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7342لدائر6 الريف جماعة تروكوت، إقليم الدريوش..................................... 

 542( عدد  الرسمية  بالجريد6  املنشور  املرسوم  ملشروع  تذديلي  استدراك 

بتاريخ 9 نوفمبر 2816 املذلن أنه من املنفذة الذامة إنجاز قنا6 الجر 

7343لدائر6 الريف جماعة أجدير، إقليم الحسيمة....................................... 

 5429 عدد  الرسمية  بالجريد6  املنشور  املرسوم  ملشروع  تذديلي  استدراك 

عليه  تذديلي  استدراك  إجراء  تم  والذي   2816 نوفمبر   16 بتاريخ 

واملنشور بالجريد6 الرسمية عدد 5543 بتاريخ 23 يناير 2819 واملذلن 

أنه من املنفذة الذامة إنجاز قنا6 الجر الجهوية لدائر6 الريف جماعة 

7344أيت يوسف أوعلي إقليم الحسيمة ........................................................ 

مشروع مورر التخلي بإعالن أن املنفذة الذامة تو�صي ببناء انحراف الطريق 

االقليمية رقم 4782 ما بين ن.ك 288 + 52 و ن.ك 888+64 وبالتخلي 

 ...................... 7345عن الوطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم الذرائش
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املذلنون في ميدان اإلشهار الوانوني إثبات هويتهم والسلطات املسند6 إليهم.
وال تتحمل اإلدار6 أية مسؤولية فيما يتذلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

SYNAPSE INTERPRETATION
SARL AU

تصفية مسبوة
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
قررت   2828 مارس   9 بتاريخ 
 SYNAPSE الشريكة الوحيد6 لشركة
INTERPRETATION شركة محدود6 
الوحيد6  الشريكة  عات  املسؤولية 
ومورها   درهم   18.888 رأسمالها 
االجتماعي بالرباط أكدال، شارع فال 

ولد عمير بناء 32 الطابق 3، ما يلي :
التصفية مسبوة للشركة.

ليلى  الصافي  السيد6  تسمية 
بالرباط  نجيبة باعتبارها كمصفية، 
 32 أكدال، شارع فال ولد عمير بناء 

الطابق 3.
الشركة  تصفية  مور  تذيين 
بالرباط أكدال، شارع فال ولد عمير 

بناء 32 الطابق 3.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ   184971 رقم  تحت  بالرباط 

17 يونيو 2828.
1 P

 SOCIETE IMMEDIAT
TRANSIT ET TRANSPORT

SARL AU
سجل تجاري رقم 373321

بموت�صى عود عرفي مؤرخ بتاريخ 
16 أكتوبر 2819 تورر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.
متذبد  االله  عبد  السيد  تذيين 
مصفي للشركة وإخالء عمته كمسير 

للشركة.

 57 تذيين مور الشركة الكائن ب 
شارع محمد الخامس الطابق الثالث 
مكان  البيضاء  الدار  ا/1  فضاء 

للتصفية.
كاتب  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2819 أكتوبر   2( بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 431)71.
2 P

MR TECHNOLOGIE
شركة محدود6 املسؤولية
رأسمالها : 188.888 درهم

مورها االجتماعي : 13 زنوة احمد 
املجاطي الطابق األول رقم ) 

املذاريف، الدار البيضاء
س.ت. رقم : 458765

بموت�صى عود عرفي محرر بالدار 
تم   2819 ديسمبر   3 بتاريخ  البيضاء 
املسؤولية  محدود6  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :
MR TECHNOLOGIE : التسمية

عات  شركة   : الوانونية  الصفة 
املسؤولية املحدود6.

الخدمات   : االجتماعي  الهدف 
واألشغال املختلفة.

زنوة احمد   13  : املور االجتماعي 
 ( رقم  األول  الطابق  املجاطي 

املذاريف، الدار البيضاء.
املد6 : 99 سنة.

درهم   188.888  : املال  رأس 
اجتماعية  حصة   1888 ل  موسمة 
مكتتبة  للحصة،  درهم   188 بويمة 
إلى   1 من  ومرقمة  بالكامل  ومحرر6 

1888 موزعة كما يلي :

 1888 املهدي  الرحالي  السيد 

حصة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تم تذيين الرحالي املهدي 

ملوك مسير وحيد للشركة ملد6 غير 

محدد6.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  للدار   التجارية 

رقم  تحت   2819 ديسمبر   16

.723451
لإلشار6 والبيان

املسير

3 P

 SOCIETE SENHAJI DE

TRANSFERT
SARL

رقم 12 تجزئة توفيق شارع الويروان 

ليراك فاس

بموت�صى عود عرفي بفاس بتاريخ 

3 يونيو 2828 تم تأسيس شركة عات 

مسؤولية محدود6 تتميز بالخصائص 

التالية :

 SOCIETE  : الشركة  تسمية 

عات   SENHAJI DE TRANSPORT

مسؤولية محدود6.

الهدف االجتماعي :

تسهيالت.

تحويل األموال.

تجزئة   12 رقم   : املور االجتماعي 

توفيق شارع الويروان ليراك فاس.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

التأسيس النهائي.

السنة املحاسباتية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 
 1888 إلى  مجزأ  درهما   188.888
درهم لكل حصة   188 حصة بويمة 

موزعة كالتالي :
فاطمة نيت علي 88) حصة.
الحسن املنكاد 288 حصة.
مجموع األسهم 1888 سهم.

التسيير : الشركة مسير6 من طرف 
السيد6 فاطمة نيت علي.

للشركة  الوانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة التجارية بفاس تحت رقم 
1362 بتاريخ )1 يونيو 2828 السجل 
التجاري 47)62 الضريبة املهنية رقم 

.14282699
4 P

 MEKUSMAG & NUMBER
 ONE E-COMMERCE

IMPORT EXPORT
SARL

بتاريخ عرفي  عود   بموت�صى 
2828 تم تأسيس الشركة  24 فبراير 
عات املسؤولية املحدود6 والتي تتميز 

بما يلي :
 : االجتماعية  التسمية 
 MEKUSMAG & NUMBER
 ONE E-COMMERCE IMPORT

EXPORT
الهدف االجتماعي : 

تجار6 البضائع.
االستيراد والتصدير.

28 زنوة أكلمان   : املور االجتماعي 
أكدال   2 رقم  شوة  علي  سيدي 

الرباط.
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28.888 مكون   : رأسمال الشركة 
من 288 حصة.

غباهي  اماندا  ديافون  السيد6 
188 حصة.

 188 والسيد كريستوفر ايزيووتو 
حصة.

املد6 : 99 حصة.
السيد6 ديافون اماندا   : التسيير 
ايزيووتو  كريستوفر  والسيد  غباهي 

مسيرين للشركة ملد6 غير محدود6.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
رقم السجل التجاري 143343.

باملكتب  الوانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 الجهوي لالستثمار بتاريخ 

.2828
5 P

HT-EXPO
SARL AU

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 بشريك وحيد

مؤرخ  توثيوي  عود  بموت�صى 
 2828 فبراير   26 بتاريخ  سال  في 
مسؤولية  عات  شركة  تأسيس  تم 
تحمل  وحيد  بشريك  محدود6 

الخصائص التالية :
HT-EXPO SARL AU : التسمية

بيع سجدات   : الهدف االجتماعي 
الصوف والنسيج بالتوسيط.

رأسمال الشركة : 188.888 درهم 
موسم إلى 1888 حصة من فئة 188 

درهم للحصة الواحد6.
حمدان طارق : 1888 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد6 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املور : 1134 بلوك 23 حي السالم 

سال.
تسير الشركة من طرف   : املسير 
غير  ملد6  طارق  حمدان  السيد 

محدود6.

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الوانوني 
بتاريخ 13 مارس 2828، رقم التوييد 

بالسجل التجاري 31355.

6 P

GLOBAL PARTICIPATIONS
شركة محدود6 املسؤولية
رأسمالها : 388.888 درهم

الكائنة ب : 4، شارع الفضيلة
الوحد6 الصناعية يذووب املنصور 

الرباط

الذام  الجمع  قرار  بموجب 

االستثنائي املنذود يوم 9 ماي 2819 

الشركة   SELECT HOME لشركة 

املحدود6 املسؤولية، تورر ما يلي :

تحويل  على  املوافوة  تمت 

سذد  السيد  تخص  سهم   1858

اليمني لصالح السيد خالد املشتكي 

واملوافوة6 على دخول هذا الشريك 

الجديد.

بموجب هذا التفويت يكون توزيع 
 3888 املكون من  الشركة،  رأسمال 

للواحد6،  درهم   188 بويمة  حصة 

كالتالي :

1928 سهم   : السيد سذد اليمني 

بويمة 192.888 درهم.

 1858  : املشتكي  خالد  السيد 

سهم بويمة 185.888 درهم.

السيد نور الدين اليمني : 38 سهم 

بويمة 3.888 درهم.

بويمة  سهم   3888  : املجموع 

388.888 درهم.

النحو  على  الشركة  اسم  تغيير 

 SELECT  : بدال من التسمية   : التالي 

.HOMES SARL

 GLOBAL هي  الجديد6  التسمية 

PARTICIPATIONS

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2819 أغسطس  فاتح  يوم  بالرباط 

تحت رقم 4937.
لإلشار6 والنص

7 P

INLEY CONSULTING
SARL AU

بموجب الجمع الذام فوق الذاد6 
 INLEY بتاريخ 2 مارس 2828 لشركة
شركة   CONSULTING SARL AU
رأسمالها  عات املسؤولية املحدود6، 

18.888 درهم قررا ما يلي :
تغيير مور الشركة.

تحيين الوانون األسا�صي للشركة.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 16 يونيو 2828 تحت 

الرقم 184967.
8 P

 DEBOSSELAGE SANS شركة
PEINTURE MAROC

DSPM
ش.م.م

عند أبيمو 15 شارع األبطال الشوة 
رقم 4 أكدال الرباط

تكوين شركة محدود6 املسؤولية
في  بالرباط  بموت�صى عود مؤرخ 
الووانين  وضع  تم   2828 فبراير   3
األساسية لشركة محدود6 املسؤولية 

عات املميزات التالية :
 DEBOSSELAGE التسمية : شركة
 SANS PEINTURE MAROC -

DSPM ش.م.م.
الهدف : ديبسوالج بال صباغة.

شارع   15 أبيمو   : الرئي�صي  املور 
األبطال الشوة رقم 4 أكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 
تكوين الشركة.

بما  رأسمال  حدد   : املال  رأس 
قدره 18.888 درهم موسم على 188 

حصة بنسبة 188 درهم للواحد6.
األرباح  من   %5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
والسيد6  كريك  سميث  السيد 

الذرفاوي رشيد6 ملد6 غير محدود6.
باملحكمة  تم   : الوانوني  اإليداع 
يونيو   1( بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2828 تحت رقم 143965.
9 P

أعيس ش.م.م لشريك وحيد

)13، شارع يذووب املنصور، الدار البيضاء

الهاتف : 85.22.23.23.32

الفاكس : 85.22.23.23.27

شركة لي ليالص ايموبليي
 SOCIETE IMMOBILIER LES

LILAS
شركة عات مسؤولية محدود6

عات شريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي : زنوة زاكي الدين 
الطاو�صي رقم 114 حي املستشفيات 

الدار البيضاء
السجل التجاري : 128177

إغالق شركة
الشريك  قرار  محضر  بموجب 
فبراير   17 بتاريخ  للشركة  الوحيد 

2828، قرر ما يلي :
إغالق وتصفية شركة »لي ليالص 

ايموبليي«.
لدى  الوانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
يونيو   15 بتاريخ  بنسليمان،  ملدينة 
2828، تحت رقم 99)735 وتم إيداع 
التاريخ  نفس  في  التشطيب  تصريح 
وبنفس املحكمة تحت رقم 99)735.

مصفي الشركة

انس البردعي

للخالصة والبيان

»اعيس« ش.م.م لشريك وحيد

10 P

أعيس ش.م.م لشريك وحيد

)13، شارع يذووب املنصور، الدار البيضاء

الهاتف : 85.22.23.23.32

الفاكس : 85.22.23.23.27

ألستنا اندوستري
ALSTENA INDUSTRIE

شركة عات مسؤولية محدود6 
لشريك وحيد

عات رأسمال : 188.888 درهم
3، زنوة ايت اورير شارع موالي 

يوسف الدار البيضاء
السنة التجارية : 461177

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عود   بموت�صى 
البيضاء،  بالدار   2828 مارس   2
مسؤولية  عات  شركة  تأسيس  تم 

محدود6 بالخصائص التالية :
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اندوستري  ألستنا   : التسمية 
شركة عات مسؤولية محدود6.

ايت  زنوة   ،3  : االجتماعي  املور 
الدار  يوسف  موالي  شارع  اورير 

البيضاء.
املوضوع : باختصار :

يتمثل موضوع الشركة باختصار 
املذدات  وتصدير  استيراد   : في 

الصناعية.
من تاريخ  ابتداء  99 سنة،   : املد6 

التسجيل في السجل التجاري.
 188.888 في  حدد   : الرأسمال 
حصة   1888 على  موزع  درهم، 
لكل  درهم   188 فئة  من  اجتماعية 

واحد6.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
الشركاء :

كوجالجير  بيرينغ  غوملون  شركة 
RBK شركة مساهمة مبسطة مورها 

االجتماعي بباريس فرنسا.
السيد نبيل بادي الواطن بالدار 

البيضاء.
الواطن  توري  ألبوري  السيد 

بفرانكوفيل فرنسا.
سيون  سطفان  السيد   : املسير 
زواري الواطن بنولي سورسين فرنسا.
لدى  الوانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
تحت رقم 735243 وسجلت الشركة 
املحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 
رقم  تحت  املدينة  بنفس  التجارية 

.461177
بموت�صى بيان وموتطف

»أعيس« ش.م.م لشريك وحيد

11 P

 STE HQ HOLDING
COMPANY

HQHC
محدود6 املسؤولية لشريك وحيد

تأسيس
بموت�صى عود عرفي بتاريخ 6 ماي 
2828 حررت قوانين شركة محدود6 
املسؤولية لشريك وحيد خصائصها 

كالتالي :

 HQ HOLDING شركة   : االسم 
COMPANY HQHC

الهدف : موهى ومطذم.
املور االجتماعي : عند انجكوفسك، 
 29 السذدي،  الشيخ  محمد  شارع 
فبراير، عمار6 مرحبا، الطابق الرابع، 

تالبرجت، أكادير.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

التأسيس النهائي.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  موسم  درهم   188.888 مبلغ 
درهم   188 فئة  من  حصة   1888
إلى  وتحدد  بكاملها  تكتب  للواحد6 
بن  حسين  السيد  الوحيد  املؤسس 

مسفر بن محمد الوحطاني.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية األولى التي 
إلى غاية  التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31 ديسمبر.
الشركة  بتسيير  يووم   : التسيير 
وملد6 غير محدود6 السيد حسين بن 

مسفر بن محمد الوحطاني.
لتكوين   %5 يتم اقتطاع   : األرباح 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 
يخصص  أو  يوزع  والصافي  قانونيا 
جديد  من  مرحل  مبلغ  أو  احتياطا 

برمته أو جزئيا.
اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  الوانوني 
التجارية بأكادير بتاريخ 21 ماي 2828 

تحت رقم 98893.
للخالصة والتذكير

12 P

SORETCO
شركة عات املسؤولية املحدود6

الرأسمال االجتماعي : 5.888.888 
درهم

املور االجتماعي : رقم 183 عمار6 م3 
الطابق االول شارع موالي عبد هللا 

أكادير
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
 2819 أكتوبر   15 بتاريخ  املؤرخ 

لشركة SORETCO تورر ما يلي :

تحويل املور االجتماعي للشركة إلى 

158/2 الطابق  : رقم  الذنوان الحالي 

أحمد  شارع  الجامذة  إقامة  الثاني 

املنصور الدهبي حي الداخلة أكادير.

تذديل الوانون األسا�صي.

كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

يوم 4 مارس 2828 تحت رقم 88)9).

13 P

مكتب األستاع محمد السو�صي صدوق

موثق

62، شارع محمد الخامس، إقامة بدر، الطابق 

الثاني، فاس

الهاتف : )97/1.)85.35.94.2

الفاكس : 85.35.94.88.56

LA SOCIETE ZAKARIA-

 ZINEB DE TOUS TRAVAUX

ET SERVICES

»Par abréviation »TRAVICE

بموت�صى عود توثيوي بتاريخ  -  1 

12 يونيو 2828، تم تفويت 15.888 

للحصة  درهم   188 بويمة  حصة 

 LA SOCIETE لشركة  الواحد6 

 ZAKARIA-ZINEB DE TOUS

 TRAVAUX ET SERVICES Par

abréviation »TRAVICE«، رأسمالها 

بفاس،  مورها  درهم   3.888.888

الحي الصناعي  19 ب حي النماء  رقم 

بنصديق  السيد  طرف  من  بنسود6 

الذزيز  عبد  السيد  لفائد6  محمد 

واآلنسة  حصة   13.588 بنصديق 

أسماء بنصديق 1.588 حصة.

2 - بموت�صى محضر الجمع الذام 

 LA SOCIETE لشركة  الذادي  غير 

 ZAKARIA-ZINEB DE TOUS

 TRAVAUX ET SERVICES Par

بتاريخ  ،»abréviation »TRAVICE 

شركاء  قرر  حيث   2828 يونيو   12

الشركة ما يلي :

املصادقة على تفويت الحصص.

استوالة مسير.

3 - تم اإليداع الوانوني لدى كتابة 

ضبط املحكمة التجارية بفاس في )1 

يونيو 2828 تحت رقم 2)2828/13.
بمثابة موتطف وبيان

14 P

TERTIA 2
SARL AU

تيرسيا 2 ش.م.م ش.و

الرأسمال االجتماعي : 9.888.888 

درهم

املور االجتماعي : 38، شارع موالي 

يوسف بالدار البيضاء

مسجلة بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 723)15

التذريف الضريبي : 1185878

قرارات  محضر  بموجب   -  I

في  املؤرخ  للشركة  الوحيد  الشريك 

26 ماي 2828، قرر ما يلي :

االجتماعي  الرأسمال  خفض 

عن  بخسائر  مذلل  غير  للشركة 

اجتماعية  حصص  شراء  طريق 

درهم لحمله من   5.888.888 بمبلغ 

 4.888.888 إلى  درهم   9.888.888

تحت  الذملية  هذه  توررت  درهم، 

طائلة شرط واقف يتمثل في غياب 

الشركة  دائني  قبل  من  تذرض  أي 

في  املحدد6  الوانونية  املد6  خالل 

تاريخ  من  ابتداء  يوما   (38( ثالثون 

قرارات  ملحضر  الوانوني  اإليداع 

ضبط  بكتابة  الوحيد  الشريك 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء، أو 

رفضه دون تحوق شرط أي تذرض 

من قبل السيد رئيس هذه املحكمة.

