS EXPRESS TADLAOUI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 Tour وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Océanes 3, C 24, Bd Sidi
 Mohamed Ben Abdellah,

Marina  - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
860835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 أبريل   ((
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EXPRESS TADLAOUI
غرض الشركة بإيجاز : - 

جميع أنشطة النقل أو وكيل الشحن
نقل وتوزيع البضائع   -

.
 Tour  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 Océanes 3, C 24, Bd Sidi
 Mohamed Ben Abdellah,
البيضاء  الدار   Marina  - 20000

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.) درهم، مقسم كالتالي:
حسين  أديب  محمد  السيد 
تدالوي  :  0.000) حصة بقيمة 00) 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد أديب حسين تدالوي  
 Projet Marina Océans عنوانه)ا( 
 1, 4ème étage, Appt 19, BD. Sidi
Med Ben Abdellah  20000 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد أديب حسين تدالوي  

 Projet Marina Océans عنوانه)ا( 

 1, 4ème étage, Appt 19, BD. Sidi

Med Ben Abdellah  20000 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (8 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

0)0) تحت رقم 738889.

35I

CORPORATE AUDIT GROUP

CONFICO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP

885, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم )) ، 0000)، 

casablanca maroc

CONFICO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 Tour وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Océanes 3, C 24, Bd Sidi

 Mohamed Ben Abdellah,

Marina - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

860833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 أبريل   ((

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONFICO

غرض الشركة بإيجاز : - 

منتجات  وتوزيع  وتصنيع  استيراد 

الحلويات

الحلويات  منتجات  بيع   -

وشرائها وتجارتها وتطويرها

واالستيراد  التجارة   -

والتصدير

 Tour  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 Océanes 3, C 24, Bd Sidi

 Mohamed Ben Abdellah, Marina

20000 - الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.) درهم، مقسم كالتالي:

 LES TROIS الشركة 

AREQUIERS  SA :  10.000 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 LES TROIS الشركة 

 Rue ,5 )عنوانه)ا AREQUIERS  SA

 Sijilmassa, Belvédère 20000

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

تدالوي   ياسمينة حسين  السيدة 

 Rue Ibn Tofail, ETG ,(( عنوانه)ا( 

 4, Apt 10, QU Palmier 20000

الدار البيضاء املغرب

السيد محمد أديب حسين تدالوي  

 Projet Marina Océans عنوانه)ا( 

 1, 4ème étage, Appt 19, BD. Sidi

Med Ben Abdellah  20000 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 0)0) تحت رقم 738888.

36I

ZM CONSULTING

OUFIMAC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZM CONSULTING
 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA IMM 164 3EME ETG
 APPT 29 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

OUFIMAC شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 68) شارع 
السفير بن عائشة الطابق الثالث 
رقم الشقة 9) الصخور السوداء 

الدار البيضاء. - 90)0) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
858805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يناير   (8
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUFIMAC
غرض الشركة بإيجاز : • 

استيراد، وتصدير.
بيع، شراء، توزيع، وتركيب    •

معدات صناعية..
عنوان املقر االجتماعي : 68) شارع 
السفير بن عائشة الطابق الثالث رقم 
الدار  السوداء  الصخور   (9 الشقة 
البيضاء  الدار   (0(90  - البيضاء. 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : احنكا  حنان  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احنكا  حنان  السيدة 

امسكرود  اضمين  ييك  اسيف  دوار 

اكادير )8030 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احنكا  حنان  السيدة 

امسكرود  اضمين  ييك  اسيف  دوار 

اكادير )8030 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 0)0) تحت رقم 557)73.

37I

STONE EXPRESS SARL AU

STONE EXPRESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STONE EXPRESS SARL AU

 RUE MAGHREB ARABI N°27

NADOR ، 62000، Nador Maroc

STONE EXPRESS  شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب العربي رقم 7) الناظور - 

000)6 الناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم تعيين   (0(0 مارس   (( املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة( اشان 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  رشيد 

استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (9 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

0)0) تحت رقم )88.

38I

CORPORATE AUDIT GROUP

 GROUPE TADLAOUI
GT  باختصار

تأسيس شركة املساهمة

CORPORATE AUDIT GROUP
885, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم )) ، 0000)، 

casablanca maroc
GROUPE TADLAOUI باختصار  

GT »شركة املساهمة« 
وعنوان مقرها االجتماعي: 

 Tour Crystal 3, C 27, Bd Sidi
 Mohamed Ben Abdellah,

Marina -، 20000 الدار البيضاء 
املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املساهمة«

رقم التقييد في السجل التجاري 
.860797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 ماي   ((
األسا�ضي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
باختصار    GROUPE TADLAOUI

.GT
غرض الشركة بإيجاز : - 

نيابة  واملشورة  والوساطة  الدراسة 
عن الشركات املغربية أو األجنبية في 

جميع املجاالت
- إدارة األوراق املالية، شراء وبيع 

األسهم والحصص
 Tour  : االجتماعي  املقر  .عنوان 
 Crystal 3, C 27, Bd Sidi Mohamed
 Ben Abdellah, Marina - 20000

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
ويبلغ رأسمال الشركة 000.000.) 

درهم،
مقسم كالتالي:

حسين  أديب  محمد  السيد 
 (00 3.769 حصة بقيمة    : تدالوي  

درهم للحصة .

تدالوي   ياسمينة حسين  السيدة 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.(68   :

للحصة .
  : السيدة مريم حسين تدالوي   
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.(68

للحصة .
تدالوي    اسماعيل حسين  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.(68   :

للحصة .
 Badia KHARCHAFI السيدة 
درهم   (00 بقيمة  حصة   :  (.8(7

للحصة .
مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 
تدالوي    حسين  مريم  السيدة 
اإلدارة   مجلس  عضو  بصفته)ا( 
 Rue Abou Elwaqt,  ,8 عنوانه)ا( 
 IMM. Fath, 1er étage, Appt 3,
 Rce Berouni, Bourgogne 20000

الدار البيضاء املغرب
تدالوي   ياسمينة حسين  السيدة 
اإلدارة   مجلس  عضو  بصفته)ا( 
 Rue Ibn Tofail, ETG ,(( عنوانه)ا( 
 4, Appt 10, QU Palmier 20000

الدار البيضاء املغرب
حسين  أديب  محمد  السيد 
مجلس  عضو  بصفته)ا(  تدالوي  
عنوانه)ا(  رئيس مدير عام    - اإلدارة 
 Projet Marina Océans 1, 4ème
 étage, Appt 19, BD. Sidi Med
الدار   Ben Abdellah  20000

البيضاء املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات :

)ا(بصفته  السيد عزالدين حدو  
املحاسبين  الخبراء  هيئة  عضو 
65، شارع املسيرة  باملغرب عنوانه)ا( 
 (0000 راسين   ،7 رقم  الخضراء، 

الدار البيضاء املغرب
األسا�ضي  النظام  مقتضيات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :
القانون األسا�ضي للشركة يتضمن 
األحكام القانونية الجاري بها العمل 

في هذا املجال.
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

القانون األسا�ضي للشركة يتضمن 

األحكام القانونية الجاري بها العمل 

في هذا املجال.

بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

القانون األسا�ضي للشركة يتضمن 

األحكام القانونية الجاري بها العمل 

في هذا املجال .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 0)0) تحت رقم 738853.

39I

alexi

 PAIEMENT MOBILE

MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

alexi

 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4 éme étage n 19 ، 20300،

casablanca maroc

 PAIEMENT MOBILE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي فرع بنك 

املغرب بالدار البيضاء - 0300) 

الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.36985(

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 9) مارس 0)0) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

إلى  املحدودة«  املسؤولية  ذات 

»مجموعة ذات النفع االقتصادي«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 007896.