لدى  الوانوني  اإليداع  تم   -  III

كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء بتاريخ )1 يونيو 2828 تحت 

رقم 736149.
للموتطف والبيان

املمثل الوانوني

15 P
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ACTIF PROMOTE

S.A

أكتيف بروموت ش.م

شركة مساهمة

عات رأسمال : 588.888 درهم

املور االجتماعي : 38، شارع موالي 

يوسف بالدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء

 رقم 136199

التذريف الضريبي : 74)1181

بموت�صى محضر الجمع الذام   -  I

 2( بتاريخ  املنذود  للشركة  الذادي 

أبريل 2828، تورر ما يلي :

مجلس  أعضاء  وكالة  تجديد 

اإلدار6 ملد6 ست )6) سنوات إلى غاية 

الجمع الذام الذادي املزمع انذواده 

الذي  املالي  النشاط  حول  للتداول 

 2825 ديسمبر   31 بتاريخ  سيختتم 

التالية أسماؤهم :

ش.م  أنفيست  أكتيف  شركة 

ACTIF INVEST S.A ممثلة بواسطة 

السيد جميل سووط.

السيد جميل سووط.

اإلدار6  مجلس  محضر  بموت�صى 

أبريل   2( بتاريخ  املنذود  للشركة، 

2828، تورر ما يلي :

تجديد وكالة السيد جميل سووط 

كرئيس مدير عام للشركة ملد6 واليته 

إلى غاية الجمع الذام الذادي املزمع 

انذواده للتداول حول النشاط املالي 

ديسمبر   31 بتاريخ  سيختتم  الذي 

.2825

لدى  الوانوني  اإليداع  تم   -  II

كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء بتاريخ 19 يونيو 2828 تحت 

رقم 736345.
للموتطف والبيان

اإلدار6

16 P

MEDI’RENT SERVICES
SARL

ميدي رانت خدمات ش.م.م
شركة محدود6 املسؤولية
رأسمالها 188.888 درهم

املور االجتماعي : حي بايارد رقم 382، 
الطابق الثاني كيليز، مراكش 

تأسيس
بموت�صى عود عرفي بتاريخ 5 ماي 
محدود6  شركة  تأسيس  تم   ،2828

املسؤولية عات املميزات التالية :
 MED’RENT  : التسمية 
رانت  ميدي   SERVICES SARL

خدمات ش.م.م.
شركة محدود6   : الشركة  نوعية 

املسؤولية.
ممتلكات  أي  تأجير   : املوضوع 
لالستغالل  منوولة  غير  أو  منوولة 

املنهي أو الصناعي أو غير.
جميع  وإدار6  واستغالل  اقتناء 
املمتلكات املنوولة وغير املنوولة أو أي 

حق استغالل.
عالمة  أو  ترخيص  أي  استغالل 
لصالح  أو  لصالحها  سواء  تجارية 

االغيار.
جميع  وتجار6  وتصدير  استيراد 

املنتجات دون حصر.
مد6 الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تأسيسها.
رقم  بايارد  حي   : االجتماعي  املور 

382، الطابق الثاني كيليز، مراكش.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم،   188.888 مبلغ  في  الشركة 
حصة من فئة   1.888 موسمة على 
للشركاء  خصصت  درهم   188

: كالتالي 
السيد توفيق زيو6 588 حصة.

 588 هللا  عبد  أبو  ملياء  السيد6 
حصة.

أبو  : عينت السيد6 ملياء  التسيير 
غير  ملد6  للشركة  كمسير6  عبد هللا 

محدود6.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

توزع األرباح بذد تكوين   : األرباح 
الباقي  ويخول  الوانوني  االحتياطي 
في  مذكور  هو  ما  حسب  للشركاء 

الوانون األسا�صي للشركة.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش تحت رقم 113378 

بتاريخ 11 يونيو 2828.
بالسجل  الشركة  توييد  وتم 
التجاري باملحكمة التجارية بمراكش 
يونيو   11 بتاريخ   1839(7 تحت رقم 

.2828
بمثابة موتطف وبيان

17 P

 LES GRANDS MOULINS
FASSIS

S.A
شركة مساهمة

رأسمالها 58.888.888 درهم
املور االجتماعي : زاوية زنوة ايميل 
برونيه ولويس فيري - الدار البيضاء

رفع رأسمال الشركة
بموت�صى محضر الجمع الذام   -  I
 2828 ماي   28 بتاريخ  االستثنائي 
الكبرى  املطاحن  شركة  ملساهمي 
 LES GRANDS MOULINS الفاسية
مساهمة،  شركة   ،FASSIS S.A
رأسمالها 58.888.888 درهم والكائن 
ايميل  زنوة  زاوية  االجتماعي  مورها 
برونيه ولويس فيري - الدار البيضاء، 

تمت املصادقة على ما يلي :
قدره  بما  الشركة  رأسمال  رفع 
طريق  عن  درهم   7.888.888
إلى  لنوله  الشركة  احتياطي  إدماج 

57.888.888 درهم.
الوانون  من   7 البند  تذديل 

األسا�صي للشركة.
الضبط  بكتابة  اإليداع  تم   -  II
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   2828 يونيو   19 يوم 

.736353
بتذديل  التصريح  إيداع  تم   -  III
يوم  السجل التجاري بالدار البيضاء 

19 يونيو 2828 تحت رقم 18663.
بمثابة إعالن

18 P

KBG IMMOBILIER
شركة عات املسؤولية املحدود6

مورها االجتماعي : 18 شارع الحرية 
الطابق 3 شوة رقم  5 - 28888، 

الدار البيضاء
تأسيس شركة عات  املسؤولية 

املحدود6
رقم التوييد في السجل التجاري : 

468371
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى   
تم إعداد الوانون   ،2828 يناير   18
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية :
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
.KBG IMMOBILIER : التسمية

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحصول على   - الذواري والسمسر6 
والتخلص  وإنشائها  املباني  جميع 
املنهي  أو  السكني  لالستخدام  منها 
بجميع عمليات  الويام   - اإلداري  أو 

توسيم األرا�صي وتوسيمها.
18 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
 -  5 رقم   شوة   3 الطابق  الحرية 

28888 الدار البيضاء.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة.
 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

34.888).27 درهم موسم كالتالي :
 139178  : السيد قبلي غز الذرب 

حصة بويمة 188 درهم للحصة.
 139178  : بناني  محمد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة.
والذائلية  الشخصية  األسماء 
السيد   : الشركاء  ومواطن  وصفات 
تجزئة   (9 عنوانه  الذرب  غز  قبلي 
الدار   28288 يوسف زاوية الورنفل 

البيضاء.
كازا  عنوانه  بناني  محمد  السيد 
63 املدينة الخضراء  كرين تاون فيال 

2)271 بوسكور6 الدار البيضاء.
والذائلية  الشخصية  األسماء 
السيد   : الشركة  مسيري  ومواطن 
محمد بناني عنوانه كازا كرين تاون 
 271(2 الخضراء  املدينة   63 فيال 

بوسكور6 الدار البيضاء.
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 (9 عنوانه  قبلي  امين  السيد 
الورنفل  زنوة  زاوية  يوسف  تجزئة 

28288 الدار البيضاء.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2828 تحت رقم 734439.
رقم التوييد في السجل التجاري : 

.468371
19 P

HM MOTORS
SARL AU

استثنائي  عام  جمع  بموت�صى 
حرر في الرباط بتاريخ 6 مارس 2828 
 HM« قرر الشريك الوحيد للشركة 
الشريك  عات  ش.م.م   »MOTORS

الوحيد ما يلي :
طرف  من  حصة   188 تفويت 
السيد البريني احمد إلى السيد حوام 

هشام.
استوالة السيد البريني احمد من 

منصبه كمسير للشركة.
تذيين السيد حوام هشام كمسير 

وحيد للشركة.
من   13 و   7 و   6 املواد  تذديل 

الوانون األسا�صي للشركة.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
يونيو   16 بتاريخ   184963 تحت رقم 

.2828
20 P

G.E. BUSINESS
SARL

جي. أوه. بيزنس ش.م.م
برأسمال 68.888 درهم

املور االجتماعي : زنوة احمد 
الوكيلي، عمار6 38، الشوة )، 

حسان، الرباط
I.C.E. n°002486070000013

تأسيس شركة محدود6 املسؤولية
 13 بتاريخ  مؤرخ  عرفي  بذود 
مارس 2828 ومسجل بالرباط بتاريخ 
تم وضع الوانون   ،2828 مارس   19
األسا�صي لشركة محدود6 املسؤولية 

خصائصها كالتالي :

بيزنس  أوه.  »جي.   : التسمية 
ش.م.م«.

نوال،  الوادي  السيد6   : الشركاء 
.AA35(8 ب.و. رقم

رقم  ب.و.  السيد6 الوادي رانية، 
.AA48734

رقم  ب.و.  بدر،  الوادي  السيد 
.A6(9548

األجهز6  بيع   : الشركة  أهداف 
تجهيز  واملذلوماتية،  االلكترونية 

املكاتب، بيع أدوات مدرسية.
احمد  زنوة   : االجتماعي  املور 
 ،( الشوة   ،38 عمار6  الوكيلي، 

حسان، الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
الرأسمال : 68.888 درهم موسمة 
درهم   188 حصة من فئة   688 إلى 
 : الشركاء  بين  بالتساوي  موزعة 
السيد6 الوادي نوال والسيد6 الوادي 
بمذدل  بدر،  الوادي  والسيد  رانية 

288 حصة لكل شريك.
الوادي  السيد6  عينت   : التسيير 
لتمثيل   ,AA48734 رقم  ب.و.  رانية، 
محدد6  غير  ملد6  الشركة  وتسيير 
تبذا  الصالحيات  كافة  إعطائها  مع 

للفصل 15 من الوانون األسا�صي.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
األرباح : 5 % مخصصة لالحتياطي 
الوانوني والباقي يوسم على الشركاء 

حسب حصصهم.
تسجيل  تم   : التجاري  السجل 
ملدينة  التجاري  بالسجل  الشركة 

الرباط تحت رقم 143937.
موتطف وبيان لإلشهار

21 P

 CONSURAL AUDIT &
CONSEIL

تأسيس
 CONSURAL  : الشركة  إسم 

.AUDIT & CONSEIL
االستشار6   : االجتماعي  الهدف 

اإلدارية وتنظيم الهياكل والتدقيق.

نوباليا  زنوة   4  : االجتماعي  املور 
حي   1 بلوك   17 قطاع   4 تجزئة 

الرياض الرباط.
رأسمال الشركة : 188.888 درهم 

موسم كالتالي :
درهم   188 فئة  من  حصة   588
 588 الخمال  البشير  محمد  للسيد 
حصة من فئة 188 درهم للسيد عبد 

البسيط الفويه التطواني.
الخمال  بشير  محمد   : التسيير 

وعبد البسيط لفويه التطواني.
 : التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 

.1439(1
22 P

CLIMAGINE
تأسيس

.CLIMAGINE : إسم الشركة
التكييف   : االجتماعي  الهدف 
ودراسة  السباكة والكهرباء  وأشغال 
والتصدير،  واالستيراد  املشاريع 

واألشغال املختلفة أو البناء.
شارع عوبة   46  : املور االجتماعي 

شوة رقم 2 أكدال الرباط.
 188.888  : الشركة  رأسمال 
سذيد  حصة   1888 موسمة  درهم 
بوترفاس من فئة 188 درهم للحصة 

الواحد6.
التسيير : سذيد بوترفاس.

 : التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 
.143977

23 P

CHRYSOS
تأسيس

.CHRYSOS : إسم الشركة
: ورشة إصالح  الهدف االجتماعي 

املجوهرات.
شارع عوبة   46  : املور االجتماعي 

شوة رقم 2 أكدال الرباط.
رأسمال الشركة : 188.888 درهم 
بلحاج  مهدي  حصة   1888 موسمة 
من فئة 188 درهم للحصة الواحد6.

التسيير : مهدي بلحاج.
 : التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 

.143979
24 P

ATE PRO
تأسيس

.ATE PRO : إسم الشركة
: ورشة إصالح  الهدف االجتماعي 

املجوهرات.
شارع عوبة   46  : املور االجتماعي 

شوة رقم 2 أكدال الرباط.
رأسمال الشركة : 188.888 درهم 
موسمة 1888 حصة خليل السالوي 
من فئة 188 درهم للحصة الواحد6.

التسيير : خليل السالوي.
 : التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 

.143971
25 P

CAPPUCCINO HOUSE
SARL AU
تأسيس

 CAPPUCCINO  : الشركة  إسم 
.HOUSE

الهدف االجتماعي : موهى.
شارع عوبة   46  : املور االجتماعي 

شوة رقم 2 أكدال الرباط.
رأسمال الشركة : 188.888 درهم 

موسمة كالتالي :
درهم   188 1888 حصة من فئة 

للسيد عالل شتيوي.
التسيير : عالل شتيوي.

 : التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 
.143975

26 P

AMENVIRONNEMENT
SARL AU

تذديالت : التسيير
 : الشركة  إسم 
 AMENVIRONNEMENT SARL

.AU
املور االجتماعي : 6 زنوة ضاية عوا 

الطابق 4 شوة 16 أكدال الرباط.
محمد  املختاري  السيد  استوالة 

من منصب مسير الشركة.
تذيين السيد بالل احرازم كمسير 

وحيد للشركة.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يناير   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2828 تحت رقم 183767.

27 P
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ديوان األستاع6 ليلى بشناوي، موثوة
45، شارع محمد الخامس، تجزئة الذميري

برشيد

ELMAKADIR HABITATION
SARL
تأسيس

بديوان  توثيوي  عود  بموت�صى 
األستاع6 ليلى بشناوي موثوة ببرشيد 
تم  فود   2828 فبراير   26 في  حرر 
املسؤولية  محدود6  شركة  تأسيس 

عات الخصائص التالية :
لالسكان«  املوادير   : التسمية 
 ELMAKADIR ش.م.م 

.HABITATION SARL
املور  حدد   : االجتماعي  املور 
االجتماعي في برشيد، الدرو6، تجزئة 

نجاح، الرقم 18.
الهدف : يتجلى الهدف في اآلتي :

كل الذمليات الذوارية التي تدخل 
في إطار النصوص والووانين الجاري 

بها الذمل التي تهم هذا النشاط.
عوارات  بناء  كراء،  بيع،  شراء، 
االستذمال  أو  للسكن  املخصصة 

املنهي أو التجاري.
شركات  تأسيس  في  املساهمة 

عوارية.
والتوسيم  التجزيء  عمليات  كل 

لألرا�صي.
املنوولة  الذمليات  كل  وعامة 
مباشر6  املتذلوة  واملالية  الذوارية 
بالذمليات  مباشر6  غير  بصفة  أو 
تسهيل  شأنها  من  التي  املذكور6 

وتطوير نشاط الشركة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
 188 إلى  موسمة  درهم   18.888 في 
توزع  درهم   188 فئة  من  حصة 

كاآلتي :
 33  : املرحومي  محمد  السيد 

حصة.
 33  : املرحومي  مصطفى  السيد 

حصة.
السيد حسن قاديري : 12 حصة.
السيد محمد قاديري : 11 حصة.
السيد عسو قاديري : 11 حصة.

املد6 : حددت في 99 سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

ومحمد  املرحومي  مصطفى  الساد6 

وتكتفي  قاديري،  وحسن  املرحومي 

مصطفى  الساد6  بتوقيع  الشركة 

أو  مذا  املرحومي  ومحمد  املرحومي 

محمد املرحومي وحسن قاديري مذا.

وقد تم اإليداع الوانوني للشركة 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

ببرشيد تحت رقم 275 بتاريخ 9 يونيو 

.2828
للخالصة والبيان

األستاع6 ليلى بشناوي

28 P

 SOCIETE NOUVELLE

 DES ROUTES ET DES

REALISATIONS
SARL AU

تذديالت قانونية
على إثر قرار املساهم الواحد بتاريخ 

 SOCIETE« لشركة   2828 يونيو   15

 NOUVELLE DES ROUTES ET

شركة عات   »DES REALISATIONS

املسؤولية املحدود6 بمساهم واحد، 

درهم   14.888.888 رأسمالها  البالغ 

والكائن مورها : حي خط الرملة، رقم 

 ،4 الشوة رقم  عمار6 الحكونية،   ،1

 ،4131 رقم  ص.ب.  الثاني،  الطابق 

الذيون، تورر :

للشركة  االجتماعي  املور  تحويل 

من الذنوان الوديم إلى عنوان جديد 

هو : عمار195D 6، تجزئة الوكالة 1، 

)أمام  الطابق األول،   ،1 الشوة رقم 

ص.ب.  الضحى)،   - تجزئة املستوبل 

رقم 4131.

من  الشركة  رأسمال  رفع 

14.888.888 درهم إلى 15.588.888 

درهم.

كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالذيون 

رقم  تحت   2828 يونيو   1( بتاريخ 

.1885/2828

29 P

MARKETSIGHT
تأسيس شركة 

تبذا للذود الذرفي بتاريخ 17 يونيو 

تم وضع قوانين الشركة عات   2828

املميزات التالية :

.MARKETSIGHT : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

الشريك  وعات  املحدود6  املسؤولية 

الوحيد.

يتذلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه.

التسويق عبر االنترنت.

رقم  مكة  شارع   : الرئي�صي  املور 

212 الطابق الثاني الذيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 188.888 

حصة من   1.888 درهم موسمة إلى 

محمد  ملك  في  للواحد6   188 فئة 

سالم املوساوي.

تذيين من طرف السيد   : اإلدار6 

محمد سالم املوساوي.

بكتابة  تم  الوانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالذيون 

رقم  تحت   2828 يونيو   1( بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   2828/1887

.31775

30 P

SOCIETE MARIBAT 1
SARL AU

السجل التجاري 31271

تأسيس الشركة
فبراير   5 بتاريخ  بالذيون  تم 

شركة عات املسؤولية  إنشاء   2828

املحدود6 بشريك وحيد بالخصائص 

التالية :

.MARIBAT 1 : التسمية

تصدير،  تجار6 عامة،    : النشاط 

أجزاء  وشراء  بيع  توزيع،  استيراد، 

 - الجملة  وشبه  بالجملة  السيارات 

بيع وشراء جميع أنواع الوقود ومواد 

التشحيم والبطاريات ....
787 رقم  : تجزئة  املور االجتماعي 

434 الذيون.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

التأسيس.
درهم   188.888  : املال  رأس 

حصة من فئة   1.888 موسمة على 

188 درهم للواحد6 جميذها في ملك 

السيد الحسن موزون.

التسيير : تم تذيين السيد الحسن 

موزون كمسير وحيد للشركة ملد6 غير 

محدود6. 

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

بتاريخ بالذيون  االبتدائية   باملحكمة 

 9 مارس 2828 تحت رقم 2828/662.