80I
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سوناطرادين

سوناطرادين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوناطرادين
رقم 03 مكرر زنقة 9) حي الفرح ، 

58000، خنيفرة املغرب
سوناطرادين شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 03 
مكرر زنقة 9) حي الفرح - 58000 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(78

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 ماي   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سوناطرادين.
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و التهيئة و التوريدات.
 03 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
 58000  - الفرح  حي   (9 مكرر زنقة 

خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : لطفي  نسيمة  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لطفي  نسيمة  السيدة 
 58000 حي الفرح   (9 زنقة   03 رقم 

خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لطفي  نسيمة  السيدة 
 58000 حي الفرح   (9 زنقة   03 رقم 

خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (9 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

0)0) تحت رقم 78.

8(I

fiduazizi

NEGOCE PROJET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس، 

70000، العيون املغرب
NEGOCE PROJET شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 37) 
شارع مكة  رقم 37) شارع مكة  

70000 العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((037

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 08 ماي 0)0) تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
تجارة تصدير و استيراد االسماك.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماي   (0 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

0)0) تحت رقم 0)0)/890.

8(I

FIDU ALIMTYAZ

STE ARASTA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
الشقة ) عمارة 7) شارع محمد 

الزرقطوني الطابق األول، م.ج فاس 
FES MAROC ،30000 ،

STE ARASTA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 70)-

68) شارع دمام حي وفاء 8 طريق 

صفرو فاس  - 30000 فاس  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(53(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARASTA SARL

غرض الشركة بإيجاز : - تحميص 

وبيع جميع انواع البن والتوابل .

- شراء املعدات الخاصة بالبن . .
عنوان املقر االجتماعي : رقم -270

طريق   8 وفاء  حي  دمام  شارع   (68

صفرو فاس  - 30000 فاس  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيد ادري�ضي ودغيري املهدي  

500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة

عبد  املدغري  العلوي  السيد 

 (00 500 حصة بقيمة    : الرحمان  

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املهدي   ودغيري  ادري�ضي  السيد 
زنقة   (0 املنامة  شارع  عنوانه)ا(  

 30050 الهدهد طريق ايموزار فاس  

فاس  املغرب .

عبد  املدغري  العلوي  السيد 

الرحمان  عنوانه)ا( شارع وهران رقم 
 30060 فاس    ( زنقة بون زهور   (6

فاس  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املهدي   ودغيري  ادري�ضي  السيد 
زنقة   (0 املنامة  شارع  عنوانه)ا( 

 30050 الهدهد طريق ايموزار فاس  

فاس املغرب

عبد  املدغري  العلوي  السيد 

الرحمان  عنوانه)ا( شارع وهران رقم 
 30060 فاس   ( زنقة بون زهور   (6

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   (5 بتاريخ  بفاس   التجارية 

0)0) تحت رقم 0))).

83I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

 DIRECT INVESTMENTS

USA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC

  DIRECT INVESTMENTS USA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الرباط املجمع الحسني إقامة خلود 

) الشقة رقم 56 - 90000 طنجة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8((5(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تعيين  تم   (0(0 ماي   07 في  املؤرخ 

حمز  مسير جديد للشركة السيد)ة( 

نيل كمسير آخر تبعا لقبول استقالة 

املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

0)0) تحت رقم 537)3).

88I
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SMCFF

MELIORMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMCFF
 BD ZERKTOUNI 2EME 68

 ETAGE ، 20200، CASABLANCA
MAROC

MELIORMA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 
شارع موالي يوسف شقة رقم 
8) بالدورالثالث الدار البيضاء 
- 50)0)  الدار البيضاء اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
860807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MELIORMA
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والفواكه  الغذائية  املواد  وتصدير 

والخضروات.
 56  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 (8 رقم  شقة  يوسف  موالي  شارع 
بالدورالثالث الدار البيضاء - 50)0)  

الدار البيضاء اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيدة السعدية وعبو 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة السعدية وعبو عنوانه)ا( 

9) بلوك م رقم 8 حي الرياض  قطاع 

اململكة  الرباط   (0(00 الرباط 

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة السعدية وعبو عنوانه)ا( 

9) بلوك م رقم 8 حي الرياض  قطاع 

اململكة  الرباط   (0(00 الرباط 

املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 0)0) تحت رقم 738868.

85I

LIMARA SERVICES

FRIO FORMULAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

LIMARA SERVICES

 ،AV IDRISS 1 N 114 ، 70000

العيون املغرب

FRIO FORMULAIRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الراشدية رقم 53 خط الرملة )  - 

70000 العيون املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38(5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تحويل   تم    (0(0 ماي   (9 املؤرخ في 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

خط   53 رقم  الراشدية  »شارع  من 

العيون املغرب«   70000  -   ( الرملة 

 - 36 إلى »مدينة الوفاق بلوك د رقم 

70000 العيون  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (0 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

0)0) تحت رقم 0)0)/885.

86I

Fiduciaire FICOTRAV

وركة اسوار صفا 
STE ASSOUAR SAFA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

Fiduciaire FICOTRAV
 Avenue Mohamed V N° 283
 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

 STE ASSOUAR( شركة اسوار صفا
SAFA SARL( شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي قصر أوالد 
معطلة جماعة عرب الصباح زيز 

أرفود - 00))5 أرفود املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.988(

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 3) ماي 0)0) تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
نقل البضائع لحساب الغير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 9) ماي 

0)0) تحت رقم 6)).

87I

SAFIGESTRA مكتب سفي جيسترا للمحاسبة

SAFI PAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب سفي جيسترا للمحاسبة
SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS OUMNIA 3( 
 QUARTIER BOUAB ، 46000،

 SAFI
SAFI PAIN

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي: البقعة 
رقم 9) تجزئة الهناء ) - 86000 - 

أسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(03((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون   (0(0 مارس   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة   

الشركة  تسمية   :  SAFI PAIN

بمختصر  االقتضاء  عند  متبوعة 

تسميتها

غرض الشركة بإيجاز: بيع الخبز و 

الحلويات 

 - الهناء  تجزئة   (9 رقم  البقعة   

86000  ) أسفي املغرب : عنوان املقر 

االجتماعي

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة  : 99 سنة 

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي :

درهم للحصة   (00 حصة بقيمة 

500 :السيدة حنان هناني  

درهم للحصة   (00 حصة بقيمة 

500 :السيد رضوان هناني  

والعائلية  الشخصية  األسماء   :

وصفات ومواطن الشركاء

السيدة حنان هناني )عنوانه( رقم 

76  املجموعة )0 تجزئة الريحان حي 

البواب أسفي املغرب.  -

)عنوانه(  هناني  رضوان  السيد 

رقم  تجزئة الريحان حي البواب أسفي 

املغرب.  -

والعائلية  الشخصية  األسماء   :

ومواطن مسيري الشركة

)عنوانه(  هناني  حنان  السيدة   -

رقم 76  املجموعة )0 تجزئة الريحان 

حي البواب أسفي املغرب. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   (3 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

0)0) تحت رقم 876 -

88I
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FIDUCIAIRE JABBARI

 AY FOURNITURES ET
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC
   AY FOURNITURES ET SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الالياقوت وزنقة عرعار عمارة 9 

اقامة كاليس الطابق الرابع شقة 7). 
- 0000) الدار  البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
85666(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   06
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  FOURNITURES ET SERVICES
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطنية  ،التجارة  استيراد   ، بيع   ،
تسويق  أشكالها،  بجميع  والدولية 
جميع املنتجات في الحالة الخام أو 
املصنعة ألغراض الصناعة ، التجارة 
، الزراعة ، النقل والصيد والسياحة.
جميع مواد و مستلزمات الري من 

جميع األنواع .
عام  بشكل  والتوزيع  التسويق 
املواد  اللوازم،  املنتجات،  لجميع 
أو  الخام   األولية  أواملواد  الغذائية 

املصنعة ال يحظرها القانون.