31 P

 STE FULL GSP FES
SARL AU

تأسيس الشركة
الذام  الجمع  عود  بموت�صى 

ماي   2( بتاريخ  املنذود  التأسي�صي 

 STE FULL تم تأسيس شركة   2828

باملواصفات   GSP FES SARL AU

التالية :

 STE FULL GSP FES  : التسمية 

.SARL AU

إقامة   : االجتماعي  املور  عنوان 
األمان عمار6 ب 4 رقم 21 حي الوئام 

املسير6 فاس.

 188.888  : مبلغ راسمال الشركة 

حصة الذي   1888 درهم مكون من 

محمد  الحر�صي  السيد  يمتلكها 

عمار6  إقامة الزهراء   19 الساكن ب 

ب 4 املسير6 فاس.

غرض الشركة : بائع مواد البناء.

األشغال املختلفة.

التسيير للسيد محمد الحر�صي.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة 99 سنة ابتداءا من توييدها 

بالسجل التجاري.

كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 

ضبط املحكمة التجارية بفاس بتاريخ 

19 يونيو 2828 تحت رقم 1391 وتم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 65)62.

32 P
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 STE OMANAL 2 MEKNES
ZITOUNE

SARL
رأسمالها : 188.888 درهم

مورها االجتماعي : رقم 9 درب 
بوكتيب الزيتون مكناس

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 
الغير الذادي بتاريخ 29 أكتوبر 2819 
 OMANAL 2 MEKNES لشركة 

.ZITOUNE SARL
تم التورير واملصادقة على ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املور  تحويل 
الزيتون  بوكتيب  درب   9 رقم  من 
مكناس إلى الذنوان الجديد الطابق 
شارع املولى يوسف   ( الثالث عمار6 

شوة رقم 11 مكناس م ج.
تذديل الوانون األسا�صي للشركة.

باملحكمة  تم  الوانوني  اإليداع 
 5317 رقم  تحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ 26 ديسمبر 2819.
33 P

 SINOMACHINE
TECHNOLOGIES

SARL
رأسمالها : 188.888 درهم

مورها االجتماعي : 85، شارع 
ديسمود، الطابق األول، شوة 2، 

بنجدية الدار البيضاء،  املغرب
عرفي  محضر  على  بناء 
االستثنائية  الذمومية  للجمذية 
 2828 يونيو   11 في  املؤرخة 
 SINOMACHINE لشركة 
ش م م،   TECHNOLOGIES SARL
قرر  درهم،   188.888 راسمال  عات 

الشركاء ما يلي :
نشاط  توسيع  على  املوافوة 
استيراد  عمليات  ليشمل  الشركة 
األجهز6 الطبية وتوزيذها وتصديرها.

النظام  من   3 البند  تذديل  تم 
األسا�صي وفوا لذلك.

املحكمة  في  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2828تحت الرقم 71)18.
34 P

 PARA DES SHAMPS

ELYSEES
SARL AU

رأسمالها : 188.888 درهم

شارع الحسن األول إقامة الذيبودي 

شوة رقم 28 الطابق الثاني، تمار6

نول مور الشركة
 16 بموت�صى عود عرفي مؤرخ في 

 PARA مارس 2828، قرر مسير شركة

 DES SHAMPS ELYSEES SARL AU

على ما يلي :

شارع  من  الشركة  مور  تغيير 

الحسن األول إقامة الذيبودي شوة 

رقم 28 الطابق الثاني، تمار6 إلى شارع 

 2 متجر   18 إقامة  الخامس  محمد 

تمار6.

تحيين الوانون األسا�صي للشركة.

بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 

بتمار6  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2828 يونيو   9 بتاريخ 

.3362

35 P

RAMA CARREAUX
SARL

رأسمالها : 188.888 درهم

مورها االجتماعي : شارع الحسن 

األول إقامة الذيبودي شوة رقم 28 

الطابق الثاني تمار6

تأسيس شركة
 9 بموت�صى الذود الذرفي بتاريخ 

يونيو 2828 تم وضع قوانين الشركة 

عات املميزات التالية :

 RAMA CARREAUX  : التسمية 

.SARL

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6.

الغرض االجتماعي بإيجاز :

والبناء  الذامة  أشغال  مواولة 

الرخام  أشغال  املختلفة،  أشغال 

والزليج.

املد6 : حددت في 99 سنة.

الحسن  شارع   : االجتماعي  املور 

 28 األول إقامة الذيبودي شوة رقم 

الطابق الثاني تمار6.

الرأسمال : حدد في مبلغ 188.888 

درهم موسمة إلى 1888 حصة قيمة 

درهم موسمة على   188 كل واحد6 

عبد  منصوري  السيد  الشريكان 

رهيفي  والسيد  حصة   588 الغني 

بوشذيب 588 حصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدار6 

السيد منصوري عبد الغني والسيد 

رهيفي بوشذيب.

كتابة  لدى  تم  الوانوني  اإليداع 

تمار6  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2828 يونيو   19 بتاريخ 

.129((9

36 P

ALLIANCE STRUCTURE
SARL AU

رأسمالها : 188.888 درهم

حي املسير6 1 رقم 1881 متجر 1 

تمار6

تغيير مور وتسمية وتوسيع نشاط 
الشركة

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 

شركة  مسير  قرر   ،2828 يناير   22

 ALLIANCE STRUCTURE SARL

AU على ما يلي :

تغيير مور الشركة من حي املسير6 

تمار6 إلى حي   1 متجر   1881 رقم   1

الفضيلة رقم 127 تمار6.

 ALLIANCE تغير اسم الشركة من

.STRUCTURE POLYSTORE ALU

توسيع نشاط الشركة.

تحيين الوانون األسا�صي للشركة.

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

الضبط  بكتابة  األول  الوانوني 

 11 باملحكمة التجارية بتمار6 بتاريخ 

يونيو 2828 تحت رقم 3378.

37 P

ACTOPLUS
SARL AU

رأسمالها : 188.888 درهم
مورها االجتماعي : شارع الحسن 

األول إقامة عيبودي شوة رقم 28 
الطابق الثاني تمار6

تأسيس شركة
بتاريخ  الذرفي  الذود  بموت�صى 
قوانين  وضع  تم   ،2828 يونيو   9

الشركة عات املمميزات التالية :
 ACTOPLUS SARL  : التسمية 

.AU
عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
الشريك  عات  املحدود6  املسؤولية 

الوحيد.
الغرض االجتماعي بإيجاز :

البيع باملناقصة.
واملواد  الغذائية  املواد  بيع 

النظافة.
املد6 : حددت في 99 سنة.

الحسن  شارع   : االجتماعي  املور 
 28 رقم  عيبودي شوة  أقامة  األول 

الطابق الثاني تمار6.
الرأسمال : حدد في مبلغ 188.888 
درهم موسمة إلى 1888 حصة قيمة 
كل واحد6 188 درهم يمتلكها السيد 

الزبير املشرفي 1888 حصة.
تسير الشركة من طرف   : اإلدار6 

السيد الزبير املشرفي.
كتابة  لدى  تم  الوانوني  اإليداع 
بتمار6  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2828 يونيو   19 بتاريخ 

.129(93
38 P

ARCHIMAR
SARL

رأسمالها : 188.888 درهم
املور االجتماعي : دوار النويفات أوالد 

سالمة عين عتيق تمار6
 28 بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
شركة  تأسيس  تم   ،2828 فبراير 
م  م  ع  ش  »اغشيمار«  اسم  تحمل 

تتوفر على املميزات التالية :
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النويفات  دوار   : االجتماعي  املور 
أوالد سالمة عين عتيق، تمار6.
الهدف االجتماعي : الرخام.

مد6 االستمرار : 99 سنة.
درهم   188.888  : املال  رأس 
موسم إلى 1888 حصة من فئة 188 

درهم موزع كما يلي :
السيد اعني الركبي 1888 حصة.

اعلي  السيد  تذيين  تم   : التسيير 
غير  ملد6  للشركة  كمسير  الركبي 

محدود6.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
لتكوين   %5 بذد اقتطاع   : األرباح 
يوزع  الوانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
السجل  تحت  بتمار6  االبتدائية 

التجاري رقم 5))129.
39 P

ATLAS HAMMAM & SPA
SARL

راساملها : 188.888 درهم

املقر االجتامعي : تجزئة 1824 تجزئة 

الحياة عني عودة، متارة

 28 بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
شركة  تأسيس  تم   ،2828 فبراير 
تحمل اسم »اطلس حمام وسبا« ش 

ع م م تتوفر على املميزات التالية :
 1824 تجزئة   : االجتماعي  املور 

تجزئة الحيا6 عين عود6، تمار6.
التجميل   : االجتماعي  الهدف 

وحمام عمومي.
مد6 االستمرار : 99 سنة.

درهم   188.888  : املال  رأس 
موسم إلى 1888 حصة من فئة 188 

درهم موزع كما يلي :
 1888 احمد  نيد  محمد  السيد 

حصة.
تم تذيين السيد محمد   : التسيير 
للشركة ملد6 غير  نيد احمد كمسير 

محدود6.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

لتكوين   %5 بذد اقتطاع   : األرباح 
يوزع  الوانوني،  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
السجل  تحت  بتمار6  االبتدائية 

التجاري رقم 7))129.
40 P

MANDIM
SARL

رأسمالها : 98.888 درهم
املور االجتماعي : تجزئة 24 هكتار 

سكتور 84 رقم 71 تمار6
 19 بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
شركة  شركاء  قرر   ،2828 فبراير 

»منديم« ش ع م م ما يلي :
تحويل املور االجتماعي من محل 
 71 84 رقم  24 هكتار سكتور  تجزئة 
تمار6 إلى شارع محمد الخامس تجزئة 
 2 الطابق   2(9 1 عمار6 رقم  مسرور 

الشوة 84 تمار6.
توسيع النشاط التجاري للشركة 

بإضافة.
األجهز6  وتوزيع  وتصدير  استيراد 

الطبية.
مستحضرات  وتصدير  استيراد 

التجميل.
استيراد وتصدير الكواشف.

تذديل الوانون األسا�صي.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
3348 في  االبتدائية بتمار6 تحت رقم 

19 يونيو 2828.
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 ASI SYSTEM SOLUTION
ENERGETIQUE

رقم السجل التجاري 95)129

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تم   2828 يونيو   22 بتاريخ  تمار6 
املسؤولية  عات  شركة  تأسيس 
املحدود6 بشريك واحد باملواصفات 

التالية :
 ASI SYSTEM  : التسمية 

.SOLUTION ENERGETIQUE

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
مسؤولية محدود6 بشريك واحد.

تصميم وإنتاج وصيانة   : الهدف 
مذدات إنتاج الطاقة الكهربائية.

ماري  ان   9 رقم   : الرئي�صي  املور 
الطابق 2 شارع الواهر6 تمار6.

رأس املال االجتماعي : حدد رئيس 
درهم   188.888 في  الشركة  مال 
 188 فئة  حصة   1888 إلى  موسمة 
في  بالكامل  محدد6  للحصة  درهم 

اسم السيد :
رشيد الذلمي.

 188.888 الذلمي  رشيد  السيد 
درهم.

املد6 : 99 سنوات.
التسيير  أسند  لود   : التسيير 
بإقامة  املويم  الذلمي  رشيد  للسيد 
ج   11 رقم  الشوة   9 عمار6  الفجر 

سيدي البرنو�صي الدار البيضاء.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بتمار6  االبتدائية 

2828، تحت الرقم 467.
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STUDIO BS ARCHITECTURE
تأسيس شركة محدود6 املسؤولية 

عات الشريك الوحيد
وضع  تم  الذرفي،  للذود  تبذا 
املسؤولية  محدود6  الشركة  قوانين 
في  املسجلة  الوحيد  الشريك  عات 
السجل التجاري بالرباط تحت رقم 

144881 باملميزات التالية :
 STUDIO BS  : التسمية 

.ARCHITECTURE
الهدف : مهندس.

الهندسة املذمارية.
تصميم وانشاء أثاث.

زنوة احمد   38  : املور االجتماعي 
الوكيلي شوة ) حسان - الرباط.

املد6 : 99 سنة.
مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
 1888 إلى  موسمة  درهم   188.888
188 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للواحد6.
السيد  يسيرها  الشركة   : اإلدار6 

بوعشيق محمد الياس.

السنة االجتماعية : تبتدئ في فاتح 
يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

الربح  من   %5 توتطع   : األرباح 
طبوا  الوانوني  لالدخار  الصافي 
للوانون والباقي يوضع تحت تصرف 

الجمع الذام الذادي.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط.
43 P

DISCALIVE
 9 الذرفي  الذود  تسجيل  تاريخ 
بالخصائص  بالرباط   2828 مارس 

التالية :
الهدف االجتماعي : تاجر.

طبذة التوزيع.
استيراد وتصدير.

درهم   188.888  : املال  رأس 
موسمة إلى 1888 حصة من فئة 188 
بين  موزعة  الواحد6  للحصة  درهم 
السيد6  التالي  الشكل  على  الشركاء 
فاطمة الزهراء الحب�صي 1888 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املد6 

التأسيس النهائي.
) زنوة  38 شوة  املور االجتماعي : 

موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.
السيد6 فاطمة الزهراء   : التسيير 

الحب�صي.
السيد6 فاطمة الزهراء   : التوقيع 

الحب�صي.
التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 

.143939
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ديوان األستاع6 صباح طوك موثوة بالدار 
البيضاء 39 شارع رحال املسكيني الطابق األول 

رقم 81

FONCIERE DES PIERRES
SARL

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6

تلوته  رسمي  عود  بموت�صى 
األستاع6 صباح طوك موثوة بالدار 
تم   2828 يونيو   ( بتايخ  البيضاء 
املسؤولية  عات  شركة  تأسيس 

املحدود6 بالخصائص التالية :
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 FONCIERE DES  : التسمية 
.PIERRES

عات  شركة   : الوانونية  الصفة 
املسؤولية املحدود6.

الشركة   : التجاري  الغرض 
لنفسها  سواء  االجتماعي  لغرضها 
مخولة  بالخارج  أو  باملغرب  للغير  أو 

للويام بما يلي :
كراء  أو  البناء  الذواري  اإلنذاش 

الذوارات.
الخاص  الذواري  اإلنذاش 

باألماكن املذد6 للسكن أو للتجار6.
الحضرية  األرا�صي  تهيئة 
والذوارات من خالل البناء أو التجهيز.
جزئي  أو  كلي  بيع  كراء  شراء 
للذوارات االجتماعية عن طريق البيع 

والتبادل أو غيره.
املساهمة املباشر6 أو غير املباشر6 
للشركة في كل املذامالت التجارية التي 
لها عالقة باألهداف املذكور6 أعاله 
شركات  تأسيس  طريق  عن  وعلك 
أسهم،  شراء  طريق  عن  أو  جديد6 

حووق اجتماعية، االندماج أو غيره.
املذامالت  جميع  في  املشاركة 

التجارية املرتبطة بهذا املجال.
الذمليات  كل  عامة  بصفة 
املالية،  التجارية،  الصناعية، 
املرتبطة  الذوارية  غير  أو  الذوارية 
بصفة مباشر6 أو غير مباشر6 بإحدى 
والتي  أعاله  املذكور6  الذمليات 

تساعدعلى ازدهار الشركة.
البيضاء  الدار   : االجتماعي  املور 
إقامة  املجاطي  احمد  شارع   13
 8( االلب الطابق األول الشوة رقم 

املذاريف.
املد6 : 99 سنة.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 
إلى  موسم  درهم   28.888.888
بويمة  اجتماعية  حصة   288.888
اكتتابها  تم  للحصة  درهم   188

وإيداعها نودا.
الشركاء :

الدين  صالح  محمد  السيد 
حصة   61.669 بنسبة  الغالي  أبو 

اجتماعية.

الغالي  أبو  الصمد  عبد  السيد 
بنسبة 331.)13 حصة اجتماعية.

فاتح  من  ابتداء   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر  شهر  متم  إلى  يناير 

سنة.
السيدعبد  تذيين  تم   : التسيير 
للشركة  كمسير  الغالي  أبو  الصمد 

باإلمضاء املشترك ملد6 غير محدود6.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 19 يونيو 2828 تحت 

رقم 736395.
لإليداع والنشر

األستاع6 صباح طوك
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ديوان األستاع يوسف املداني

موثق بمكناس

ASSURANCES OUBALHOU
ش م م

مورها االجتماعي الكائن بخنيفر6 
رقم )3 شارع األمير موالي عبد هللا 

بخنيفر6
ملحضر  توثوي  عود  بموت�صى 
الجمع الذام االستثنائي املنذود بتاريخ 
بمكناس  املسجل   ،2828 يونيو   18
كناش   ،2828 يونيو   11 بتاريخ 
 ،6028-0012176-2020  : اإليداع 
 2828/114(9 االستخالص  أمر 
 ،28281853(6829 توصيل 
 ASSURANCES املسما6  للشركة 
مورها  م،  م  ش   OUBALHOU
 3( رقم  بخنيفر6  الكائن  االجتماعي 
شارع األمير موالي عبد هللا مسجلة 
 ،31 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 
قرر   ،4138819 الجبائي  تذريفها 

الجمع الذام االستثنائي ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املور  تحويل 
من خنيفر6 رقم )3 شارع األمير موالي 
عبد هللا إلى الذنوان الجديد الكائن 
شارع األمل،   4 الوفاء  بفاس تجزئة 

متجر رقم 331 طريق صفرو.
جديد  أسا�صي  نظام  اعتماد 

للشركة.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 االبتدائية بخنيفر6 بتاريخ 

2828 عدد 114.
للخالصة والنشر

األستاع يوسف املداني
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STE FIKHAR CAR
شركة عات مسؤولية محدود6

عات الشريك الوحيد
حي السالم، إقامة رقم 1549 محل 
رقم 81 قطاع 12 سال، 11838، 

سال املغرب
مورها االجتماعي : حي السالم، إقامة 
رقم 1549 محل رقم 81 قطاع 12 

سال 11838 سال املغرب
رقم السجل التجاري : 43424
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى 
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   14
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية :
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIKHAR االقتضاء بمختصر تسميتها

.CAR
بإيجاز  الشركة  غرض 
 LOCATION DE VOITURE SANS

.CHAUFFEUR
حي   : االجتماعي  املور  عنوان 
محل   1549 رقم  إقامة  السالم، 
11838 سال  سال   12 قطاع   81 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6  

لشركة 99 سنة.
 188.888  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم موسم كالتالي :
والذائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ال�صي فخار سذيد عنوان )ا) شارع 
السالم  حي   655 رقم  الفا�صي  عالل 

قطاع 3 سال 11838 سال املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :
)ا)  عنوان  شيماء  فخار  السيد6 
حي   655 رقم  الفا�صي  عالل  شارع 
سال   11838 سال   3 قطاع  السالم 

املغرب.
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ائتمانية ماجستيك كاونساي ش ع م م

انس 5 شارع الحسن األول شوة رقم 3 تجزئة 

بلخير الذمار6 رقم 9 الطابق الثاني تمار6

TEL : 853764484(

STE JIBAL ZAER
SARL

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6

بموت�صى أنظمة الشركة املوقذة 
تم   2828 مارس   5 بتاريخ  تمار6  في 
مسؤولية  عات  الشركة  تأسيس 

محدود6 والتي خاصياتها كالتالي :
التسمية : شركة JIBAL ZAER ش 

ع م م.
الهدف االجتماعي : هدف الشركة 

داخل املغرب أو خارجه هو :
تصدير واستيراد بصفة عامة.

تصدير واستيراد املاشية.
تجار6.

املور االجتماعي : أوالد عكبة مرس 
الخير تمار6.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املد6 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

تبث في مبلغ   : رأس مال الشركة 
 1888 إلى  موسمة  درهم   188.888
188 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للواحد6 موسمة كالتالي :
حصة   334 محمد  لبيض 

اجتماعية.
حصة   333 احمد  بلحسين 

اجتماعية.
حصة   333 الغاني  عبد  فرنان 

اجتماعية.
: تم تذيين السيد لبيض  التسيير 
احمد  بلحسين  والسيد  محمد 
غير  ملد6  وعلك  للشركة  مسيرين 

محدود6.
التوقيع االجتماعي : قبلت الشركة 
توقيع املسيرين السيد لبيض محمد 
لجميع  احمد  بلحسين  والسيد 

الذوود التي تتذلق بها.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 من ديسمبر.
باملحكمة  تم   : الوانوني  اإليداع 
يونيو   11 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم   ،2828

.129(71
للنشر والبيان

48 P
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BUSINESS BIRDS
SARL AU

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 بشريك وحيد

على إثر الذود الذرفي الذي وقذه 
الوحيد للشركة أسفله تم  الشريك 
وضع الووانين األساسية لشركة عات 
وحيد،  بشريك  محدود6  مسؤولية 

والتي من خصائصها :
 BUSINESS : التسمية االجتماعية

.BIRDS SARL AU
مختلفة،  أشغال   : املوضوع 

استغالل املوالع، املفاوضة.
9، حي  61 بلوك   : املور االجتماعي 

املصلى، خنيفر6.
املد6 : 99 عاما.

درهم   1.888.888  : الرأسمال 
بويمة  حصة،   1888 من  مكونة 
188 درهم للحصة كلها بيد الشريك 

الوحيد.
أسند التسيير للشريك   : التسيير 

الوحيد ملد6 غير محدد6.
السنة املحاسبية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
الوانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
تحت  بخنيفر6  االبتدائية  باملحكمة 
يونيو   17 بتاريخ   2828/188 رقم 

2828، السجل التجاري رقم 3295.
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SOLIDAGE
SARL AU

تأسيس شركة
تاريخ تسجيل الذود الذرفي 5 ماي 

2828 بالرباط.
أشغال   : االجتماعي  الهدف 

مختلفة.
التصدير واالستيراد.

التجار6.
رأسمال الشركة : 188.888 درهم 
فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 
188 درهم للحصة الواحد6 للشريك 
محمد  سيدي  السيد  الوحيد 

الحمداني 1888 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املد6 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
محمد  شارع   : االجتماعي  املور 
الخامس رقم 96، الدار الحمراء سال.
التسيير : سيدي محمد الحمداني.
 : التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 

31373 باملحكمة االبتدائية بسال.
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KACIONE
SARL AU

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 
 2828 فبراير   1( بتاريخ  االستثنائي 
تورر تأسيس شركة عات الخصائص 

التالية :
 KACIONE  : الشركة  تسمية 

.SARL AU
تجار6 األثاث بالتوسيط.

الذنوان : 14 زنوة نيجيريا الشوة 
1 حي املحيط الرباط.

رأس املال : رأس مال الشركة يودر 
 588 إلى  موسمة  درهم   58.888 ب 
للحصة  درهم   188 فئة  من  حصة 

الواحد6.
السيد حازم عموري 588 حصة.

: تسير الشركة من  تسيير الشركة 
طرف السيد حازم عموري 195)).

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  للمحكمة  الضبط 
مارس   9 يوم   ((195 رقم  تحت 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2828

.143(53
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شرة كيني 7 تور
ش ع م م

23 شارع أنوال عمار6 فلوري 11 
مكتب رقم 4 ميموزا الونيطر6

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عود  بموت�صى 
تم   2828 )1يونيو  يوم  بالونيطر6 
وضع الوانون األسا�صي لشركة عات 
بالخصائص  محدود6  مسؤولية 

التالية :

تور  7 كيني  شركة   :  التسمية 
 ش ع م م.

شارع أنوال   23  : املور االجتماعي 
 4 رقم  مكتب   11 فلوري  عمار6 

ميموزا الونيطر6.
املد6 : 99 سنة.

موضوع الشركة :
مواول في نول املستخدمين.

مواول في نول السلع.
مواول في النول املدر�صي.

 188.888  : الشركة  مال  راس 
درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 
للسيد6 ركنة رضوان.

التجاري  بالسجل  التوييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 بتاريخ 

)1 يونيو 2828، تحت رقم 37)74.
سجل تجاري رقم 29)54.
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شركة أيمن أدام ترونس
23 شارع أنوال عمار6 فلوري 11 

مكتب رقم 4 ميموزا الونيطر6
ش ع م م

مسجل  عرفي  عود  بموت�صى 
تم   ،2828 يونيو   1( بالونيطر6 يوم 
وضع الوانون األسا�صي لشركة عات 
بالخصائص  محدود6  مسؤولية 

التالية :
أدام  ايمن  شركة   : التسمية 

ترونس ش ع م م.
شارع أنوال   23  : املور االجتماعي 
 4 رقم  مكتب   11 فلوري  عمار6 

ميموزا الونيطر6.
املد6 : 99 سنة.

موضوع الشركة :
مواول في نول املستخدمين.

مواول في نول السلع.
مواول في النول املد�صي.

 188.888  : الشركة  مال  راس 
درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 
للسيد6 بضري هشام.

التجاري  بالسجل  التوييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 بتاريخ 
)1 يونيو 2828، تحت رقم )3)74،  

سجل تجاري رقم 31)54.
53 P

شركة أ ي أ اكسبريس تور
ش ع م م

23 شارع أنوال عمار6 فلوري 11 
مكتب رقم 4 ميموزا الونيطر6

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عود  بموت�صى 
تم   2828 يونيو   17 يوم  بالونيطر6 
وضع الوانون االسا�صي لشركة عات 
بالخصائص  محدود6  مسؤولية 

التالية :
: شركة أ ي أ اكسبريس  التسمية 

تور ش ع م م.
شارع أنوال   23  : املور االجتماعي 
 4 رقم  مكتب   11 فلوري  عمار6 

ميموزا الونيطر6.
املد6 : 99 سنة.

موضوع الشركة :
مواول في نول املستخدمين.

مواول في نول السلع.
مواول في النول املدر�صي.

 188.888  : الشركة  مال  رأس 
درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 
للسيد فاتح رضوان.

التجاري  بالسجل  التوييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 بتاريخ 

)1 يونيو 2828.
سجل تجاري رقم   .

54 P

MOSOFT
شركة عات مسؤولية محدود6

تأسيس
مسجل  عرفي  عود  بموت�صى 
بتاريخ 2 مارس 2828 قد تم تأسيس 
محدود6  مسؤولية  عات  شركة 

باملميزات التالية :
.MOSOFT SARL : التسمية

الهدف االجتماعي : تطوير البرامج 
املذلوماتية.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 
18.888 درهم موزعة إلى 188 حصة 
قد تم  درهم،   188 اجتماعية بويمة 

تحريرها كالتالي :
الحاملة  بلغزال  مريم  السيد6 

.I694325 للبطاقة الوطنية رقم
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الحاملة  الغزال  أميمة  السيد6 
.AE123412 للبطاقة الوطنية رقم

من  ابتداء  سنة   99  : املد6 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر ما عدا السنة األولى   31 إلى 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 ،38 عمار6   : االجتماعي  املور 
زنوة موالي احمد الوكيلي،   ،( شوة 

حسان، الرباط.
من  الشركة  تسيير   : التسيير 
طرف السيد6 مريم بلغزالي الحاملة 
 I694325 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الحاملة  الغزال  أميمة  والسيد6 
 AE123412 رقم  الوطنية  للبطاقة 

وعلك ملد6 غير محدود6.
باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط 144883.
موتطف من أجل اإلشهار

55 P

ديوان األستاع لحسن منووش

موثق بالرباط

شارع عمر ابن الخطاب عمار6 18، شوة رقم 6 

أكدال، الرباط

الهاتف : 8537772773

الفاكس : 8537772774

 STE ALTERNATIVE
TRADING
ش ع م م 

راسمالها 188.888 درهم
الكائن مورها االجتماعي بالرباط، 

أكدال، 17 زنوة بهت، إقامة 
النرجس، الشوة رقم 4

تفويت الحصص االجتماعية
بموجب عود تلواه األستاع لحسن 
 28 بتاريخ  بالرباط  موثق  منووش، 
2828، فوت  2828 و9 مارس  فبراير 
والسيد  بناني  أمين  محمد  السيد 
سيدي  السيد   إلى  الرشيدي  وائل 
حصصهما  جميع  االدري�صي  محمد 
االجتماعية واملثمثلة في 1888 حصة 
بالشركة  يمتلكانها  والتي  اجتماعية 
ش   ALTERNATIVE TRADING
االجتماعي  مورها  الكائن  م  م  ع 
بالرباط أكدال، 17 زنوة بهت، إقامة 

النرجس، الشوة رقم 4.

من  و7   6 الفصلين  تغيير  تم 

الوانون األسا�صي.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2828 تحت رقم 1923.
موتطف وبيان

األستاع لحسن منووش

موثق بالرباط

56 P

STE ASJ CALL
بناء على الذود الذرفي املسجل في 

29 ماي 2828، تم الجمع االستثنائي 

املسؤولية  عات   ASJ CALL لشركة 

إقامة  االجتماعي  مورها  املحدود6 

الرابع  الطابق   I2 عمار6  بالزا  بارك 

رأسمالها  املحمدية،   ( رقم  مكتب 

بالسجل  مسجلة  درهم   188.888

التجاري تحت رقم 57)24.

وتورر في هذا الجمع :

التي  الحصص  جميع  تفويت 

يمتلكها السيد محمد أمين الذويوي 

أي  الضاوي  السيد6 صافية  لفائد6 

588 حصة بويمة 58.888 درهم.

أمين  محمد  السيد  استوالة 

الذويوي من تسيير الشركة وتجديد 

السيد6  في  الشركة  التسيير  ثوة 

وحيد6  كمسير6  الضاوي  صافية 

للشركة ملد6 غير محدود6.

للشركة  الوانوني  الشكل  تحويل 

املسؤولية  عات  »شركة  من 

إلى شركة عات املسؤولية  املحدود6« 

املحدود6 بشريك وحيد.

لهذا  التوقيع،  سلطة  تذديل 

بتوقيع  الشركة  ستلتزم  الغرض 

من  بدال  الضاوي  صافية  السيد6 

السيد محمد أمين الذويوي السيد6 

صافية الضاوي.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 22 يونيو 

تحت الذدد 3)5.

57 P

HDID CONSULTANTS
الدار البيضاء 4، زنوة املذطي جزولي )زنوة 

فريول سابوا) أنفا

CAOUTCHOUTIERE 
DES ZENATAS

شركة عات مسؤولية محدود6
راسمالها : 2.945.258 درهم

الكائن مورها : جزأ6 6)، املركب 
الصناعي CFCIM بوسكور6 - املغرب

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 29.447

التذريف الجبائي رقم )162854
تذيين مدبر جديد

غير  الذامة  الجمذية  بموجب 
الذادية املنذود6 في 26 فبراير 2828 :
مدير  استوالة  مذاينة  تمت 
دافيد  روبانسون  السيد  الشركة 

.ROBINSON DAVID
املدبر  مكان  التذيين  تورر 
تايلور  »كافيل  السيد  املستويل، 
.CAVELL-TAYLOR CORRY »كوري

تم الويام باإليداع الوانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 
البيضاء بتاريخ 12 يونيو 2828 تحت 

رقم 735763.
58 P

ائتمانية الودس
18 زنوة بكين شوة رقم 3 املحيط الرباط

الهاتف/الفاكس : 8537786221

سبيدر أوطو
شركة محدود6 املسؤولية

بشريك وحيد
38 شوة رقم ) زنوة موالي أحمد 

الوكيلي حسان، الرباط
بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
الوانون  وضع   2828 18 مارس 
األسا�صي لشركة محدود6 املسؤولية 
الخصائص  تحمل  وحيد  بشريك 

التالية :
التسمية : سبيدر أوطو.

الصفة الوانونية : شركة محدود6 
املسؤولية بشريك وحيد.

استيراد   : االجتماعي  الهدف 
قطع  استيراد  الجديد6،  السيارات 

غيار السيارات.

درهم   188.888  : الراسمال 
موسمة إلى 1888 سهم من 188 لكل 

منهما.
املد6 : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

 ( 38 شوة رقم   : املور االجتماعي 
حسان  الوكيلي  أحمد  موالي  زنوة 

الرباط.
سوف تدار الشركة من   : اإلدار6 

قبل السيد6 خديجة الذمراني.
خدمة  في  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بالرباط لوالية الرباط سال زمور زعير 
2828 مسجل تحت  )1 يونيو  بتاريخ 

رقم السجل التجاري 143963.
59 P

SAFUHAR
ش م م الشريك الوحيد

في  بالرباط  عرفي  عود  بموت�صى 
قوانين  تكوين  تم   2828 فبراير   27
محدود6  مسؤولية  عات  شركة 

الشريك الوحيد مميزاتها كالتالي :
التسمية : SAFUHAR ش م م.

االستيراد   : الشركة  املوضوع 
والتصدير.

أشغال مختلفة والبناء.
التكوين املستمر.

هارون  زنوة   17  : الشركة  مور 
2 أكدال،  7، رقم  الرشيد أقامة رقم 

الرباط.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم موسمة   188.888 الشركة في 
درهم   188 بويمة  حصة   1888 إلى 

للحصة الواحد6.
 1888 السيد النادي عبد الباري 

حصة.
عبد  النادي  السيد   : التسيير 
غير  ملد6  الوحيد  املسير  هو  الباري 
SAFUHAR ش م  محدود6 في شركة 

م الشريك الوحيد.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر في كل سنة.
األرباح  من   %5 توطع   : األرباح 
الصافية لتكوين االدخار االحتياطي 
الوانوني ويتوزع الرصيد حسب قرار 

الجمع الذام السنوي.
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تم اإليداع الوانوني لدى املحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم السجل 
فبراير   27 في   143973 التجاري 

.2828
60 P

U A E RENT CAR
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عود  بموت�صى 
قد   ،2828 مارس   2 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  عات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود6 بشريك وحيد.
.U A E RENT CAR : التسمية

تأجير   : االجتماعي  الهدف 
السيارات بدون سائق.

 1.888.888  : الشركة  رأسمال 
درهم موسمة إلى 18.888 حصة من 

فئة 188 درهم للحصة الواحد6.
خصيف  محمد  راشد  محمد 

املزروعي 18.888 حصة.
من  ابتداءا  سنة   99  : املد6 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املور : زنوة الحسون رقم 535 حي 

املنزه ح ي م الرباط.
املسير : السيد أمين رزوق.

 : التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 
.143933

61 P

SUGAR LAND
SARL AU
تأسيس

املسجل  الذرفي  الذود  بموت�صى 
قد   ،2828 يونيو   9 بتاريخ  بالرباط 
املسؤولية  عات  شركة  تأسيس  تم 
املحدود6 من شريك وحيد مواصفاتها 

كالتالي :
 SUGAR LAND  : التسمية 

.SARLAU
الهدف االجتماعي : تطوير وتسيير 

باحات األلذاب واملطاعم.

15 زنوة واد زيز   : املور االجتماعي 
رقم 81 أكدال الرباط.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
في  للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
 1888 على  موزع  درهم   188.888
حصة  لكل  درهم   188 ب  حصة 
موزعة على الشريك الوحيد السيد 

الورديغي عادل.
عهد تسيير الشركة مع   : التسيير 
االجتماعي ملد6 غير محدد6  اإلمضاء 

إلى السيد عادل الورديغي.
اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  كتابة  لدى  الوانوني 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 
 22 يونيو 2828 تحت رقم 185823.
62 P

CALIFORNIA KARTING
SARL AU
تأسيس

املسجل  الذرفي  الذود  بموت�صى 
قد   ،2828 يونيو   9 بتاريخ  بالرباط 
املسؤولية  عات  شركة  تأسيس  تم 
املحدود6 من شريك وحيد مواصفاتها 

كالتالي :
 CALIFORNIA  : التسمية 

.KARTING SARL AU
الهدف االجتماعي : تطوير وتسيير 

الكارتينغ.
15 زنوة واد زيز   : املور االجتماعي 

رقم 81 أكدال الرباط.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
في  للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
 1888 على  موزع  درهم   188.888
حصة  لكل  درهم   188 ب  حصة 
موزعة على الشريك الوحيد السيد 

الورديغي عادل.
عهد تسيير الشركة مع   : التسيير 
االجتماعي ملد6 غير محدد6  اإلمضاء 

إلى السيد عادل الورديغي.
تم لدى كتابة   : اإليداع الوانوني 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
 ،2828 يونيو   22 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 185822.
63 P

SYGUESSOUS CONSULTING

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6

بتاريخ  بموت�صى عود عرفي حرر 

في الرباط تم   2828 مارس لسنة   9

تحرير لشركة عات مسؤولية محدود6 

املميزات  تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية :

 : مواولة   : التسمية 

 SYGUESSOUS CONSULTING

محدود6  مسؤولية  عات  شركة 

بشريك وحيد.

وخدمات  تكنولوجيا   : الهدف 

والالسلكية  السلكية  االتصاالت 

واالستشارات وتصدير الخدمات.

ضاية  زنوة   6  : االجتماعي  املور 

أكدال   16 عوا الطابق الرابع الشوة 

الرباط.

مد6 قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رأسمال الشركة : يودر ب 18.888 

188 حصة من فئة  درهم موسم إلى 

188 درهم للواحد6 موزعة كالتالي :

السيد سذد جسوس 188 حصة.

التسيير واإلمضاء : تسيير الشركة 

السيد  طرف  من  محدود6  غير  ملد6 

سذد جسوس.

بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 

السيد سذد جسوس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

 %5 بذد اقتطاع   : توسيم األرباح 

كاحتياط قانوني، يوزع الباقي حسب 

قرار الشركاء.