اللوازم  شراء  عمليات  جميع 
الخدمات  أو  الصناعية  اإلعالنية، 

التي تف�ضي إلى الترويج التجاري ؛
منتجات  وتسويق  وشراء  بيع 

ومعدات التنظيف ؛ 
املكاتب  أثاث  وتجارة  وبيع  شراء 

واملواد واملعدات واللوازم العامة ؛
قطع  جميع  وتسويق  وبيع  شراء 
الغيار للسيارات أو اآلالت بشكل عام 
الصفائح  أعمال  بجميع  القيام 
هياكل  وإصالح  والطالء   ، املعدنية 

املركبات بجميع أنواعها ؛
إصالح  خدمة،  صيانة،  إصالح، 
املركبات،  أنواع  جميع  وتجديد 
بميكانيك  يتعلق  ما  كل  وعموما 

وكهرباء السيارات ؛
والتصنيع  والبيع  الشراء 
البالستيكية،  والتوزيع:املنتجات 

التعبئة والتغليف
أعمال البناء املختلفة. 

نقل البضائع ؛
الخام،  املواد  شراء،استيراد 
املنتجات  األدوات،  املواد،  السلع، 
وامللحقات الالزمة للعمل االجتماعي ؛
والصحية  السباكة  أدوات  بيع 

والبالط والزجاج.
شراء، بيع األدوات واملواد واللوازم 

الصناعية ؛
تجارة األجهزة ، البراغي ، الدهانات 

، الكابالت ؛
 ، األنابيب  جميع  في  التجارة 
التبريد  ومعدات   ، الهواء  وتكييف 

والعزل.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
تجارية  عملية  أي  في  للشركة 
بالهدف  تتعلق  قد  صناعية  أو 
إنشاء  طريق  عن   ، املذكورأعاله 
طريق  عن  أو  جديدة   شركات 
املساهمة أو االشتراك أو شراء األوراق 
املالية أو الحقوق االندماج االجتماعي 

أو املشاركة أو غير ذلك ؛
وجميع  املضخات  أعمال  إنجاز 
 ، التأسيس   ، العقارية  األعمال 
الطالء،  الزجاج،  النجارة،  البناء، 
 ، الصناعية  املباني  وكهرباء 
العزل  األنابيب،التدفئة،السباكة، 

املائي وكذلك أعمال الصرف الصحي 
السلع،  إليداع  فرع  أي  تشغيل 
املواد أو أي مصنع يمكن إنشاؤه في 
أو أي مشاركة  الخارج  في  أو  املغرب 
في أي نشاط تجاري مماثل أو قد يثير 

اهتمام الشركة أو يعزز التنمية ؛
االختراع  براءات  على  الحصول 
والتراخيص  التجارية  والعالمات 
نطاق  في  تدخل  التي  والعمليات 
عنها  والتنازل  أعاله  املذكور  الهدف 

واستغاللها ونقلها. 
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 9 عمارة  عرعار  وزنقة  الالياقوت 
اقامة كاليس الطابق الرابع شقة 7). 

- 0000) الدار  البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (000  : السيد يونس الرحماني    

بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس الرحماني    عنوانه)ا( 
رقم 30 تجزئة السالم تيزنيت 85000 

تيزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس الرحماني    عنوانه)ا( 
رقم 30 تجزئة السالم تيزنيت 85000 

تيزنيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 0)0) تحت رقم 730635.
89I

JURIS INVEST PARTNERS

DON Z INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 70)0)، الدار البيضاء 

املغرب

DON Z INVEST  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس عمارة كلزيوم 

الطابق الرابع مكتب رقم )3 كليز - 
80)80 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(0(((7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(9 نونبر   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DON  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. Z INVEST
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري و تدبير االصول العقارية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
محمد الخامس عمارة كلزيوم الطابق 
 80(80  - كليز   3( الرابع مكتب رقم 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : الزهيد  اسالم  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزهيد  اسالم  السيد 
ازلي رقم 33 80)80 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزهيد  اسالم  السيد 
ازلي رقم 33 80)80 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   (0 بتاريخ  التجارية بمراكش  

9)0) تحت رقم 8)05)).
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FIDEXIA 

CONSTRAVIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDEXIA
 ETUDES - GESTION - CONSEIL
 Angle Rue Mozart Et Boulevard

 d’Anfa  Résidence Le Petit
 Paradis 7éme Etage Casablanca،

20100، Casablanca Maroc
CONSTRAVIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة زقة 6 أكتوبر الشقة رقم 
6 الطابق رقم 3 - 00)0) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

86089(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRAVIA
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء  -أعمال   - املدنية  الهندسة 
االنعاش   - املختلفة.  واألعمال 

العقاري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 6 أكتوبر الشقة رقم   6 املسيرة زقة 
الطابق رقم 3 - 00)0) الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 950   : حجماني  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
50 حصة    : السيد عماد العالمي 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمزة حجماني عنوانه)ا( 
شارع عبد   (5 زنقة النجف ش   3(
املومن  0000) الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  العالمي  عماد  السيد 
 (6 )6 رقم  ) عمارة ا  إقامة الضحى 
البيضاء  الدار   (0000 السبع   عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العالمي  عماد  السيد 
 (6 )6 رقم  ) عمارة ا  إقامة الضحى 
البيضاء  الدار   (0000 السبع   عين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 738568.
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MECOMPTES

JET EMAAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

MECOMPTES
فيال  HLB MAROC رقم ) , 

مندرونة سيدي معروف الدار 
البيضاء، 50)0)، الدار البيضاء 

املغرب
JET EMAAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس طابق 7 الشقة 8) 
الدار البيضاء - 000)  الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8(8575

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (0(9 دجنبر   (( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»00.000) درهم« أي من »00.000) 
عن  درهم«   (00.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 0)0) تحت رقم )583)7.

58I

karama conseil

 STE MK FRANCE AUTO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
 STE MK FRANCE AUTO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم5 
سيدي الوافي حي املسيرة بنسودة 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

598(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(9 ماي   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MK FRANCE AUTO SARL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع- االستيراد و التصدير.
رقم5   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بنسودة  املسيرة  حي  الوافي  سيدي 

فاس - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة  السيد خالد فجري :  

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد الزاهر محمد :  50) حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

 (50   : السيد بخري عبد الصمد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فجري  خالد  السيد 
فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  الزاهر  السيد 
فاس 30000 فاس املغرب.

الصمد  عبد  بخري  السيد 
عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خالد  فجري  السيد 

فاس 30000 فاس املغرب
عنوانه)ا(  محمد  الزاهر  السيد 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ )) ماي 9)0) 

تحت رقم 9)0)/858).
59I

MECOMPTES

JET EMAAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MECOMPTES
فيال  HLB MAROC رقم ) , 

مندرونة سيدي معروف الدار 
البيضاء، 50)0)، الدار البيضاء 

املغرب
JET EMAAR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  833 شارع 
محمد الخامس طابق 7 الشقة 8) 
الدار البيضاء شارع محمد الخامس 
طابق 7 الشقة 8) الدار البيضاء 

000) الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8(8575

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
9)0) تم تعيين  )) دجنبر  املؤرخ في 
بدر   السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

عبد اللطيف كمسير وحيد



عدد 5)56 - 8) شوال )88) )0) يونيو 0)0))الجريدة الرسمية   619(

تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 0)0) تحت رقم )583)7.