تم باملحكمة التجارية   : التسجيل 

تحت   ،2828 يونيو   23 بالرباط يوم 

الرقم 144889.
ملخص من أجل النشر

64 P

JNANE MILODI
شركة محدود6 املسؤولية

عات الشريك الوحيد
راسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي : حي السالم الجزء 
الثالث تجزئة رقم 243 الطابق األول 

سطات

الذام  الجمع  لورارات  تبذا 

 JNANE MILODI االستثنائي لشركة

عات  املسؤولية  محدود6  شركة 

بتاريخ  املنذود  الوحيد،  الشريك 

12 مارس 2828 تم إقرار :

من  الشركة  رأسمال  في  الزياد6 

188.888 إلى 288.888 درهم.

املوافوة على الشركاء الجدد.

للشركة  الوانوني  الشكل  تغيير 

املسؤولية عات  من شركة محدود6 

الشريك الوحيد إلى شركة محدود6 

املسؤولية.

من  و7   1-6 الفصول  تذديل 

الوانون االسا�صي للشركة.

الجديد6  الصيغة  على  املوافوة 

للوانون االسا�صي.

للشركة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بسطات  االبتدائية  باملحكمة 

22 يونيو 2828 وتحت رقم 28/192.

65 P

PROCESO PESCA
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6
تم وضع   2828 يونيو   12 بتاريخ 

قانون منظم لشركة عات املسؤولية 

املحدود6 وعات املميزات التالية :

 PROCESO PESCA  : التسمية 

عات املسؤولية املحدود6.

الهدف : الصيد البحري بمختلف 

الصذيد  على  وبيع  شراء   : أنواعه  

الوطني والدولي، االستيراد والتصدير 

املتاجر6 لألسماك الطرية واملجمد6، 

البحرية،  املنتجات  مختلف  تصدير 

أنواع  جميع  وتصدير  استيراد 

املنتجات البحرية....
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الراسمال : حدد في مبلغ 188.888 

حصة من   1888 إلى  درهم موسمة 

موزعة  للواحد6  درهم   188 فئة 

كاآلتي :

 588 ناس علي سالم  زاد  السيد 

حصة.

السيد بوشواط عبد الفتاح 588 

حصة.

الوحد6  تجزئة   : االجتماعي  املور 
رقم )3 الذيون.

اإلدار6 : تسير من طرف السيد زاد 

ناس علي سالم ملد6 غير محدد6 كما 

تذتمد الشركة االمضاء الوحيد له.

بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالذيون 

رقم  تحت   ،2828 يونيو   1( بتاريخ 

.317(5

66 P

STE BENHAIMED TD
SARL AU

تذديالت قانونية
قرر   ،2828 يونيو   12 بتاريخ 

الشريك الوحيد للشركة ما يلي :

توسيع نشاط الشركة كما يلي :

جمع وتسويق األعشاب البحرية، 

أشغال عامة.....

بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالذيون 

رقم  تحت   ،2828 يونيو   15 بتاريخ 

.2828/968

67 P

 STE MA SAKIA
SARL AU

RC : 31815

تأسيس شركة
يونيو   22 بتاريخ  بالذيون  تم 

شركة عات املسؤولية  إنشاء   2828

املحدود6 بشريك وحيد بالخصائص 

التالية :

.STE MA SAKIA : التسمية

النشاط : أشغال النظافة - أعمال 

متذدد6.

 52 رقم  عمار6   : االجتماعي  املور 
تجزئة الخير الطابق الثالث الذيون.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 
التأسيس.

درهم   188.888  : املال  رأس 
موزعة  حصة   1888 على  موسمة 

كالتالي :
 : املخلول  حرمة  محمد  السيد 

1888 حصة.
تم تذيين السيد محمد   : التسيير 
حرمة املخلول كمسير وحيد للشركة 

ملد6 غير محدود6.
اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 
بالذيون  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   2828 يونيو   22 بتاريخ 

.2828/1835
68 P

STE VIDYKAM
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A.U

مارس   9 في  مؤرخ  عود  تحت 
حررت الووانين لشركة عات   2828

الخصائص التالية :
.STE VIDYKAM : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
شريك  عات  املحدود6  املسؤولية 

واحد.
أشغال   : االجتماعي  الهدف 

مختلفة.
السالوي  بحي   : االجتماعي  املور 

رقم 34 بلوك شمس سيدي قاسم.
رأسمال الشركة : 188.888 درهم 

كلها على الشكل التالي :
حصة   1888  : الشو عبد الذزيز 

من فئة 188 درهم لكل حصة.
التسيير : السيد الشو عبد الذزيز.
من  ابتداء  سنة   99  : املد6 

التأسيس النهائي للشركة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تم التوييد بالسجل التجاري لدى 
قاسم  بسيدي  االبتدائية  املحكمة 

تحت رقم 421)2.
69 P

STE J.E.L.N.A TRAVAUX

SARL

تفويت حصص
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

املؤرخ في 6 مارس 2828 قرر الشريك 

 J.E.L.N.A TRAVAUX  الوحيد لشركة

عات  املسؤولية  محدود6  شركة 

الشريك الوحيد رأسمالها االجتماعي 

االجتماعي  مورها  درهم   188.888

 5 شوة   3 الطابق  الحرية  بإقامة 

الحي الجديد سيدي قاسم ومسجلة 

قرر   2(371 رقم  التجاري  بالسجل 

الشريك الوحيد ما يلي :

تفويت السيد الجلولي نور الدين 

أصل  من  اجتماعية  حصة   588

عبد  الجلولي  للسيد  حصة   1888

التذريف  لبطاقة  الحامل  املالك 

.GA 181217 الوطنية رقم

رأسمال الشركة : 188.888 درهم 

كلها على الشكل التالي :

عبد املالك الجلولي : 1888 حصة 

من فئة 188 درهم للحصة.

للشركة  الوانوني  الشكل  تحويل 

شركة  من   J.E.L.N.A TRAVAUX

إلى شركة  عات املسؤولية املحدود6 

عات املسؤولية املحدود6 عات شريك 

واحد مع االحتفاظ بنفس التسمية 

نفس املور االجتماعي نفس رأس املال 

بذد التحويل.

استوالة السيد الجلولي نور الدين 

وتذيين  للشركة  كمسير  مهامه  من 

مسير  املالك  عبد  الجلولي  السيد 

جديد للشركة ملد6 غير محدود6.

وبالتالي قرر الشريك الوحيد تغيير 

من الوانون   42  ،7  ،6  ،1 الفصلين 

األسا�صي.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بسيدي قاسم تحت رقم 96.

70 P

فدسيير بوجذوب

عمار6 162 الشوة رقم 18 الطابق الثالث شارع 

محمد الديوري الونيطر6

املحمول : 86.66.86.29.53

الهاتف : 85.37.36.21.76

E-mail : Sté fidmohbouj@mail.com

STE KENI ALUMINIUM
SARL

شركة محدود6 املسؤولية
رأس املال : 188.888 درهم

املور االجتماعي : بلوك E رقم 22 

كراج رقم 81 أوالد أوجيه الونيطر6

تذديالت مالئمة للوانون األسا�صي 
للشركة

الجمع  محضر  ملوتضيات  تبذا 

الذام االستثنائي الغير الذادي لشركة 

KENI ALUMINIUM SARL املنذود 

شركاء  قرر   2828 فبراير   3 بتاريخ 

الشركة ما يلي :

بهبة  اجتماعية  حصص  تفويت 

لفائد6 الشريك الشركة والتي تودر   :

بويمة  اجتماعية  حصة   988 ب 

الواحد6 مع كل  درهم للحصة   188

الضمانات الوانونية واملوزعة كالتالي :

 988 سذيد  نيبو  السيد  فوت 

حصة التي يملكها في الشركة بهبة مع 

زوجته  إلى  الوانونية  الضمانات  كل 

الزوهر6  فاطمة  زيزاوي  السيد6 

 188.888 ليصبح رأس مال الشركة 

درهم موزع على الشكل التالي :

السيد6 زيزاوي فاطمة الزهر6 : 1888 

 188.888 بويمة  اجتماعية  حصة 

درهم.

تذيين  تم  لود   : الشركة  تسيير 

السيد6 زيزاوي فاطمة الزهر6 مسير6 

للشركة ملد6 غير محدود6 خلفا للسيد 

سذيد نيبو الذي قدم استوالته.

تم  قد  يكون  التذديالت  وبهذه 

من   7  -  6  -  15  : تغيير البنود اآلتية 

الوانون األسا�صي للشركة.

لدى  تم   : الوانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالونيطر6 تحت رقم 6)7439 بتاريخ 

2 مارس 2828.

71 P
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فدسيير بوجذوب

عمار6 162 الشوة رقم 18 الطابق الثالث شارع 

محمد الديوري الونيطر6

املحمول : 86.66.86.29.53

الهاتف : 85.37.36.21.76

E-mail : Sté fidmohbouj@mail.com

 STE EURO SOUS PVC
SARL

شركة محدود6 املسؤولية

رأس املال : 188.888 درهم

املور : بلوك ف رقم 216 كراج رقم 

81 أوالد أوجيه الونيطر6

تذديالت مالئمة للوانون األسا�صي 
للشركة

الجمع  محضر  ملوتضيات  تبذا 

الذام االستثنائي الغير الذادي لشركة 

 STE EURO SOUS PVC SARL

قرر   2828 فبراير   26 املنذود بتاريخ 

شركاء الشركة ما يلي :

 : تفويت حصص اجتماعية بهبة 

لفائد6 الشريك الشركة والتي تودر 

بويمة  اجتماعية  حصة   188 ب 

درهم للحصة الواحد6 مع كل   188

الضمانات الوانونية واملوزعة كالتالي :

 188 رضوان  راجي  السيد  فوت 

بهبة  الشركة  في  يملكها  التي  حصة 

مع كل الضمانات الوانونية إلى أخيه  

السيد راجي حميد ليصبح رأس مال 

درهم موزع على   188.888 الشركة 

الشكل التالي :

1888 حصة   : السيد راجي حميد 

اجتماعية بويمة 188.888 درهم.

تذيين  تم  لود   : الشركة  تسيير 

للشركة  مسيرا  حميد  راجي  السيد 

ملد6 غير محدود6 خلفا للسيد راجي 

رضوان الذي قدم استوالته.

تم  قد  يكون  التذديالت  وبهذه 

من   7  -  6  -  15  : تغيير البنود اآلتية 

الوانون األسا�صي للشركة.

لدى  تم   : الوانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ   74(47 بالونيطر6 تحت رقم 

)1 يونيو 2828.

72 P

 STE ALMAZRAA

SCIENTIFIQUE PRIVE
املسجل  الذرفي  الذود  بموت�صى 

تأسيس  تم   2828 فبراير   7 بتاريخ 

شركة تحمل الخصائص التالية :

 STE ALMAZRAA  : التسمية 

.SCIENTIFIQUE PRIVE

.SARL AU : الشكل الوانوني

الهدف االجتماعي :

مؤسسة التذليم الخصو�صي.
رأسمال الشركة : 188.888 درهم 

فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 

188 درهم للحصة.

املور االجتماعي : تجزئة 1319 ماج 
رقم 81 الوفاق تمار6.

التسيير : تم تذيين السيد6 حبيبة 

ابريكي كمسير6 للشركة.
التجاري  بالسجل  التوييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمار6 تحت رقم 

129981 بتاريخ 22 يونيو 2828.

73 P

SOCONANI

COMPTABLE AGREE

26، زنقة أرجنتني الطابق الثاين شارع الكوفة طريق 

صفرو فاس

الهاتف : 41.19.89.)86.6

STE OUIJTRAV
ش.م.م.

الرأسمال االجتماعي : 8.888)5 

درهم

املور االجتماعي : فاس، دوار أوالد 

الطيب السفله أوالد الطيب

تفويت حصص
تذيين مسير جديد للشركة

الذادي  غير  الذام  الجمع  خالل 

تم   2828 فبراير   26 بتاريخ  املنذود 

اتخاع الورار بشأن التغييرات التالية :

تفويت  تم   : الحصص  تفويت 

الحصص كما يلي :

عبد  الرحمة  السيد  تفويت 

حصة التي يملكها   5(88  : الذضيم 

خالص  السيد  لصالح  الشركة  من 

محمد.

تبذا لتفويت الحصص هذا يصبح 
الشكل  على  الشركة  رأسمال  توزيع 

التالي :
 5(88  : محمد  خالص  السيد 

حصة.
املجموع : 88)5 حصة.

وفيما يخص تسيير الشركة :
محمد  خالص  السيد   : التسيير 
مسير جديد للشركة وعلك ملد6 غير 

محدود6.
اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
تحت   2828 مارس   2 بتاريخ  بفاس 
السجل  رقم   9763/2828 رقم 

التجاري : 1)523 فاس.
74 P

 STE LUROZ BETA
CORPORATION

تأسيس شركة
بموت�صى عود عرفي سجل تحت 
بتاريخ   282888817153834 رقم 
14 ماي 2828 تم تأسيس شركة عات 
فردي  شريك  محدود6،  مسؤولية 

خصائصها كالتالي :
 STE LUROZ  : التجاري  االسم 

.BETA CORPORATION
- سيدي   19 رقم   18 زنوة   : املور 

قاسم.
التنظيف   : الرئي�صي  الهدف 

والتطهير الجوي والسطحي.
باالستيراد  يووم  ووسيط  تاجر 

والتصدير.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

التأسيس.
درهم   188.888  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 
الوحيد  املالك  لفائد6  درهم   188

للشركة الذلمي عبد الحميد.
التسيير : الذلمي عبد الحميد.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 
قاسم يوم 12 يونيو 2828 تحت رقم 

284 السجل التجاري رقم 489)2.
75 P

FIDUCIAIRE CHIHAB
N°28 RUE 10 V.N

SIDI KACEM

 STE UNITE MOBILE DE
SECURITE INCENDIE

تأسيس شركة
بموت�صى عود عرفي سجل تحت 
بتاريخ   282888815342881 رقم 
تأسيس شركة  تم   2828 يونيو   12
شريك  محدود6،  مسؤولية  عات 

فردي خصائصها كالتالي :
 STE UNITE  : التجاري  االسم 
 MOBILE DE SECURITE

.INCENDIE
- قيسارية   9 55 رقم  زنوة   : املور 

موالي يوسف - سيدي قاسم.
طفاية  بيع   : الرئي�صي  الهدف 

الحريف ورش الحريق.
مواول لألعمال املختلفة أو البناء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

التأسيس.
درهم   188.888  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 

188 درهم لفائد6 :
 588  : األزرق  يوسف  السيد 

حصة.
والسيد أمين الزتي : 588 حصة.

التسيير : يونس األزرق.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 
قاسم يوم 17 يونيو 2828 تحت رقم 

133 السجل التجاري رقم 439)2.
76 P

STE MEM STAR
شركة محدود6 املسؤولية

عات شريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

مورها االجتماعي : اإلرشاد التوسعي 
رقم 325 شوة رقم 2 - الونيطر6

تأسيس الشركة
بموت�صى عود عرفي سجل   : أوال 
 2828 يونيو  فاتح  بتاريخ  بالونيطر6 
لشركة  األسا�صي  الوانون  حرر 
شريك  عات  املسؤولية   محدود6 

وحيد تحمل املواصفات التالية :
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.STE MEM STAR : التسمية
الهدف : هدف الشركة :

اإلنشاءات الكهربائية   - السباكة 
واألشغال املختلفة.

املور االجتماعي : اإلرشاد التوسعي 
رقم 325 شوة رقم 2 - الونيطر6.

املد6 : 99 سنة.
: حدد رأس  رأس املال االجتماعي 
املال في مبلغ 188.888 درهم موسمة 
درهم   188 حصة بويمة   1888 على 
للحصة الواحد6 مخصصة للشريك 

الوحيد.
السيد إدري�صي عبد الذالي : 1888 

حصة.
قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدار6 
الذالي،  عبد  إدري�صي  السيد  املسير 
مزداد في 5 فبراير 1977 مغربي حامل 
 G رقم  الوطنية  التذريف  لبطاقة 

.3645(6
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
إلنشاء   %5 توتطع   : االرباح 
ويخصص  الوانوني  االحتياطي  املال 
الفائض حسب قرار الشريك الوحيد.
تم تسديد الحصص   : الحصص 
درهم   188.888 قدره  بما  نودا 

أودعت في صندوق الشركة.
تم   : الوانوني  اإليداع   : ثانيا 
اإليداع الوانوني باملحكمة االبتدائية 
بالونيطر6 بتاريخ 22 يونيو 2828 وتم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 67)54.
77 P

STE TRANSNAVI
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 14, RUE DE

 LUCERNE RESIDENCE LATIFA
 1ER ETAGE BUREAU N°3

 QUARTIER DES HOPITAUX -
CASABLANCA
RC : 442781

IF : 37679048
ICE : 002312742000007

تفويت حصص

تغيير الشكل الوانوني للشركة
استوالة املسير

تذيين مسير جديد
وتحيين النظام األسا�صي للشركة

بموجب قرارات الجمع الذام الغير 
تورر   2828 يونيو   11 الذادي بتاريخ 

ما يلي :
السيد  من  حصة   1888 تفويت 
أسامة  السيد  إلى  عبد هللا شيتاوي 

آيت الفياللي بحصة واحد6.
 GEMMARIA TRADE الشركة 

ب 999 حصة.
تغيير الشكل الوانوني للشركة.

استوالة السيد عبد هللا شيتاوي.
تذيين السيد أسامة آيت الفياللي 

مسير جديد للشركة.
تحيين الوانون األسا�صي للشركة.

إعطاء الصالحيات.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  للدار   التجارية 
 19 يونيو 2828 تحت رقم 736375.
78 P

STE LOCAMAJD
تأسيس

بموت�صى عود عرفي مؤرخ بالدار 
تم   2828 مارس   17 بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
.STE LOCAMAJD : التسمية

املور االجتماعي : 7 - الدار البيضاء 
زنوة سبتة إقامة رامي الطابق الثاني 

مكتب رقم ) - الدار البيضاء.
الهدف االجتماعي : تأجير سيارات 

بدون سائق.
شراء،  إنشاء،  تأجير،  وعموما، 
املتلذوة  االختراع  استغالل،  أموال 
أعم  وبشكل  براءات  األنشطة  بهذه 
جميع املذامالت التي قد تكون عات 
صلة مباشر6 أو غير مباشر6 باألهداف 
في تطويرها  املذكور6 أعاله وتساهم 

 أو تمديدها.
عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
مسؤولية محدود6 عات شريك واحد.

الرأسمال : 18.888 درهم.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

املد6 : 99 سنة.
الشريكة  ساهمت   : الحصص 
بمبلغ  املجد  ليلى  للسيد6  الوحيد6 

18.888 درهم.
املجد  ليلى  السيد6   : التسيير 
الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحاملة 
 11 ب  والساكنة   BL 116063 رقم 
الدار   - رياض  الذالي  زنوة   1 رقم 

البيضاء.
اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 
للدار  التجارية  باملحكمة  الوانوني 
البيضاء بتاريخ 19 يونيو 2828 تحت 

رقم 462225.
79 P

STE M&S CLEAN PRO
SARL

الذنوان : 26 شارع إدريس لحريزي 
الطابق الثالث شوة رقم 6 - الدار 

البيضاء
بالرباط  عرفي  عود  بموت�صى 
بتاريخ 27 ديسمبر 2819 فور الجمع 
الشركة  ملساهمي  االستثنائي  الذام 
عات املسؤولية املحدود6 قرر ما يلي :
اإليواف النهائي للنشاط التجاري 
إدريس  شارع   26 مورها  للشركة 
 6 لحريزي الطابق الثالث شوة رقم 
الدار البيضاء تبرئة السيدان محسين 
اإليواف  من  الهديجي  وسذد  صابر 

النهائي للنشاط التجاري للشركة.
وبنود أخرى.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 11 مارس 2828 تحت 

رقم 734895.
80 P

 STE CASABLANCA
INTERNATIONAL CENTRE

SARL
الذنوان : 688 شارع  موالي يوسف 

تجزئة الخير - الدار البيضاء
بالرباط  عرفي  عود  بموت�صى 
فور الجمع   2816 نوفمبر   23 بتاريخ 
الشركة  ملساهمي  االستثنائي  الذام 
عات املسؤولية املحدود6 قرر ما يلي :

للشركة  التجاري  النشاط  حل 

يوسف  موالي  شارع   688 مورها 

تجزئة الخير 3 الدار البيضاء.

تذيين السيد املخنتر محمد قصد 

الحق إلتمام  وإعطائها  الشركة  حل 

علك.

وبنود أخرى.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 11 مارس 2828 تحت 
رقم 1)7348.

81 P

STE PROROUTE DU SUD
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

مارس   4 في  مؤرخ  عود  تحت 

حررت الووانين لشركة عات   2828

الخصائص التالية :

 STE PROROUTE DU : التسمية

.SUD

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6.

أشغال   : االجتماعي  الهدف 

مختلفة وبيع مواد البناء والتجار6.

قرية  بدوار   : االجتماعي  املور 

الداودي أوالد نوال خنيشات سيدي 

قاسم.
درهم   98.888  : رأسمال الشركة 

كلها على الشكل التالي :

أحمد لفطح : 458 حصة من فئة 

188 درهم لكل حصة.

حصة من   458  : نادية بن مالك 

فئة 188 درهم لكل حصة.

التسيير : السيد أحمدلفطح.

من  ابتداء  سنة   99  : املد6 

التأسيس النهائي للشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تم التوييد بالسجل التجاري لدى 

قاسم  بسيدي  االبتدائية  املحكمة 

تحت رقم 411)2.

82 P
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STE PNEUMATIQUE TAIEBI
ش.م.م.ش.و

شركة عات املسؤولية املحدود6
شريك وحيد

رأسمالها : 188.888 درهم
املور الرئي�صي : الطابق األر�صي تجزئة 

التنمية رقم 56) ويسالن مكناس
السجل التجاري رقم 17)49

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تم   2828 يونيو   2 بتاريخ  بمكناس 
عات  لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 
وحيد  لشريك  املحدود6  املسؤولية 

عات الخصائص التالية :
 STE PNEUMATIQUE : التسمية

TAIEBI ش.م.م.ش.و.
الطابق األر�صي   : املور االجتماعي 
ويسالن   (56 رقم  التنمية  تجزئة 

مكناس.
تجار6   : االجتماعي  الهدف 
العجالت الجديد6، املستذملة وقطع 

غيار السيارات.
رأسمال الشركة : 188.888 درهم 
 188 حصة بويمة   1888 مكون من 
الواحد6 موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل التالي :
الساكن  خليفة  الطيبي  السيد 
ويسالن  التنمية  تجزئة   (56 برقم 
التذريف  لبطاقة  والحامل  مكناس 

الوطنية رقم د 387694 :
1888 حصة.

أسندت مهمة التسيير   : التسيير 
الساكن  خليفة  الطيبي  السيد  إلى 
ويسالن  التنمية  تجزئة   (56 برقم 

مكناس.
املد6 : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.
اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  الوانوني 
بتاريخ  بمكناس  التجارية  باملحكمة 

17 يونيو 2828 تحت رقم 8)15.
 49(17  : التجاري  السجل  رقم 

مكناس.
للبيان واإلشار6

83 P

STE M&M BLACK STAR
شركة عات املسؤولية املحدود6

رأسمالها : 28.888 درهم
املور االجتماعي : حي النذيم 6 منزل 

رقم 342 مكناس
السجل التجاري رقم 45753

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
  M&M BLACK STAR لشركة  
ش.م.م. املنذود بتاريخ 2 يونيو 2828 

تورر ما يلي :
33 حصة بويمة  تفويت ما قدره 
والتي  الواحد6  للحصة  درهم   188
املكاوي  محمد  السيد  يملكها  كان 
الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحامل 
559338 لفائد6 السيد رشيد  رقم د 
التذريف  لبطاقة  الحامل  بوولجة 

الوطنية رقم د 8)99)4.
محمد  السيد  تذيين  تم  كما 
التذريف  لبطاقة  الحامل  املكاوي 
مسيرا   559338 د  رقم  الوطنية 
اإلمضاء  له  ومخول  للشركة  وحيدا 
بذد  املذامالت  جميع  في  لصالحها 
استوالة املسير السابق السيد محمد 
التذريف  لبطاقة  الحامل  عبادي 

الوطنية رقم د )3)546.
من  و16   13  ،7  ،6 تغيير الفصل 

الوانون األسا�صي للشركة.
كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 
رقم  تحت   2828 يونيو   17 بتاريخ 

.1572
للبيان واإلشار6

84 P

STE BEST HABITAT
شركة عات مسؤولية محدود6

رأسمالها : 188.888 درهم
بموجب عود عرفي مؤرخ في تاريخ 
الشركة  قرر شركاء   ،2828 فبراير   4

BEST HABITAT ما يلي :
تفويت 588 حصة اجتماعية من 
طرف  من  للحصة  درهم   188 فئة 
 BENBRAHIM GROUP شركة 
طرف  من  املمثلة   INVESTMENT
الحامل  بنبراهيم  ر�صى  السيد 
 AD 41565 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الحامل  رشيد  قاصيدي  السيد  إلى 

.A338292 للبطاقة الوطنية رقم

اجتماعية  حصة   588 تفويت 
من  للحصة  درهم   188 فئة  من 
 HAMZA TAMWIL شركة  طرف 
قاصيدي  السيد  طرف  من  املمثلة 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  رشيد 
إلى السيد قاصيدي   A338292 رقم 
رشيد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

.A338292
ر�صى  بنبراهيم  السيد  استوالة 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
ثاني  كمسير  مهامه  من   AD41565

للشركة.
رشيد  قاصيدي  السيد  تذيين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
A338292 كمسير وحيد للشركة ملد6 

غير محدود6.
السيد  طرف  من  الشركة  تسيير 
للبطاقة  الحامل  رشيد  قاصيدي 
كامل  وله   A338292 رقم  الوطنية 
الصالحيات لتمثيل الشركة بتوقيذه 

الخاص.
للشركة  الوانوني  الوضع  تغيير 
محدود6  مسؤولية  عات  شركة  من 
محدود6  مسؤولية  عات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
تغيير املور االجتماعي للشركة من 
رقم  شوة   3 عمار6   ،2 إقامة سذد 
15 هرهور6 تمار6 إلى إقامة االزدهار 

عمار6 6 شوة 41 تمار6.
تحديث النظام األسا�صي للشركة.
تم اإليداع الوانوني لدى محكمة 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
يوم 17 يونيو 2828 تحت رقم 78)1.

بمثابة موتطف وبيان

85 P

 STE LA GRANDE
 INSTITUTION

 D’ENSEIGNEMENT PRIVE A
AGADIR

SARL
تأسيس شركة

 28 تبذا لذود عرفي مؤرخ في يوم 
قوانين  تم وضع  حيث   2828 أبريل 
املسؤولية  عات  املساهمة  الشركة 

املحدود6 وعات املميزات التالية :

 STE LA  : التسمية 

 GRANDE INSTITUTION

 D’ENSEIGNEMENT PRIVE A

.AGADIR

الصفة الوانونية : شركة مساهمة 

عات مسؤولية محدود6.

حدد موضوع الشركة   : املوضوع 

فيما يلي :

مدرسة خاصة.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

لالكتتاب  كلها  درهم   188.888

والدفع.

السالم  حي   : االجتماعي  املور 

أكادير.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املد6 

ىمن تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

اإلدار6 : يدير الشركة السيد زهير 

موريش ملد6 غير محدود6.

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  الوانوني 

 22 املحكمة التجارية ألكادير بتاريخ 

يونيو 2828 تحت رقم 98487.

86 P

شركة أومنيوم ايموبليير 

كوميرسيال وفينونسيير دي 

سوس أومنيكو
ش.م.م

عود التسيير الحر
ايموبليير  اومنيوم  شركة 

سوس  دي  وفينونسيير  كوميرسيال 

 OMNIUM ش.م.م  أومنيكو 

 IMMOBILIER COMMERCIAL

 ET FINANCIER DU SOUSS

عات  شركة   OMNICO SARL

مورها  والكائن  املحدود6  املسؤولية 

مبروك  فندق  بأكادير،  االجتماعي 

بالسجل املويد6  البحر  شاطئ  على 



69(7 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

 14953 التجاري بأكادير تحت رقم   

أصلها التجاري في إطار  قامت بكراء 

عود التسيير الحر واملتذلق بالفندق 

فندق  بأكادير،  الكائن   HOTEL

لفائد6  البحر  شاطئ  على  مبروك 

في   MAZAZIK AGADIR شركة 

طرف  من  واملسير6  اإلنشاء  طور 

املسيران السيد عزيز املومن والسيد 

رشيد املومن يضم هذا التسيير الحر 

لألصل  واملذنوية  املادية  الذناصر 

التجاري ومد6 هذا التسيير الحر هي 

من تاريخ إمضاء  سنوات ابتداء   18

سيمتد  والذي   2/81/281( الذود 

إلى غاية فاتح يناير 2829.

87 P

STE ENTREPRISE FORAFOR

S.N.C

تذديالت قانونية

االستثنائي  الذام  الجمع  إثر  على 

 ENTREPRISE شركة  ملساهمي 

البالغ  تضامنية  شركة   FORAFOR

والكائن  درهم   188.888 رأسمالها 

الراحة،  بتجزئة  االجتماعي  مورها 

عمار6 رقم )51، الطابق الثاني، رقم 

3 - الذيون تورر ما يلي :

السيد6  مجموع حصص  تفويت 

حصة لفائد6   588 نيتنبارك عائشة 

السيد محمد بوشيش.

للشركة  الوانوني  الشكل  تحويل 

من شركة تضامنية إلى شركة عات 

باملساهم  املحدود6  املسؤولية 

الواحد.

كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالذيون 

رقم  تحت   2828 يونيو   22 بتاريخ 

.28/183(

88 P

 STE EL HAK DE
 TRANSPORT DE
MARCHANDISE

SARL A AU
محل رقم 39 و41 تجزئة الوفاء 

4 شارع جد6 نرجس طريق صفرو 
فاس.

 EL HAK DE TRANSPORT شركة
DE MARCHANDISE SARL محضر 
بتاريخ االستثنائي  الذام   الجمع 

 6 يونيو 2828.
الذام  للجمع  تبذا 
 STE EL لشركة  االستثنائي 
 HAK DE TRANSPORT DE
ش.ع.م.م.و   MARCHANDISE
 18 بتاريخ  فاس  في  وحيد  بشريك 
يونيو 2828 أفرزت الورارات التالية :
بمودار  الشركة  رأسمال  رفع 
1.719.588 درهم أي زياد6 رأس املال 
 2.219.588 درهم إلى   588.888 من 

درهم.
كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 19 بتاريخ   1488/2828 رقم  تحت 
رقم  التجاري  السجل   2828 يونيو 

.59153
89 P

شركة أوزون أوالد الطيب
في  مؤرخ  توثيوي  عود  بموت�صى 
قد   2828 مارس   1( بتاريخ  فاس 
املسؤولية  عات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود6.
أوالد  أوزون  شركة   : التسمية 
املسؤولية  عات  شركة  الطيب 

املحدود6.
الهدف االجتماعي :

التدبير املفوض للوطاع الذمومي 
وما  املنزلية  بالنفايات  يتذلق  الذي 

شابهها بمدينة أوالد الطيب.
رأسمال الشركة : 637.188 درهم 
فئة  من  حصة   6371 إلى  موسمة 

188 درهم للحصة الواحد6.
عزيز البدراوي : 671 حصة.

 : شركة أوزون للبيئة والخدمات 
5788 حصة.

من  الصالحيات  كامل  تخول 
عزيز  للسيد  األسا�صي  الوانون 

البدراوي تحت توقيذه الوحيد.
املد6 : 99 سنة ابتداء من تأسيس 
السجل  وضع  تاريخ  من  أي  نهائي 

التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الطابق   ،7 رقم  عمار6   : املور 
أوالد  النموعجية  الورية  السفلي 

الطيب - فاس.
املسير : عزيز البدراوي.

رقم التوييد بالسجل التجاري : تم 
التجارية  باملحكمة  الوانوني  اإليداع 
تحت   2828 مارس   24 بفاس بتاريخ 

رقم 1896.
90 P

الشركة املدنية راحة البال
رأسمالها : 188.888 درهم

ابن  شارع   : االجتماعي  مورها 
هشام، البرانص 1 طنجة

بموت�صى محضر الجمذية الذامة 
راحة  املدنية  للشركة  االستثنائية 
فإنه   2811 يناير   38 بتاريخ  البال 
املدنية  الشركة  اسم  تحويل  تورر 
وبالتالي  بروتان  لالسم  البال  راحة 
من النظام األسا�صي   3 تذديل املاد6 

املتذلوة بتسمية الشركة.
ملخص قصد النشر

السيد عمر براد6 السني
91 P

ائتمانية الودس

18 زنوة بكين شوة رقم 3 املحيط الرباط

الهاتف / الفاكس : 85.37.78.62.21

شركة أرت - أرشطكتور
شركة محدود6 املسؤولية

بشريك وحيد
23 زنوة أنوال عمار6 فلوري 11 
مكتب رقم 4 ميموز6 الونيطر6

بتاريخ عرفي  عود   بموت�صى 
الوانون  وضع   2828 فبراير   24  
األسا�صي لشركة محدود6 املسؤولية 
الخصائص  تحمل  وحيد  بشريك 

التالية :

التسمية : شركة أرت - أرشطكتور.
الصفة الوانونية : شركة محدود6 

املسؤولية بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي : مهندس.

درهم   188.888  : الرأسمال 
موسمة إلى 1888 سهم من 188 لكل 

منهما.
املد6 : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
أنوال  زنوة   23  : املور االجتماعي 
 4 رقم  مكتب   11 فلوري  عمار6 

ميموز6 الونيطر6.
سوف تدار الشركة من   : اإلدار6 

قبل السيد سليم حجي الذموري.
خدمة  في  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
الرباط لوالية الرباط سال زمور زعير 
2828 مسجل تحت  16 يونيو  بتاريخ 

رقم السجل التجاري 54765.
92 P

ائتمانية سوفيكاس ش.م.م.
رقم )3 إقامة جنان عالل شارع طارق بن 

زياد - تمار6

مكتب املحاسبة

STE SPEC
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6
ش.م.م.ش.و

تأسيس
بتاريخ عرفي  عود   بموت�صى 
تم  حيث  بالرباط   2828 فبراير   4  
لشركة  التأسي�صي  الوانون  وضع 
ش.م.م.ش.و  املسؤولية  محدود6 

مميزاتها كالتالي :
شركة   : الشكل الوانوني للشركة 
الشريك  عات  املسؤولية  محدود6 

الوحيد ش.م.م.ش.و.
.STE SPEC SARL AU : التسمية

الهدف االجتماعي :
األشغال املختلفة وأشغال البناء، 
األشغال الذمومية، أشغال الكهرباء، 
جميع  الصباغة بيع وشراء  النجار6، 

مواد البناء.
اللوازم املكتب.

أثاث ومذدات املكاتب.
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واملواليد  الحاسوب  أجهز6 
واملرافق والتحسينات املختلفة.

في  مواول   - الكهربائية  أدوات 
التركيبات الكهربائية.

بصفة عامة كل الذمليات املالية، 
التجارية والصناعية املرتبطة بشكل 
مباشر أو غير مباشر بموضوع الشركة 
وكذا الذمليات التي من شأنها تنمية 

الشركة.
شارع   46 رقم   : االجتماعي  املور 

عوبة، شوة رقم 2 أكدال - الرباط.
مد6 الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  موسمة  درهم   188.888 مبلغ 
درهم   188 فئة  من  حصة   1888
وحررت  اكتتبت  الواحد6  للحصة 

كلها من طرف :
 1888  : حبيبة  الذلوي  السيد6 

حصة.
السيد6 الذلوي حبيبة   : التسيير 
غير  ملد6  الشركة  مسير6  تذتبر 

محدود6.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  الوانوني 
التجارية بالرباط تحت رقم 143659 

بتاريخ 9 مارس 2828.
عن النسخة والنص

ائتمانية الكوادي أيوب وسلمى

سوفيكاس

93 P

ائتمانية سوفيكاس ش.م.م.
رقم )3 إقامة جنان عالل شارع طارق بن 

زياد - تمار6

مكتب املحاسبة واالستشار6 الجبائية 

والوانونية

STE CAFE OLE
ش.م.م.

شركة عات مسؤولية محدود6
رأسمالها : 188.888 درهم

مورها االجتماعي : رقم ) إقامة 
الريف 3 بلوك 2 الذمار6 1 تمار6
سجلها التجاري : رقم 127445 

باملحكمة االبتدائية بتمار6

بموت�صى الجمع الذام غير الذادي 
شركاء  قرر   2828 يناير   13 بتاريخ 
شركة موهى أولي CAFE OLE ش.م.م. 

التذديالت التالية :
تفويت الحصص :

 فوت السيد عبد الحق شكراوي 
املهدي  السيد  إلى  حصصه  جميع 
 1888 58 حصة من فئة  الطواهري 
 58.888 قدره  بما  للواحد6  درهم 

درهم.
فوتت شركة

 NORTH WINDS  OF AFRICA 
 COMPANY SARL AU RC 53179
تمثلها السيد6 هناء   MARRAKECH
خطوري جميع حصصها إلى السيد 
من  حصة   58 الطواهري  املهدي 
درهم للواحد6 بما قدره   1888 فئة 

58.888 درهم.
حيث يصبح الرأسمال االجتماعي 
إلى  موسمة  درهم   188.888 هو 
درهم   1888 فئة  من  حصة   1888

للواحد6 في حوز6 :
 188  : الطوهري  املهدي  السيد 

حصة بما قدره 188.888 درهم.
عبد  السيد  استوالة   : التسيير 

الحق شكراوي من منصبه كمسير.
الطوهري  املهدي  السيد  تذيين 

كمسير الشركة ملد6 غير محدود6.
 : للشركة  الوانوني  الشكل  تغيير 
عات  شركة  أولي  موهى  شركة  من 
مسؤولية محدود6 ش.م.م. إلى شركة 
مسؤولية  عات  شركة  أولي  موهى 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

ش.م.م.و.
 : االجتماعي  النشاط  تذديل 
نشاط موهى ومزاولة األكالت  إلغاء 

الخفيفة.
 ،3  ،1 الفصلين  صياغة  تغيير 
األسا�صي  الوانون  من   13 و7،   6

للشركة.
تذديل الوانون األسا�صي للشركة.