60I

njbusiness

2S.A TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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

fes، 30000، fes maroc
2S.A TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

مكاتب زينب شقة رقم 8) الطابق 3 
شارع عبد العالي بنشقرون املدينة 

الجديدة فاس - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 ماي   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 (S.A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAV
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للبناء و األشغال املختلفة.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 3 8) الطابق  مكاتب زينب شقة رقم 
املدينة  بنشقرون  العالي  عبد  شارع 
الجديدة فاس - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السالك  الواحد  عبد  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   5.000   :

للحصة .
 : السالك  الواحد  عبد  السيد   

5000 بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السالك  الواحد  عبد  السيد 
تجزئة   ( س   (33 رقم  عنوانه)ا( 
 30000 فاس  السمن  عين  طريق 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السالك  الواحد  عبد  السيد 
تجزئة   ( س   (33 رقم  عنوانه)ا( 
 30000 فاس  السمن  عين  طريق 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 0) ماي 0)0) 

تحت رقم 90)).

6(I

JURIS INVEST PARTNERS

LEARNING TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 70)0)، الدار البيضاء 

املغرب
LEARNING TECH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كزا 

نيرشور بارك00)) شارع القدس 
شورالطابق السادس  الدار البيضاء 

80)0) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
85537(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يناير   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEARNING TECH

هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غيرمباشر  او  مباشر  بشكل  الشركة 

عملية  كل  خارجه  او  املغرب  داخل 

تكنولوجيا  بمساعدة  تتعلق 

املعلوميات .

كزا   : االجتماعي  املقر  عنوان 

القدس  شارع  بارك00))  نيرشور 

شورالطابق السادس  الدار البيضاء 

80)0) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

برين  كلود  جون  باتريك  السيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

كلود  جون  باتريك  السيد 
جواز  رقم  عنوانه)ا(  برين 

باريس   (5AY(59(8 75007السفر

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

كلود  جون  باتريك  السيد 
جواز  رقم  عنوانه)ا(  برين 

باريس   (5AY(59(8 75007السفر

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 0)0) تحت رقم ))93)7.

6(I

JURIS INVEST PARTNERS

AGIRH
إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 70)0)، الدار البيضاء 

املغرب
AGIRH »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 55 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني - 80)0) 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.((5963

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 يناير   (7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
محمد  قبول استقالة املدير السيد  

ياسين متجنوش  
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
محدودة:  غير  لفترة  املديرين  تعيين 
السيد محمد فريد بنسعيد و السيدة 

انيسة بربيش
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�ضي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 )) فبراير 0)0) تحت رقم 730889.

63I

FISCOFISC

أميريكان ديجيتال أكاديمي بريفي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC



6193 الجريدة الرسميةعدد 5)56 - 8) شوال )88) )0) يونيو 0)0)) 

أميريكان ديجيتال أكاديمي بريفي 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8) 
زنقة عبد هللا بنمسعود حي ولي 

العهد طريق صفرو  - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(55(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أميريكان ديجيتال أكاديمي بريفي.
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتحضير لإلمتحانات
تطوير في املعلوميات

بيع أجهزة املعلوماتية .
 (8 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
زنقة عبد هللا بنمسعود حي ولي العهد 
طريق صفرو  - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : ابراهيم  فاطن  السيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابراهيم  فاطن  السيد 
فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابراهيم  فاطن  السيد 
فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   (5 بتاريخ  بفاس   التجارية 

0)0) تحت رقم 30)).
68I

CABINET BENHASSAN SARL AU

إكيساد هولدين
إعالن متعدد القرارات

 CABINET BENHASSAN

SARL AU

درب خالد زنقة 83 رقم 5 ق.ج ، 

0880)، الدارالبيضاء املغرب

إكيساد هولدين »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

 املشرق ) الطابق األول  رقم

 03 - 0080) البيضاء  املغرب 

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.808(3(

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

8)0) تم اتخاذ  09 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

مايلي:  الرفع من الرأسمال االجتماعي 

درهم   ألف  ثالثمائة   من  للشركة 

واحد  إلى   درهم    )300.000,00(

ألف  ثمانمائة  و  مليون  أربعون  و 

درهم،   )41.800.000,00( درهم   

 000( أربعمائة ألف  وذلك بإصدار  

 100,00 بقيمة  جديد   سهم   )8(5

درهم لسهم  الواحد، كامل االكتتاب 

واإلبراء ، عن طريق موازنة الحسابات 

الجارية للمساهمين .

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

األسا�ضي  القانون  مالئمة  مايلي: 

لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

املساهمات    06 البند  رقم  بند 
تتكون  مايلي:  على  ينص  الذي   :

طرف  من  املقدمة    املساهمات 

الشركة  تأسيس  مند  املساهمين 

فقط   نقًدا  املال  رأس  زيادة  وبعد 

ألف  عشر  وثماني  أربعمائة  من 

)8000)8( سهًما بقيمة مائة  سهما  

درهم لكل منها بما يعادل   )(00.00(

مبلغ   واحد و أربعون مليون و ثمانمائة 

ألف درهم  800.000.00.)8 درهم .

 بند رقم البند 06  رأسمال الشركة :
رأسمال  مايلي:  على  ينص  الذي 
الشركة هو واحد و أربعون مليون و 
ثمانمائة ألف درهم  800.000.00.)8 
وثماني  أربعمائة  الى  مقسمة  درهم 
سهًما    )8(8000( عشر ألف سهما  
بقيمة مائة )00.00)( درهم لكل منها 

، كامل االكتتاب واإلبراء  
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 8)0) تحت رقم 675036.

65I

ZOHASI SAHARA

GSL MULTI-SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA
93) شارع مزوار، حي الفتح، 

العيون، 70000، العيون املغرب
GSL MULTI-SERVICES شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 6) 
رقم 08 حي الفداء  - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(9 نونبر   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GSL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MULTI-SERVICES
تسويق    : بإيجاز  غرض الشركة 
وأجهزة   ، املكتبية  واملعدات  اللوازم 

الكمبيوتر ،

ملختلف  والتجهيزات  التوريدات 
املنتجات

املنتجات  جميع  في  التجارة 
واملعدات املكتبية والصناعية

شراء وبيع وتصليح وتأجير وصيانة 
آالت التصوير وآالت الطباعة

إنتاج الكتيبات وأعمال الطباعة 
اإلعالن  أدوات  إنتاج   ، املختلفة 

واالتصال ،
 ، املختلفة  البناء  أعمال 
إنشاءات املباني   ، اإلنشاءات العامة 
 ، والصناعية  واإلدارية  السكنية 
من  املقاوالت   ، املساعدة  األعمال 
الباطن ، تركيبات املباني ، شراء وبيع 
والصيدليات  البناء  ومواد  منتجات 

العامة ، الترويج العقاري ،
- غرق وحفر وتجهيز اآلبار ومحطة 

الضخ.
وتليفونات  شبكات  تركيب 
وكشف  حاسوب  وكابالت  محلية 
أمن  ونظام  صوتي  ونظام  حريق 
داخلية  واتصاالت  وفيديو  ومراقبة 
جهد  ذات  كهربائية  وتركيبات 
عامة  وإضاءة  ومنخفض  متوسط   
وخاصة وكهرباء للمباني والصناعات 

والديكورات..
 (6 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
رقم 08 حي الفداء  - 70000 العيون 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الغرابي  االمام  سيدي  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (. 000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الغرابي  االمام  سيدي  السيد 
تجزئة  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا( 

الفوسفاط 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الغرابي  االمام  سيدي  السيد 
تجزئة  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا( 

الفوسفاط 70000 العيون املغرب



عدد 5)56 - 8) شوال )88) )0) يونيو 0)0))الجريدة الرسمية   6198

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 03 دجنبر 

9)0) تحت رقم 9)/933).

66I

CABINET BAHMAD

GENHOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د ) شقة 
ب )) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د ) شقة 
ب )) الطابق الثاني جليز مراكش، 

80000، مراكش املغرب
GENHOME شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 87 
شارع الحارة الطابق 3 الشقة رقم 

5) - 80000 مراكش املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93537

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تغيير   (0(0 يناير   (8 في  املؤرخ 
في  »املساهمة  من  الشركة  نشاط 

رأسمال الشركات.
تنعيش فروع الشركات من خالل 
تسيير سياسة  في  النشطة  املشاركة 

املجموعة.
العامة  اإلدارة  مهام  جميع 

التشغيلية والتقنية.
عرضية،  إدارة  خدمة  أي  توفير 
املساعدة التقنية واملالية والقانونية 

داخل املجموعة.
تملك العقارات وإدارتها والتصرف 

فيها.
تأجير العقارات.

العمليات  جميع  عام،  وبشكل 
واملالية  والصناعية  التجارية 
املرتبطة بشكل  واملنقولة والعقارية، 
مباشر أو غير مباشر باألشياء املذكورة 
أو التي من املحتمل أن تعزز  أعاله، 

اإلنجاز والتطوير

» إلى »
تأجير الغرف املفروشة والفيالت 

املفروشة،
واستيراد جميع مستلزمات  شراء 
ومواد  والديكور  والفنادق  املطاعم 
وجميع أثاث الحدائق وجميع  البناء 
ملحقات الديكور الخارجي أو الداخلي.
الضيافة  بيوت  تشغيل 
الفنادق  والرياضات وتشغيل جميع 
السياحية  واملجمعات  واملوتيالت 

واملنتجعات.
تجاري  أصل  أي  شراء  أو  إنشاء 
مختص في أماكن الشرب او املطعمة 
والوجبات الخفيفة، تشغيل محالت 

البيتزا والشواء والكافتيريات. 
جميع  في  الشركة  مشاركة 
الشركات أو الشركات التي تم إنشاؤها 
جميع  في  إنشاؤها  سيتم  التي  أو 
الصناعية،  أو  التجارية  العمليات 
أو  مباشر  بشكل  ربطها  يمكن  والتي 
غير مباشر بغرض الشركة أو جميع 
الصلة،  ذات  أو  املماثلة  األشياء 
وهذا بأي وسيلة بما في ذلك طريقة 
أجنبية  أو  مغربية  شركات  إنشاء 
جديدة،مساهمة،اكتتاب، شراء حق 
ملكية أو حقوق اجتماعية،اندماجات 
، تحالفات أو شركات باملشاركة أو غير 

ذلك.
وبشكل عام، أي معاملة تجارية أو 
صناعية أو مالية أو مدنية أو منقولة 
بشكل  تتعلق  قد  والتي  عقارية،  أو 
مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة أو 

بأي �ضيء مماثل أو ذي صلة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   (( بتاريخ  التجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 3068)).
67I

CABINET BAHMAD

DONPIÉ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د ) شقة 
ب )) الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د ) شقة 
ب )) الطابق الثاني جليز مراكش، 

80000، مراكش املغرب
DONPIÉ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
مراكش بالزا عمارة د) شقة))، 
الطابق الثاني، جليز - 80000 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(00(85

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في )) يناير 0)0) تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
د)  عمارة  بالزا  مراكش  »إقامة  من 
 - جليز  الثاني،  الطابق  شقة))، 
80000 مراكش املغرب« إلى »ج 88 - 
مقاطعة الحوز دائرة تحناوت جماعة 
مراكش    80000  - تامصلوحت 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   (( بتاريخ  التجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 3065)).
68I

CABINET BAHMAD

BISTRO JEMAA EL FNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د ) شقة 
ب )) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د ) شقة 
ب )) الطابق الثاني جليز مراكش، 

80000، مراكش املغرب
BISTRO JEMAA EL FNA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7) 
درب اغراب باب ايالن - 80000 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.80663

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )0 يناير 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - ايالن  باب  اغراب  درب   (7 »رقم 
»زنقة  إلى  املغرب«  مراكش   80000
 80000  - درب ضبا�ضي   القصابين 

مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   (( بتاريخ  التجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 3066)).
69I

CORPORATE AUDIT GROUP

CLINIQUE GUESSOUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CORPORATE AUDIT GROUP
885, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم )) ، 0000)، 

casablanca maroc
CLINIQUE GUESSOUS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
ه و زنقة أ، صاالج )، عين الذئاب  - 

0000) الدار البيضاء  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38(509

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (0(0 أبريل   (0 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( محمد  كسوس  
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.000
 (7 بتاريخ   HUMANITAS SARL

أبريل 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 0)0) تحت رقم 0)7388.
70I

JURIS INVEST PARTNERS

GROUP J HOLDING SA
إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 70)0)، الدار البيضاء 

املغرب
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GROUP J HOLDING SA  »شركة  
املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: )) شارع 
عبد الكريم الخطابي  - 80)0) الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(0855(

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 فبراير   (( املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
تفويت  االدارة  مجلس  قرر  مايلي:  
في  بالكامل  محررة  9.993))سهم 
 GROUP J HOLDING ملكية شركة
 DALIA شركة   راسمال  في    SA
شركة  لفائدة   COMODITIES

 DALIA CORPAGRO SA
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
تفويت  االدارة  مجلس  قرر  مايلي: 
795)سهم محررة بالكامل في ملكية 
شركة GROUP J HOLDING SA  في 
راسمال DALIA FOODS SA  لفائدة 

 DALIA CORPAGRO SA شركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�ضي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 99)738.

7(I

JIHA FIDUCIAIRE

BSP EXPORT Sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
BSP EXPORT Sarl au شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين\
شركة اوكوجيست رقم 6 زنقة 3909 
حي القدس الدشيرة انزكان - 86360 

انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(0(83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BSP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPORT Sarl au
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
املواد الغذائية العامة و االستيراد و 

التصدير.
توطين\  : عنوان املقر االجتماعي 

شركة اوكوجيست رقم 6 زنقة 3909 
حي القدس الدشيرة انزكان - 86360 

انزكان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : بنصالح محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بنصالح محمد عنوانه)ا(  السيد 
)38 بلوك س حي الهدى اكادير  رقم 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بنصالح محمد عنوانه)ا(  السيد 
)38 بلوك س حي الهدى اكادير  رقم 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (6 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

0)0) تحت رقم 8)5.
7(I

FIDULIMAR

STE 3.L.D
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL
 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
STE 3.L.D شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

امجدادار  اكنيون  - 85300 تنغير 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8389
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (0(0 مارس   (8 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   (.(00.000«
 (.(00.000« إلى  درهم«   (00.000«
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

0)0) تحت رقم 97.
73I

JURISMAG SARL

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NOUZHA

إعالن متعدد القرارات
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

 NOUZHA
وعنوان مقرها االجتماعي: 63، شارع  
بئر انزران ، الدار البيضاء - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
9)0) تم اتخاذ  3) يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: االعالن عن وفاة السيد الحاج 
في    البيضاء  بالدار  السقاط   أحمد 
وفاة  عن  واالعالن  ؛   (989\08\07
بالدار  بن جلون   سعدية  السيدة  

البيضاء في 30\))\0)0)؛

قرار رقم ) : الذي ينص على مايلي: 
التوزيع  الجديد لرأس املال الشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعديل في  النظام األسا�ضي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم  6: الذي ينص على مايلي: 
التوزيع  الجديد لرأس املال الشركة

بند رقم  7: الذي ينص على مايلي: 
التوزيع  الجديد ألسهم  الشركة

78I

JURISMAG SARL

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NOUZHA

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
NOUZHA

وعنوان مقرها االجتماعي: 63، شارع  
بئر انزران ، الدار البيضاء - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
9)0) تم اتخاذ  3) يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تأكيد السيدة زهرة السقاط كمسيرة 

للشركة
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�ضي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :(3 رقم  بند 
السقاط  السيدة زهرة  تأكيد  مايلي: 