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  الوانوني 
يونيو   23 بتاريخ  بتمار6  االبتدائية 

.3412
عن النسخة والنص

ائتمانية سوفيكاس

94 P

STE ATLAS TIN
شركة املساهمة البسيطة

رأسمالها : 361.278.888 درهم
املور االجتماعي : شارع دي ميرينيد 

رقم 19 مكناس
السجل التجاري : 44311

مكناس
الذام  الجمع  ملداوالت  تبذا    -  1
ديسمبر   31 بتاريخ  املنذود  الذادي 

2819 تم تورير ما يلي :
 KASBAH شركة  مهام  إقرار 
عات  شركة   RESOURCES LTD
بالسجل  مسجلة  االسترالي  الوانون 
 116931785 رقم  تحت  التجاري 
دوالر ومورها   56.526.222 رأسماها 
ابليكروس  نيوز  مرو   11 االجتماعي 
استراليا ممثلة من طرف   WA6153
السيد ايفان جيمس سبينسر كرئيس 

للشركة.
مجلس  أعضاء  مد6  تجديد 
 TOYOTA TSUSHO اإلدار6 : شركة 
طرف  من  ممثلة    CORPRATION
وشركة  كتياما  مساهرو  السيد 
 NITTETSU MINING CO LTD
ممثلة من طرف السيد اكيرا نينوميرا.
تذيين السيد براديت سوبرامنيام 
عو الجنسية املاليزية والحامل لجواز 
كذضو في   A39581599 السفر رقم 

مجلس اإلدار6.
اإلدار6  مجلس  ملداوالت  تبذا 
2828 تم  31 ديسمبر  املنذود بتاريخ 

تورير ما يلي :
تذيين السيد براديب سوبر امنيام 
عو الجنسية املاليزية والحامل لجواز 
كرئيس   A39581599 رقم  السفر 

مجلس اإلدار6.
إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 

اإلجراءات.
بكتابة  تم  الوانوني  اإليداع   -  2
بمكناس  التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم  تحت   2828 مارس   12 بتاريخ 

.1319
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس اإلدار6

95 P

STE LINAB
شركة عات مسؤولية محدود6
رأسمالها : 32.668.888 درهم

مورها االجتماعي : 4 زنوة إمام 
مسلم   الدار البيضاء

السجل التجاري : )2299
بالدار البيضاء

الذام  الجمع  ملداوالت  تبذا    -  1
فبراير   21 بتاريخ  املنذود  الذادي 
 LINAB بشركة  الشركاء  قرر   2828

SARL ما يلي :
تخفيض  مشروع  على  املوافوة 
رأس مال املشروع بمبلغ 18.888.888 
عن  درهم   22.668.888 إلى  درهم 
سهم   188.888 شراء  إعاد6  طريق 
إلغائهم،  بهدف  للشركاء  مملوك 
مذارضة  وجود  عدم  بشرط  وعلك 
في  الدائنين  طرف  من  إبالغها  يتم 

األجال الوانونية.
فتر6 املذارضة املفتوحة للدائنين 
يوما ابتداء من تاريخ اإليداع   38 هي 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الوانوني 
البيضاء بتاريخ 17 مارس 2828 تاريخ 

هذا اإلعالن.
2 - اإليداع الوانوني تم باملحكمة 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2828 تحت رقم 734633.
لإليداع والنشر

املسير

96 P

STE SYN INGENIERIE
شركة عات مسؤولية محدود6

رأسمالها : 188.888 درهم
املور االجتماعي : 4 زنوة إمام مسلم   

الدار البيضاء
السجل التجاري 363863

الذام  الجمع  ملداوالت  تبذا    -  1
فبراير   13 بتاريخ  املنذود  الذادي 

2828 قرر ما يلي :
املصادقة على بيع 788 حصة من 
لصالح  بوزوبع  محمد  السيد  طرف 
 TRAVAUX GENERAUX شركة 
 DE CONSTRUCTION DE
شركة   CASABLANCA TGCC
السجل  في  املسجلة  إلسم  مجهولة 
بالدار   298665 التجاري تحت رقم 

البيضاء.
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شريك  إشراك  على  املصادقة 
جديد.

تجديد مهام املسيرين :
مغربي  فنان  محمد  السيد 
يناير  فاتح  بتاريخ  مزداد  الجنسية 
التذريف  لبطاقة  حامل   196(
والواطن   BJ70425 رقم  الوطنية 
رقم   38 زنوة   1 أمل  بالدار البيضاء 

37 البرنو�صي.
الذرب يذووبي مغربي  السيد عز 
أكتوبر   19 بتاريخ  مزداد  الجنسية 
التذريف  لبطاقة  حامل   19(4
درب لكالخ   A668177 الوطنية رقم 

رقم 3 لكزا الرباط.
تذديل الوانون األسا�صي للشركة.

إعطاء الصالحيات.
بكتابة  تم  الوانوني  اإليداع   -  2
بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 
2828 تحت  يونيو   9 بتاريخ  البيضاء 

رقم 735462.
ملخص قصد النشر

مسير

97 P

STE BFO SANTE
شركة عات مسؤولية محدود6

رأسمالها : 18.888 درهم
املور االجتماعي : 4 زنوة إمام مسلم   

الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 7)4523

الدار البيضاء
الذام  الجمع  ملداوالت  تبذا    -  1
الذادي املنذود بتاريخ 9 مارس 2828 

قرر  الشريك الوحيد ما يلي :
رفع رأسمال الشركة نودا بمبلغ 
إلى   18.888 3488 درهم ليصبح من 

13.488 درهم.
إشراك شريك جديد.

تذديل النظام األسا�صي للشركة.
تحيين النظام األسا�صي للشركة.

إعطاء الصالحيات.
2 - اإليداع الوانوني تم باملحكمة 
يونيو   15 بتاريخ  املحمدية  التجارية 

2828 تحت رقم 735918.
لإليداع والنشر

املسير

98 P

STE SOTECNO GAIO
شركة مساهمة

بموجب الوانون البرتغالي 

برأس مال قدره  : 1.258.888 درهم

املور االجتماعي : 2 زنوة كوند دو 

ساندوميل الطابق السفلي األيمن 

بارواس دو كوفا دا بيداد جماعة دو 

املادا ستيبال

السجل التجاري فرساي رقم 

58897(123

 SOTECNO GAIO : الفرع

SUCCURSALE MAROC

املور االجتماعي : 241 شارع إميل 

زوال الطابق الخامس مكتب رقم 18

الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 291255

الذام  الجمع  ملداوالت  تبذا    -  1

ديسمبر   26 بتاريخ  املنذود  الذادي 

شركة  إدار6  مجلس  قرر   2819

SOTECNO GAIO ش.م. ما يلي :

للفرع  االجتماعي  املور  تحويل 
أزيالل  زنوة   71  : اآلتي  الذنوان  إلى 
زاوية شارع محمد الخامس 3rs فلور 

الطابق الثالث 28118 الدار البيضاء.

إعطاء الصالحيات.

بكتابة  تم  الوانوني  اإليداع   -  2

بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 

 2828 فبراير   25 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 732161.
ملخص قصد النشر

املسير

99 P

STE AMODIM
شركة عات مسؤولية محدود6

الرأسمال االجتماعي : 188.888 

درهم

املور االجتماعي : مراكش إقامة 

الصفا الشوة 15 بلوك ب الطابق 

الرابع شارع موالي عبد هللا

-  بموت�صى عود موثق ملحضر   1

الجمع الذام االستثنائي تلواه األستاع 

بتاريخ  بمراكش  موثق  أيذووب  علي 

38 أبريل 2819 قرر ما يلي :

قرار الشريك الوحيد.

قرار تفويت األنصبة.

قرار تفويت الحساب الجاري.

محضر الجمع الذام االستثنائي تم 

فيه تغيير الشكل الوانوني للشركة.

تحويل املور االجتماعي.

الوانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2

باملحكمة  الضبط  بكتابة  للشركة 

 11 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 331.

100 P

STE SUD L
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عود  بموت�صى 

وضع  قد  بالرباط   2828 يونيو   11

تحمل  لشركة  األسا�صي  الوانون 

الخصائص التالية :

.STE SUD L SARL AU : التسمية

عات  شركة   : الوانونية  الصفة 

مسؤولية محدود6 لشخص واحد.

الهدف االجتماعي :

أشغال مختلفة البناء.

منذش عواري.

االستيراد والتصدير.
درهم   188.888  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 

درهم للحصة الواحد6 موزعة   188

على الشكل التالي :
 188.888  : املحمدي  رضوان 

درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املد6 

النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املور االجتماعي : 37 شارع إدريس 

الثالث  الطابق   6 الذمار6  األكبر 

حسان الرباط.
املسير : رضوان املحمدي.

التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 

.143967

101 P

 STE GOLDEN GATE

TRAVAUX PUBLIC
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عود  بموت�صى 

وضع  قد  بالرباط،   2828 يونيو   (

تحمل  لشركة  األسا�صي  الوانون 

الخصائص التالية :

 STE GOLDEN GATE  : التسمية 

.TRAVAUX PUBLIC

عات  شركة   : الوانونية  الصفة 

مسؤولية محدود6 لشخص واحد.

الهدف االجتماعي : 

أشغال مختلفة ؛

التجار6 ؛

االستيراد والتصدير.
درهم   188.888  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 

درهم للحصة الواحد6 موزعة   188

على الشكل التالي :

 188.888 يوسف  الحسن  دو 

درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املد6 

النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املور االجتماعي : 37 شارع ادريس 

الطابق   ،6 رقم  الشوة  األكبر، 

الثالث، حسان، الرباط.

املسير : دو الحسن يوسف.
 : التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 

.143969

102 P

 VISION MODERNE

D’ENERGIE SOLAIRE
SARL AU

في مسجل  عرفي  عود   بموت�صى 

وضع  قد  بتمار6،   2828 يونيو   5  

تحمل  لشركة  األسا�صي  الوانون 

الخصائص التالية :

 VISION MODERNE : التسمية 

.D’ENERGIE SOLAIRE SARL AU
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عات  شركة   : الوانونية  الصفة 

مسؤولية محدود6 لشخص واحد.

الهدف االجتماعي : 

أشغال مختلفة البناء ؛

تاجر مواد الطاقة الشمسية ؛

االستيراد والتصدير.
رأس املال : 18.888 درهم موسمة 

درهم   188 حصة من فئة   188 إلى 

للحصة الواحد6 موزعة على الشكل 

التالي :

 18.888 احمد  حسن  علي  انس 

درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املد6 

النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ،3 الطابق   : االجتماعي  املور 

األول،  الحسن  شارع  الذبادي،   حي 
رقم 5)، تمار6.

املسير : رضوان املحمدي.
 : التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 

.129911

103 P

GOODESIGN
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عود   بموت�صى 

وضع  قد  بتمار6،   2828 يونيو   16

تحمل  لشركة  األسا�صي  الوانون 

الخصائص التالية :

 GOODESIGN SARL  : التسمية 

.AU

عات  شركة   : الوانونية  الصفة 

مسؤولية محدود6 لشخص واحد.

الهدف االجتماعي : 

أشغال مختلفة وأشغال مذدنية ؛

أشغال مختلفة البناء ؛

االستيراد والتصدير.
درهم   188.888  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 

درهم للحصة الواحد6 موزعة   188

على الشكل التالي :

تابت نور الدين 188.888 درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املد6 
النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 ،3 الطابق   : االجتماعي  املور 
األول،  الحسن  شارع  الذبادي،   حي 

رقم 5)، تمار6.
املسير : تابت نور الدين.

 : التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 
.129989

104 P

FIBERLINK
SARL AU

 شركة عات مسؤولية محدود6 
وعات شريك وحيد

يودر رأسمالها ب : 188.888 درهم
املور االجتماعي : محل رقم 2، إقامة 

رقم 6، زنوة وجد6، الرباط
في  مؤرخ  عرفي  عود   بموت�صى 
في  ومسجل   2828 مارس   17 
تأسيس شركة  تم   2828 مارس   17

تحمل الخصائص التالية :
.FIBERLINK SARL AU : التسمية
عات  شركة   : الوانونية  الصفة 
شريك  وعات  محدود6  مسؤولية 

وحيد.
الهدف االجتماعي :

مواول التركيبات الكهربائية ؛
شبكة كابالت االتصاالت ؛

تأجير مذدات األشغال اإلنشائية، 
البناء.

درهم   188.888  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 

188 درهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املد6 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 
السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسمبر.
 ،2 رقم  محل   : االجتماعي  املور 

إقامة رقم 6، زنوة وجد6، الرباط.
السيد ازراحن ميمون   : التسيير 

ملد6 غير محدود6.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤخذ 5% لتكوين االحتياط الوانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
)للسجل   1933 رقم  تحت   2828

التجاري رقم 144887).
105 P

مكتب االستشارCCM CONSEILS 6 ش.م.م
رقم 136 شارع الواهر6، الطابق األول، شوة 

رقم 2 كومطراف 1، تمار6
الهاتف : )4 42 64 8537
الفاكس : 64 47 64 8537

PARAUTO
SARL AU

ش.م.م عات الشريك الوحيد
الكائن مورها : رقم 136، الطابق 

الثاني، شوة رقم 4، شارع الواهر6، 
كمطراف 1، تمار6

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تأسيس  تم  قد   2828 مارس   16
عات   PARAUTO SARL AU شركة 
تحمل  والتي  املحدود6  املسؤولية 

الخصائص التالية :
.PARAUTO SARL AU : التسمية

عات  شركة   : الوانونية  الصفة 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
رأسمال الشركة : 188.888 درهم.

الهدف االجتماعي :
تاجر قطع غيار السيارات ؛

االستيراد والتصدير.
الطيفوري  الحسن   : الشركاء 

1888 حصة.
الطيفوري  الحسن   : التسيير 

مسير للشركة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التوييد  تم   : الوانوني  اإليداع 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 
تحت   2828 يونيو   22 بتمار6 بتاريخ 

رقم 99)129.
106 P

CDG CAPITAL
�صي دي جي كابتال

الشكل الوانوني : شركة مساهمة
رأس املال : 8.888.888)7 درهم
املور االجتماعي : ساحة موالي 
الحسن، برج املامونية، الرباط

السجل التجاري : 62985
الزياد6 في رأسمال الشركة

بموت�صى محضر املجلس اإلداري 
املنذود بتاريخ 5 يونيو 2828، تم :

تحويق الزياد6 في رأسمال الشركة 
الجمذية  بموت�صى  توررت  التي 
بتاريخ  املنذود6  الذادية  غير  الذامة 
16 أبريل 2828 بمبلغ 158.888.888 
سهم   1.588.888 بتكوين  درهم 
للسهم  درهم   188 بويمة  جديد 
ليتم  نودا  مكتتبة  كلها  الواحد 
إلى  درهم   7(8.888.888 من  رفذه 

938.888.888 درهم.
تذديل الفصلين 6 و7 من الوانون 
األسا�صي للشركة بذد تحويق الزياد6 

في رأس املال.
منح السلطة للسيد عبد اللطيف 
زغنون بصفته رئيس املجلس اإلداري 
األسا�صي  الوانون  توقيع  أجل  من 

الذي تم اعتماده.
اعتماد قانون أسا�صي للشركة.

كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
بمدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
2828 تحت  يونيو   15 الرباط بتاريخ 

رقم 184924.
لإلشار6 والبيان

107 P

STE TP TOURS
شركة عات املسؤولية املحدود6 

بشريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

 املور االجتماعي : الزنوة 141 
رقم )/18، أفكا، الونيطر6

تأسيس شركة
بالونيطر6  عرفي  عود  بموت�صى 
مسجل بالونيطر6، تم وضع الوانون 
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
عات  وحيد  بشريك  املحدود6 

املواصفات التالية :



6991 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

 STE TP TOURS SARL : التسمية
.AU

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
املسؤولية املحدود6 بشريك وحيد.

 141 الزنوة   : االجتماعي   املور 
رقم 18/)، أفكا، الونيطر6.

موضوع الشركة :
نول املستخدمين ؛

النول السياحي والنول املدر�صي.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 
محرر6  للواحد6،  درهم   188 بويمة 
بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :
 1888 رشيد  بنطيبية  السيد 

حصة.
املد6 : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد بنطيبية 
الحامل  مغربية،  الجنسية  رشيد، 

.G226811 للبطاقة الوطنية رقم
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التوييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 تحت 

رقم 1)547 بتاريخ 17 يونيو 2828.
108 P

SEAWEED SURFHOUSE
شركة عات املسؤولية املحدود6 

بشريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي : 187، تجزئة 
الذامرية، مهدية الشاطئ، الونيطر6

تأسيس شركة
بالونيطر6  عرفي  عود  بموت�صى 
مسجل بالونيطر6، تم وضع الوانون 
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
عات  وحيد  بشريك  املحدود6 

املواصفات التالية :
 SEAWEED  : التسمية 

.SURFHOUSE SARL AU
عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6 بشريك وحيد.

تجزئة   ،187  : االجتماعي  املور 

الذامرية، مهدية الشاطئ، الونيطر6.

موضوع الشركة :

مستغل بيوت الشباب ؛
رياضة األمواج.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 

محرر6  للواحد6،  درهم   188 بويمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد محمد الزبير 1888 حصة.

املد6 : 99 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسيير 

الحامل  مغربية،  الجنسية  الزبير، 

.A529389 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التوييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 تحت 
رقم 54775 بتاريخ 17 يونيو 2828.

109 P

STE ROTOBA STOP
شركة عات املسؤولية املحدود6 

بشريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي : الطابق األر�صي، 

تجزئة كورسيكا، عمار6 رقم 7، 

مرآب رقم 27، الونيطر6

تأسيس شركة
بالونيطر6  عرفي  عود  بموت�صى 
مسجل بالونيطر6، تم وضع الوانون 

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

عات  وحيد  بشريك  املحدود6 

املواصفات التالية :

 STE ROTOBA STOP : التسمية

.SARL AU

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6 بشريك وحيد.

املور االجتماعي : الطابق األر�صي، 

تجزئة كورسيكا، عمار6 رقم 7، مرآب 
رقم 27، الونيطر6.