كمسيرة للشركة.
75I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE DE GESTION DE
RESSOURCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune
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 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 SOCIETE DE GESTION DE
RESSOURCES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
أوخريب بلفاع شتوكة  أيت باها - 

00)87 انزكان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3969

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
0)0) تقرر حل  )0 فبراير  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 SOCIETE DE الوحيد  الشريك 
GESTION DE RESSOURCES   مبلغ 
وعنوان  درهم   (00.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي دوار أوخريب بلفاع 
انزكان   87(00  - باها  أيت  شتوكة  

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - باها  أيت  شتوكة  بلفاع  أوخريب 

00)87 انزكان املغرب. 
و عين:

لكطوب  بنعشير   السيد)ة( 
 (708 رقم  تليال  حي  عنوانه)ا(  و 
تيكيوين أكادير )8065 أكادير املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: دوار أوخريب بلفاع شتوكة أيت باها
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   (7 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

0)0) تحت رقم 868.
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FIDUBAC SARL

AAKIOU NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)6)مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم )) الناضور

62000، nador maroc
AAKIOU NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 37 
الريصاني رقم 88 الطابق األول - 

000)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 ماي   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AAKIOU NEGOCE
-تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحبوب والخضروات
تصديراملنتجات  و  -استيراد 

الغذائية.
 37 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 - األول  الطابق   88 رقم  الريصاني 

000)6 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد عثمان اعكيو  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد عثمان اعكيو  
الناظور  شيكر  بني  مالشة  دوار 

000)6  الناظور  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اعكيو  عثمان  السيد 
الناظور  شيكر  بني  مالشة  دوار 

000)6  الناظور  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (( بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

0)0) تحت رقم )85.
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SOMA

 STE DELSON MACHINERY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOMA 
 RUE CARNOT RESIDENCE

 ALORS 4EME ETAGE BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 STE DELSON MACHINERY 
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي : الطابق 
األر�ضي 3)) تجزئة أمل 90000 

طنجة املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(08583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتداء 
 DELSON MACHINERY SARL

.AU
و  بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، البناء  مواد  شراء  و  بيع   ، تجهيز 

استيراد و تصدير .

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 90000 أمل  تجزئة   ((3 األر�ضي 

طنجة املغرب

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 السيد امين الحطاب االبراهيمي :
درهم   (.000 بقيمة  حصة   (00

للحصة .
السيد امين الحطاب االبراهيمي : 

00) بقيمة 000.) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
االبراهيمي  الحطاب  امين  السيد 
دالية  اقامة  روكس  زنقة   8 عنوانه 
الذهبية الطابق 5 الشقة )) ص س 

الدار البيضاء .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
االبراهيمي  الحطاب  امين  السيد 
دالية  اقامة  روكس  زنقة   8 عنوانه 
الذهبية الطابق 5 الشقة )) ص س 

الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

0)0) تحت رقم 30968).
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SOMA

 STE PIECES AUTO PRIVETE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOMA
 RUE CARNOT RESIDENCE

 ALORS 4EME ETAGE BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 STE PIECES AUTO PRIVETE
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة .
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
حفيض ابن عبد البار رقم املحل 

0)) طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(08563
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PIECES AUTO PRIVETE SARL
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 
 ، بالتقسيط  السيارات  غيار  قطع 

استراد و تسدير .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حفيض ابن عبد البار رقم املحل 0)) 

طنجة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد انوار الدسولي : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 500  : الدسولي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة.
السيد انوار الدسولي :  500 بقيمة 

00) درهم.
 500  : الدسولي  حمزة  السيد 

بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 : عنوانه  الدسولي   انوار  السيد 
شارع حافض بن عبد البار رقم 0)) 

طنجة .
 : عنوانه  السيد حمزة الدسولي  

حي القصيبي زنقة ) رقم 80 طنجة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 : عنوانه  الدسولي   انوار  السيد 

شارع حافض بن عبد البار رقم 0)) 

طنجة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

0)0) تحت رقم 30978).

79I
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املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعبة السجل التجاري

ملف رقم : )0/0)0)

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

بتارودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 

أنه بمقت�ضى عقد البيع العرفي ألصل 

 (0(0 فبراير   (5 التجاري املؤرخ في 

بن  بحدو  الرحمان  عبد  السيد  باع 

 MONDE الحسين للمشترية شركة 

TERROIRES SARL االصل التجاري 

الذهبي  املنصور  بشارع  الكائن 

محل  عن  عبارة  الذي  تارودانت 

النظارات  زجاج  لتركيب  مخصص 

الضبط  كتابة  لدى  املسجل  وبيعها 

بتارودانت  االبتدائية  باملحكمة 

 (50(6 بالسجل التحليلي تحت رقم 

واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

تقدم  التعرضات  جميع  فإن  وعليه 

لكتابة الضبط بهذه املحكمة شعبة 

السجل التجاري داخل أجل 5) يوما 

املوالية للنشرة الثانية.

النشرة األولى

4 مكرر 

 II.  -  إعالنات قضائية
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 III.  -  إعالنات إدارية
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   (3 بتاريخ   (0(0/(879

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد  تحفيظ  مطلب  ذي  طويلعة 

بالجماعة  املتواجد   (6/(5575

دائرة  الغندور،  سيدي  الترابية 

الخميسات،  إقليم  الخميسات، 

إلى   (0(0 يونيو   8 تاريخ  من  ابتداء 

علني  بحث   (0(0 يونيو   (8 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

مساحة 0.03 هكتار لفائدة السيد)ة( 

لبطاقة  الحامل)ة(  خالد  باديين 

.X119919 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   (3 بتاريخ   (0(0/(833

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي  العربي 

بالجماعة  املتواجد   05/87(36

الترابية بن صميم، دائرة أزرو، إقليم 

إفران، ابتداء من تاريخ 8 يونيو 0)0) 

إلى غاية 8) يونيو 0)0) بحث علني في 

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء منه، من أجل االستعمال 

هكتار   0.03 مساحة  وسقي  املنزلي 

العربي  فوصحي  السيد)ة(  لفائدة 

الحامل)ة( لبطاقة التعريف الوطنية 

.D(0353

6

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   (3 بتاريخ   (0(0/(85(

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

فدان لقريقيرة وفدان راس لقريقيرة 

50)ص  ض بعدد  ذي عقدي شراء 

 380 ص   830 بعدد  ض  و5)3 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد 

الخميسات، ابتداء من تاريخ 8 يونيو 

0)0) إلى غاية 8) يونيو 0)0) بحث 

علني في شأن مشروع الترخيص بحفر 

من أجل سقي  منه،  بئر وجلب املاء 

مساحة 88.) هكتار لفائدة السيد)ة( 

لبطاقة  الحامل)ة(  شكوك  الطيبي 

.XA14209 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   (3 بتاريخ   (0(0/(837

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

بعدد  ض  شراء  عقد  ذي  تمريست 

بالجماعة  املتواجد  و70)  398ص 

أزرو،  دائرة  تمحضيت،  الترابية 

 8 تاريخ  من  ابتداء  افران،  إقليم 

يونيو   (8 غاية  إلى   (0(0 يونيو 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة )796.) 

هكتار لفائدة السيد)ة( الزهري صفاء 

الحامل)ة( لبطاقة التعريف الوطنية 

.CD13024
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي   (3 بتاريخ   (0(0/(835 ح.ج 

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(0

ملكية  ثبوت  ذي  شعبن  ام  املسمى 

املتواجد  و59)  379ص  بعدد  ض 

باشوية  تزكيت،  الترابية  بالجماعة 

 افران، إقليم افران، ابتداء من تاريخ

يونيو   (8 إلى غاية   (0(0 يونيو   8  

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 ((.80 من أجل سقي مساحة  منه، 

الشرقي  السيد)ة(  لفائدة  هكتارات 

التعريف  لبطاقة  ميمون الحامل)ة( 

.DB9(88 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (0(0 ماي   (9 بتاريخ   (0(0/(93(

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

باب العجلة ذي شهادة امللكية عدد 

870)/37 املتواجد بالجماعة الترابية 

ابتداء  تاونات،  دائرة  مديونة،  عين 

إلى غاية   (0(0 يونيو   (( تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (0(0 يونيو   ((

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من أجل االستعمال املنزلي 

السيد)ة(   لفائدة  املاشية   وارواء 

لبطاقة  الحامل)ة(  الحسن  األزرق 

.C127627 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي   (9 بتاريخ   (0(0/(933 ح.ج 

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(0

املسمى فدان تسلية ذي رسم ملكية 

املتواجد   889 897ص  بعدد  ضمن 

تمكناي،  عين  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  صفرو،  إقليم  املنزل،  دائرة 

إلى غاية   (0(0 يونيو   (( تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (0(0 يونيو   ((

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد)ة(  لفائدة  هكتارات   (.0780

لبطاقة  البوركريني احمد الحامل)ة( 

.B(0703 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

لسبو املائي  الحوض   وكالة 
بتاريخ  (0(0/(798 ح.ج   رقم 

الذي سيجرى على   (0(0 ماي   (8  

أرضية  قطعة  فدان  املسمى  العقار 

مقاسمة  على  إطالع  ذي  فالحية 

املتواجد   383 ص   383 بعدد  ض 

السبع  ايت  الترابية  بالجماعة 

إقليم  دائرة ايموزار كندر،  لجروف، 

يونيو   (( تاريخ  من  ابتداء  صفرو، 

0)0) إلى غاية )) يونيو 0)0) بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   0.6383 أجل سقي مساحة 

عمر  مريم  بو  السيد)ة(  لفائدة 

الحامل)ة( لبطاقة التعريف الوطنية 

.CB61291

12
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0)ماي  بتاريخ  ح.ج/778)/0)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

ذي   ( بوشويطينة  فدان  املسمى 

 8(/5798 عدد  العقاري  الرسم 

ايت  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  اولحسن  علي 

 (5 تاريخ  من  ابتداء  الخميسات، 

يونيو   (5 غاية  إلى   (0(0 يونيو 

0)0)  ، بحث علني في شأن مشروع 

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة ) هكتارا 

الحسن  الشامخي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB76775
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 (0(0 0) ماي  ج785)/0)0)بتاريخ 

 (8 سيجري بالعقار املسمى العلوية 

 (((0/37 ذي الرسم العقاري عدد  

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

تيسة،  دائرة  لحسن،   بن  امحمد 

 (5 تاريخ  من  ابتداء  تاونات  إقليم 

يونيو 0)0) إلى غاية 5) يونيو 0)0) 

الترخيص  مشروع  شأن  في  بحث 

لفائدة  اللبن  واد  منه  املاء   بجلب 

بدوار  الساكن  احمد  لزعر  السيد 

بلحسن  امحمد  سيدي  امريحلة 

تيسة تاونات.

22 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي   (0 بتاريخ  ح.ج0)8)/0)0) 

املسمى  العقار  على  سيجري   (0(0

العقاري  الرسم  ذي  فالق  ملك 

املتواجد بالجماعة   8(/8837 عدد  

دائرة  اولحسن،   علي  ايت  الترابية 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية   (0(0 يونيو   (5 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (0(0 يونيو   (5

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء  

هكتارا لفائدة السيد بناني   1,2013

التعريف  لبطاقة  الحامل  محسن 

.A(8((88 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0)ماي  بتاريخ  ح.ج/757)/0)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

شهادة  ذي   63( الصنوبر  املسمى 

املتواجد   57/7578 عدد  امللكية 

باشوية  ازرو،  الترابية  بالجماعة 

من تاريخ  ابتداء  إقليم افران،  أزرو، 

يونيو   (5 إلى غاية   (0(0 يونيو   (5

0)0)  ، بحث علني في شأن مشروع 

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة 0,0958 

هكتارا لفائدة السيد الجزولي محمد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D(0(888
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0)ماي  بتاريخ  ح.ج/856)/0)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

املسمى فدان قسو وعلي تزارت نشرو 

 (9 9) ص  ذي عقد تركة ض بعدد 

 (50 37)) ص  وعقد هبة ض بعدد 

 (36 )7)ص  وعقد شراء ض بعدد 

املتواجد بالجماعة الترابية الحمام، 

دائرة أكلموس، إقليم خنيفرة، ابتداء 

من تاريخ 5) يونيو 0)0) إلى غاية 5) 

بحث علني في شأن   ،   (0(0 يونيو 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 ( منه من أجل سقي مساحة  املاء  

هكتارا لفائدة السيد ماليكي فاطيمة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.D808(6(
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

0)ماي  بتاريخ  ح.ج/756)/0)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

املسمى ماشوميير ذي الرسم العقاري 

بالجماعة  املتواجد   F/5922 عدد 

إقليم  أزرو،  ملحقة  فاس،  الترابية 

يونيو   (5 تاريخ  من  ابتداء  فاس، 

 ،   (0(0 يونيو   (5 إلى غاية   (0(0

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه  املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز 

لفائدة  املنزلي  اإلستعمال  أجل 

نورية  تودي  بنشقرون  السيدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.C111366
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي   (9 بتاريخ   ج/7)8)/0)0) 

سيجري بالعقار املسمى ملك   (0(0

امللكية  شهادة  ذي   ( الكريم  عبد 

بالجماعة  املتواجد   5(6(/58 عدد 

الترابية الولجة، دائرة قرية بامحمد، 

 (( تاريخ  من  ابتداء  تاونات،  إقليم 

يونيو 0)0) إلى غاية )) يونيو 0)0)  

الترخيص  مشروع  شأن  في  بحث   ،

ليزار  واد  منه  املاء   وجلب  بإنجاز 

الكريم  عبد  القر�ضي  السيد  لفائدة 

زنقة  اإلسماعلية  بشارع  الساكن 

هنغاريا إقامة املفتاح رقم 9) الزهور 

) فاس.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي   (9 بتاريخ   ح.ج/936)/0)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

املسمى بالد علي ذي شهادة امللكية 

بالجماعة  املتواجد   F/15716 عدد 

الترابية ايت شغروشن، دائرة تاهلة، 

إقليم تازة، ابتداء من تاريخ )) يونيو 

 ،   (0(0 يونيو   (( إلى غاية   (0(0

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز وجلب املاء  منه من أجل سقي 

هكتارا لفائدة السيد   0,53 مساحة 

لبطاقة  الحامل  نورالدين  الغماري 

.F229936 التعريف الوطنية
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6(1( الجريدة الرسميةعدد 5)56 - 8) شوال )88) )0) يونيو 0)0)) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي   (9 بتاريخ   ح.ج/935)/0)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

ذي  فالحية  ارضية  قطعة  املسمى 

 837 396ص  بعدد  ض  رسم شراء 

آيت  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  الحاجب،  دائرة  بورزوين، 

يونيو   (( ابتداء من تاريخ  الحاجب، 

 ،   (0(0 يونيو   (( إلى غاية   (0(0

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أجل  من  منه  املاء   وجلب  بإنجاز 

لفائدة  هكتارا   0,20 مساحة  سقي 

السيد فسكا ابراهيم الحامل لبطاقة 

.UC15797 التعريف الوطنية

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي   (9 بتاريخ   ح.ج/))8)/0)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

ذي شهادة امللكية   ( املسمى احمدو 

)58))/67 املتواجد بالجماعة  عدد 

أكوراري،  دائرة  يعزم،  آيت  الترابية 

تاريخ  من  ابتداء  الحاجب،  إقليم 

يونيو   (( إلى غاية   (0(0 يونيو   ((

0)0)  ، بحث علني في شأن مشروع 

منه  الترخيص بحفر بئر وجلب املاء  

هكتارات   5 أجل سقي مساحة  من 

الطالب  احميدو  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D(9755
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 886)/0)0) 

الذي سيجري    (0(0 ماي   (9 بتاريخ 

لحرش«  »فدان  املسمى  العقار  على 

  ((00/8( رقم  تحفيظ  مطلب  ذي 

املتواجدة بالجماعة الترابية خميس، 

اقليم  تيفلت،  دائرة  يحيى،   سيدي 

 (( تاريخ  من  ابتداء  الخميسات، 

يونيو 0)0)  الى غاية )) يونيو 0)0) 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بانجاز ثقب وجلب ماء منه،  من أجل 

سقي مساحة ) هكتار  لفائدة السيد 

لبطاقة  الحامل  بوسلهام  الطيبي 

.XA44796 التعـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 887)/0)0) 

الذي سيجري    (0(0 ماي   (9 بتاريخ 

ذي  »الجعبوب«  العقار املسمى  على 

   (6/(66(3 رقم  العقاري  الرسم 

عين  الترابية  بالجماعة  املتواجدة 

اقليم  تيفلت،  دائرة  الجوهرة،  

 (( تاريخ  من  ابتداء  الخميسات، 

يونيو 0)0)  الى غاية )) يونيو 0)0) 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بانجاز ثقب وجلب ماء منه،  من أجل 

سقي مساحة ) هكتار  لفائدة السيد 

يوسف املرابطي االنصاري ومصطفى 

السعدي الحامل لبطاقة التعـــــــــــريف 

 AD ورقم   L((80 رقم  الوطنية 

.875((
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 938)/0)0) 

الذي سيجري    (0(0 ماي   (0 بتاريخ 

ذي  »تبطيحت«  املسمى  العقار  على 

 (78 ص   (3( ض برقم  عقد شراء 

وعتما ذي عقد ابراء بدرهم ض برقم 

برقم  ضمن  وعتما   (8( ص   (59

املتواجدة بالجماعة     388 3)8 ص 

اقليم  دائرة بوملان،  الترابية كيكو،  

يونيو   (5 تاريخ  من  ابتداء  بوملان، 

 (0(0 يونيو   (5 غاية  الى    (0(0

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بانجاز ثقب وجلب ماء منه،  من أجل 

سقي مساحة 9839.) هكتار  لفائدة 

السيد موحى اولكون  الحامل لبطاقة 

.C166728 التعـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 883)/0)0) 

الذي سيجري    (0(0 ماي   (9 بتاريخ 

عين  »فدان  املسمى  العقار  على 

ملحكين« ذي نظير مخارجة ض برقم 

بالجماعة  املتواجدة   386 ص   (8(

الخميسات،  دائرة  الكنزرة،  الترابية 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات،  اقليم 

يونيو   (( الى غاية    (0(0 يونيو   ((

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

منه،   الترخيص بانجاز بئر وجلب ماء 

هكتار    ( مساحة  سقي  أجل  من 

لفائدة السيد الشكير محمد الحامل 

رقم  الوطنية  التعـــــــــــريف  لبطاقة 

.G1892
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 980)/0)0) 

الذي سيجري    (0(0 ماي   (0 بتاريخ 

ذي  »توملامت«  املسمى  العقار  على 

668ص  برقم  ضمن  تعيير  عقد 

الترابية  بالجماعة  املتواجدة    880

بوملان،  اقليم  بوملان،  دائرة  كيكو،  

  (0(0 يونيو   (5 تاريخ  من  ابتداء 

0)0) بحث علني  يونيو   (5 الى غاية 

بانجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب ماء منه،  من أجل سقي 

لفائدة  هكتارات    (.8709 مساحة  

السيد خشاب علي الحامل لبطاقة 

.SH309(6 التعـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 939)/0)0) 

الذي سيجري    (0(0 ماي   (0 بتاريخ 

العيون  »بالد  املسمى  العقار  على 

شراء  عقد  ذي  بالكسير«  املعروفة 

املتواجدة     (6( 77) ص  ض برقم 

امكودو،   أوالد  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  صفرو،  اقليم  املنزل،  دائرة 

الى غاية    (0(0 يونيو   (5 من تاريخ 

بحث علني في شأن   (0(0 يونيو   (5

وجلب  بئر  بانجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،   ماء 

اليوبي  لفائدة السيد   هكتار    0.5(

التعـــــــــــريف  لبطاقة  الحامل  محمد  

.A805(6( الوطنية رقم
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عدد 5)56 - 8) شوال )88) )0) يونيو 0)0))الجريدة الرسمية   6(1(

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 950)/0)0) 

الذي سيجري    (0(0 ماي   (0 بتاريخ 

ذي  »عقا اوعلي«  على العقار املسمى 

 ،8(/38893 رقم  امللكية  شهادة 

املتواجدة بالجماعة الترابية بئر طم،  

ابتداء  صفرو،  اقليم  املنزل،  دائرة 

الى غاية    (0(0 يونيو   (5 من تاريخ 

بحث علني في شأن   (0(0 يونيو   (5

مشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب 

املاشية  ارواء  أجل  من  منه،   ماء 

هكتارات    3.9098 مساحة  وسقي 

الدين   نور  بلحسن  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعـــــــــــريف  لبطاقة  الحامل 

.C651891 رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

لسبو املائي  الحوض   وكالة 

رقم ح.ج 938)/0)0) بتاريخ 0) ماي 

الذي سيجرى على العقاريين   (0(0

ذي   ( وفناكو   39 فورات  املسميين 

و  R/(0608 العقاريين  الرسمين 

بالفوارات  الكائنين   R/(0(09

بالجماعة الترابية القنيطرة، امللحقة 

إقليم  العصام،  دائرة   ،(( اإلدارية 

القنيطرة، ابتداء من تاريخ )) يونيو 

بحث   (0(0 يوليو   ( إلى غاية   (0(0

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

سقي مساحة 6.8830 هكتارا لفائدة 

الحامل)ة(  بولكوط  رحال  السيد)ة( 

.Y8(00( لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

لسبو املائي  الحوض   وكالة 

 (5 بتاريخ   (0(0/(9(8 ح.ج  رقم 

ماي 0)0) الذي سيجرى على العقار 

الرسم  ذي  أ  الرحمانية  املسمى 

بقبيلة  الكائن   R/(5808 العقاري 

دار  الترابية  بالجماعة  يحيى  أوالد 

سليمان،  سيدي  بلعامري،دائرة 

من  ابتداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

 30 غاية  إلى   (0(0 يونيو   (0 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   (0(0 يونيو 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

اإلستعمال  أجالل  من  منه،  املاء 

 0.088( مساحة  وسقي  املنزلي 

هكتارا لفائدة السيد الظريف املكي 

الحامل)ة( لبطاقة التعريف الوطنية 

.G100412

14

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عمير   بني  قيادة  بمقر  سيجري  
الشرقية ابتداء من  0) يونيو 0)0) 
في  بحث    (0(0 يونيو   (9 إلى غاية 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 
الفرساني  فيصل  السيد   لفائدة 
الفرساني   الدين  نصر  والسيد 
 (88 رقم  البريد  صندوق  العنوان 
بحفر  املتعلق  صالح،  بن  الفقيه 
بامللك   السقي  أجل  من  املاء  وجلب 
 5 مساحته  البالغة  نفديدي  املدعو 
هكتار، الكائن بجماعة  خليفة قيادة 
دائرة الفقيه بن  بني عمير الشرقية  

صالح اقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  
خلفية قيادة بني عمير الشرقية دائرة 
بن  الفقيه  اقليم  صالح  بن  الفقيه 

صالح.
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