موضوع الشركة :

مواول في خدمات التهيئة ؛

األشغال املختلفة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 

محرر6  للواحد6،  درهم   188 بويمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

 1888 ر�صى  الزيغيغي  السيد 

حصة.

املد6 : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسيير 

مغربية،  الجنسية  ر�صى،  الزيغيغي 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.F375598

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التوييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 تحت 

رقم 75)54 بتاريخ 22 يونيو 2828.

110 P

STE DAKSOREN TOURS
شركة عات املسؤولية املحدود6 

رأسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي : 13، زنوة سذد 

زغلول، عمارB 6، الشوة رقم 4، 

الطابق األول، الونيطر6

تأسيس شركة
بالونيطر6  عرفي  عود  بموت�صى 
مسجل بالونيطر6، تم وضع الوانون 

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

عات  وحيد  بشريك  املحدود6 

املواصفات التالية :

 STE DAKSOREN  : التسمية 

.TOURS SARL AU

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6.

13، زنوة سذد   : املور االجتماعي 

 ،4 رقم  الشوة   ،B عمار6  زغلول، 

الطابق األول، الونيطر6.

موضوع الشركة :

)نول  املواولة في نول األشخاص 

املستخدمين).

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 

محرر6  للواحد6،  درهم   188 بويمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد دكاك أنس 588 حصة ؛

السيد محمد باعالوي 588 حصة.

املد6 : 99 سنة.

أسند إلى السيد دكاك   : التسيير 

الحامل  مغربية،  الجنسية  أنس، 

 G559671 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الجنسية  باعالوي،  محمد  والسيد 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  مغربية، 

.BE435582 رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التوييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 تحت 

رقم 73)54 بتاريخ 22 يونيو 2828.

111 P

H.M LAIT
شركة عات املسؤولية املحدود6 

رأسمالها : 188.888 درهم

 املور االجتماعي : بلوك L، رقم 177، 

الشوة رقم 3، اوالد اوجيه، 

الونيطر6

تأسيس شركة
بالونيطر6  عرفي  عود  بموت�صى 
مسجل بالونيطر6، تم وضع الوانون 

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 عات املواصفات التالية :

.H.M LAIT SARL : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6.

 ،L بلوك   : االجتماعي   املور 

اوالد   ،3 رقم  الشوة   ،177 رقم 

اوجيه، الونيطر6.
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موضوع الشركة :

االستغالل الزراعي ؛

تربية املوا�صي.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 

محرر6  للواحد6،  درهم   188 بويمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد منير الفح�صي 588 حصة ؛

السيد6 حليمة الضو 588 حصة.

املد6 : 99 سنة.

منير  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

الفح�صي، الجنسية مغربية، الحامل 

 G249275 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الجنسية  الضو،  حليمة  والسيد6 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  مغربية، 

.G131885 رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التوييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 تحت 

رقم 39)54 بتاريخ )1 يونيو 2828.

112 P

SO BEN MULTI SERIVCES
شركة عات املسؤولية املحدود6 

رأسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي : 181، رقم 14، حي 

النور، الطابق األول، الونيطر6

تأسيس شركة
بالونيطر6  عرفي  عود  بموت�صى 

مسجل بالونيطر6، تم وضع الوانون 

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 عات املواصفات التالية :

 SO BEN MULTI  : التسمية 

.SERVICES SARL

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6.

 ،181 الزنوة   : االجتماعي  املور 

األول،  الطابق  النور،  حي   ،14 رقم 

الونيطر6.

موضوع الشركة :

النظافة والحراسة ؛

التجار6 بصفة عامة ؛

األشغال املختلفة أو البناء.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 

محرر6  للواحد6،  درهم   188 بويمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد يونس جملي 348 حصة ؛

السيد6 مريم جملي 338 حصة ؛

السيد6 عائشة جملي 338 حصة.

املد6 : 99 سنة.

أسند إلى السيد يونس   : التسيير 

الحامل  مغربية،  الجنسية  جملي، 

.AD156912 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التوييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 تحت 
رقم 37)54 بتاريخ )1 يونيو 2828.

113 P

 NIBRAS NEGOCE

MULTISERVICE
شركة عات املسؤولية املحدود6 

رأسمالها : 188.888 درهم
املور االجتماعي : شارع املنصور 

الذهبي، رقم 14، عمار6 فيكيك، 

مكتب رقم 3، الونيطر6

تأسيس شركة
بالونيطر6  عرفي  عود  بموت�صى 
مسجل بالونيطر6، تم وضع الوانون 

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 عات املواصفات التالية :

 NIBRAS NEGOCE  : التسمية 

.MULTISERVICE SARL

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6.
املنصور  شارع   : االجتماعي  املور 
فيكيك،  عمار6   ،14 رقم  الذهبي، 

مكتب رقم 3، الونيطر6.

موضوع الشركة :

تاجر ؛

األشغال املختلفة أو البناء ؛

نول البضائع.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 

محرر6  للواحد6،  درهم   188 بويمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

 588 السيد محمد أمين بلوواري 

حصة ؛

السيد مهدي لذبيد 588 حصة.

املد6 : 99 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسيير 

مغربية،  الجنسية  بلوواري،  أمين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

لذبيد،  مهدي  والسيد6   G358(95

للبطاقة  الحامل  مغربية،  الجنسية 

.G449741 الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التوييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 تحت 

رقم 35)54 بتاريخ )1 يونيو 2828.

114 P

 MAJMOUAAT MADARESS

 MULLER LITTARBYA 

 WA TAKWIN WA ALBAHT

AL ILMI PRIVE
 شركة عات مسؤولية محدود6 

بشريك وحيد

رأسمالها االجتماعي : 188.888 درهم

مورها االجتماعي : تجزئة أ، طريق 

مهدية، رقم 143، الونيطر6

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 بشريك وحيد

املؤرخ  الذرفي  الذود  بموجب 

تأسست   ،2828 مارس   9 بتاريخ 

محدود6  مسؤولية  عات  شركة 

بشريك وحيد في الخصائص التالية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

 MAJMOUAAT MADARESS

 MULLER LITTARBYA WA

 TAKWIN WA ALBAHT AL

عات مسؤولية  شركة   ILMI PRIVE

محدود6.

لها كموضوع  الشركة   : املوضوع 

مؤسسة   : في املغرب كما في الخارج 

للحضانة والتذليم األولي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم   188.888 االجتماعي محدد في 

فئة  من  حصة   1888 على  موسمة 

درهم للحصة الواحد6 مكتتبة   188

ملر  الوحيد  الشريك  باسم  بالكامل 

إلياس سيمون.

طريق  تجزئة أ،   : املور االجتماعي 

مهدية رقم 143، الونيطر6.

املد6 : مد6 الشركة محدد6 في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس.

ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلدار6 

إلياس سيمون ملد6 غير  السيد ملر 

محدد6.

الوانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 

لورار  تبذا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشريك الوحيد أو الشركاء.

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

الوانوني باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 

رقم  التجاري تحت  بالسجل  وقيدت 

41)54 بتاريخ )1 يونيو 2828.
بمثابة موتطف وبيان

املسير الوحيد

115 P

STE TRANS LUX
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6

رأسمالها : 188.888 درهم

مورها االجتماعي : رقم 22، زنوة مي 

زياد6، حي الوحد6، الخميسات

تكوين شركة
بموجب عود عرفي مصحح اإلمضاء 

االتفاق  تم   2828 مارس   18 بتاريخ 

على ما يلي :
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 STE TRANS LUX  : التسمية 
.SARL

الهدف االجتماعي : 
النول البري الوطني للبضائع ؛

أعمال البناء املختلفة.
املور االجتماعي   : املور االجتماعي 
للشركة : رقم 22 زنوة مي زياد6، حي 

الوحد6، الخميسات.
الزمنية  املد6   : الزمنية  املد6 
املحدد6 99 سنة تبتدئ يوم تسجيل 
عدا  ما  التجاري  بالسجل  الشركة 

تفكيكها املسبق أو تمديد املد6.
الرأسمال الشركة : مد الشريكين، 

الشركة بما يلي :
بمبلغ  هللا  عبد  فراح  السيد 

58.888 درهم ؛
بمبلغ  هشام  زعبول  السيد 

58.888 درهم.
التسيير : الشركة مسير6 من طرف 
يويم  الذي  هشام  زعبول  السيد 
 ،1 55 زنوة املرينيين الياسمين  برقم 
الوطنية  البطاقة  رقم  الخميسات، 

)NG4(95 ملد6 غير محدد6.
املالية  السنة   : املالية  السنة 
 31 في  تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي 

ديسمبر.
أول سنة عملية ستنتهي في 31 من 

ديسمبر لسنة 2828.
من   %5 تخصم   : توسيم األرباح 

أرباح الشركة كاحتياج قانوني.
التجاري  بالسجل  التوييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالخميسات بتاريخ 

)1 يونيو 2828 تحت رقم 995)2.
116 P

STE SO.JM TRAVAUX
SARL

 شركة عات املسؤولية املحدود6 
عات الشريك الوحيد

رأسمالها : 188.888 درهم
رقم 94، زنوة 2، تجزئة تادارت، 

الخميسات
تكوين شركة

مصحح  عرفي  عود  بموجب 
تم   ،2828 ماي   6 بتاريخ  اإلمضاء 

االتفاق على ما يلي :

املسؤولية  عات  شركة  تكوين 
املحدود6 عات الشريك الوحيد تحت 

املميزات التالية :
 STE SO.JM شركة   : التسمية 

.TRAVAUX SARL AU
الهدف االجتماعي : 

أعمال البناء املختلفة ؛
مفاوضات.

املور االجتماعي   : املور االجتماعي 
تجزئة   ،2 زنوة   94 رقم  للشركة 

تادارت، الخميسات.
الزمنية  املد6   : الزمنية  املد6 
يوم  من  تبتدئ  سنة   99 املحدد6 
تسجيل الشركة بالسجل التجاري ما 

عدا تفكيكها املسبق أو تمديد املد6.
الوحيد  الشريك  مد   : الرأسمال 
بمبلغ  جواد  جابر  السيد  للشركة 

188.888 درهم.
من  مسير6  الشركة   : التسيير 
طرف السيد جابر جواد الذي يويم 
الياسمين   75 رقم   : التالي  بالذنوان 
2 حي الرياض، ص ا ت الخميسات، 
رقم البطاقة الوطنية XA60783 ملد6 

غير محدد6.
السنة املالية : السنة املالية تبتدئ 

من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
31 من  أو سنة عملية ستنتهي في 

ديسمبر لسنة 2828.
من   %5 تخصم   : توسيم األرباح 

أرباح الشركة كاحتياج قانوني.
التجاري  بالسجل  التوييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالخميسات بتاريخ 

)1 يونيو 2828 تحت رقم 993)2.
117 P

FIDCONET SARL

STE SHIMA SPORT ITALIA
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
 2828 يونيو   1( بتاريخ  بالونيطر6 
املسؤولية  عات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحمل  والتي  املحدود6 

التالية :
 SHIMA SPORT  : التسمية 

ITALIA ش.ع.م.م ش.و.

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
املسؤولية املحدود6 لشريك وحيد.

شارع  زاوية   : االجتماعي  املور 
هللا،  عبد  موالي  الخامس،  محمد 
 ،12 رقم  مكتب   21 مرجان  إقامة 

الونيطر6.
أشغال   : االجتماعي  الهدف 

مختلفة وأعمال متنوعة ؛
الذمليات  كل  عامة  وبصفة 
لها  التي  واملالية  والذوارية  التجارية 
من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املد6 

التأسيس النهائي.
أسند إلى السيد بيرنار   : التسيير 

شيما.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما   31 يناير إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
رأس املال : حدد في مبلغ 588.888 
درهم موسمة إلى 5888 حصة بويمة 
اكتتابها  سدد  للواحد6،  درهم   188

وتوزيذها كالتالي :
السيد بيرنار شيما 5888 حصة.

: قيدت الشركة  اإليداع الوانوني 
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
بتاريخ   54((3 بالونيطر6 تحت رقم 

22 يونيو 2828.
من أجل املستخرج واإلشار6

فيدكونيط

118 P

STE HIDAYMANE TRANS
شركة عات املسؤولية املحدود6 

رأسمالها : 188.888 درهم
املور االجتماعي : بلوك F2، رقم 

67، الطابق األول، املغرب الذربي، 
الونيطر6

تأسيس شركة
بالونيطر6  عرفي  عود  بموت�صى 
مسجل بالونيطر6، تم وضع الوانون 
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
عات  وحيد  بشريك  املحدود6 

املواصفات التالية :

 STE HIDAYMANE  : التسمية 

.TRANS SARL

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6.

 ،F2 بلوك   : االجتماعي   املور 
املغرب  األول،  الطابق   ،67 رقم 

الذربي، الونيطر6.

موضوع الشركة :

املواولة في نول املستخدمين ؛

النول السياحي ؛

االستيراد والتصدير.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 

محرر6  للواحد6،  درهم   188 بويمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد جمال الذوينة 95 حصة ؛

السيد6 فاطمة زينة 5 حصص.

املد6 : 99 سنة.

أسند إلى السيد جمال   : التسيير 

الحامل  مغربية،  الجنسية  الذوينة، 

.LB104377 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التوييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 تحت 
رقم 54669 بتاريخ 11 يونيو 2828.

119 P

STE MENDILI TRANS
شركة عات املسؤولية املحدود6 

بشريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي : تجزئة الكولف 

GH182، عمار6 )34، الطابق 

الثالث، الشوة رقم 14، الونيطر6

تأسيس شركة
بالونيطر6  عرفي  عود  بموت�صى 
مسجل بالونيطر6، تم وضع الوانون 

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

عات  وحيد  بشريك  املحدود6 

املواصفات التالية :
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 STE MENDILI  : التسمية 

.TRANS SARL AU

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6 بشريك وحيد.

الكولف  تجزئة   : املور االجتماعي 

الطابق   ،34( عمار6   ،GH182

الثالث، الشوة رقم 14، الونيطر6.

موضوع الشركة :

املواولة في نول املستخدمين ؛

االستيراد والتصدير ؛

نول البضائع.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 

محرر6  للواحد6،  درهم   188 بويمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد منديلي زهير 188 حصة.

املد6 : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد منديلي 
الحامل  مغربية،  الجنسية  زهير، 

.LB166473 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التوييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 تحت 
رقم 54521 بتاريخ 18 مارس 2828.

120 P

TRANS SIMO RACHID
شركة عات املسؤولية املحدود6 

بشريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

RC : 139

ملخص محضر الجمع الذام 
االستثنائي للشركة

الذام  الجمع  إطار  في    -  1

 TRANS SIMO لشركة  االستثنائي 

مسؤولية  عات  شركة   RACHID

 محدود6 بشريك وحيد املنذود بتاريخ 

15 يونيو 2828 الكائنة ب دوار لكرات 

مساهموا  تداول  بلوصيري،  مشرع 

الشركة باإلجماع على ما يلي :

املوافوة على بيع األسهم :

حصة   1888 الجديد  التوسيم 

لفائد6 السيد طنطان محمد.

للشركة  الوانوني  الشكل  تغيير 

محدود6  مسؤولية  عات  شركة  من 

محدود6  مسؤولية  عات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تحديث الفصول.

مواضيع مختلفة.

للشركة  الوانوني  اإليداع  تم   -  2

لدى كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية 

 2828 يونيو   17 في  بلوصيري  مشرع 

تحت رقم 123.

121 P

NATIOTRANS

SARL

بموت�صى الذود الذرفي  املحرر في 

الونيطر6 بتاريخ 18 يونيو 2828، تم 

االتفاق على الوانون األسا�صي لشركة 

عات الخصائص التالية :

.NATIOTRANS SARL : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6.

النول الشخ�صي ونول   : الغرض 

املدر�صي ونول البضائع واإلرساليات.

زنوة   ،4 رقم   : االجتماعي  املركز 

 ،23 مكتب   11 أنوال، عمار6 فلوري 

الونيطر6.

درهم   188.888  : الرأسمال 

حصة اجتماعية   1888 موسمة إلى 

بويمة 188 درهم للحصة الواحد6.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

االحتياطي الوانوني   %5  : األرباح 

والباقي بذد املداولة.

لتسيير  قانونيا  عين   : التسيير 

السيد   : الشركة وملد6 غير محدود6 

أكرم فسكة.

املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية بالونيطر6 بتاريخ 23 يونيو 

2828 تحت رقم 93)54.

122 P

S.M.R
شركة عات املسؤولية املحدود6 

بشريك وحيد

رأسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي : إقامات الكولف 

92، عمار6 151، الشوة رقم 6، 

الونيطر6

تأسيس شركة
بالونيطر6  عرفي  عود  بموت�صى 

مسجل بالونيطر6، تم وضع الوانون 

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 عات املواصفات التالية :

.S.M.R SARL AU : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6 بشريك وحيد.

: إقامات الكولف  املور االجتماعي 

 ،6 رقم  الشوة   ،151 عمار6   ،92

الونيطر6.

موضوع الشركة :

املواولة في نول البضائع.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 

محرر6  للواحد6،  درهم   188 بويمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد املاجي كمال 1888 حصة.

املد6 : 99 سنة.

أسند إلى السيد املاجي   : التسيير 

الحامل  مغربية،  الجنسية  كمال، 

.G26(141 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التوييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالونيطر6 تحت 

رقم 65)54 بتاريخ 22 يونيو 2828.

123 P

األستاع6 فاطمة الزهراء الحالوي

موثوة بالونيطر6

الونيطر6 109-111 شارع إمام علي، إقامة 

طواهري ) مكتب رقم 1

STE MEDYAS
شركة عات املسؤولية املحدود6 عات 

الشريك الوحيد

رأسمالها : 7.988.888 درهم

املور االجتماعي : الونيطر6، شارع 

محمد الخامس، تجزئة الودس، 

إقامة حي الحدائق، عمار6 2 شوة 

رقم 1

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 عات الشريك الوحيد

إبرامه  تم  توثيوي  عود  بموجب 

الزهراء  فاطمة  األستاع6  بمكتب 

بتاريخ  بالونيطر6  موثوة   الحالوي 

31 ديسمبر 2819 تم إنشاء الووانين 

املحدود6  املسؤولية  عات  لشركة 

 STE MEDYAS عات الشريك الوحيد

من طرف :

الساكن  أشويطار،  حمو  السيد 

رقم  طريق الوصبة،  بمدينة مليلية، 

املزداد  املغربية،  الجنسية  عو   ،25

لبطاقة  الحامل   ،1964 يونيو   ( في 

 S(28294 رقم  الوطنية  التذريف 

عات الخصائص التالية :

شركة عات املسؤولية   : التسمية 

الوحيد  الشريك  عات  املحدود6 

.STE MEDYAS شركة

موضوع الشركة :

اإلنذاش الذواري ؛

املشاركة في كل شركة لها هدف 

مشابه ؛

الذمليات  جميع  الذموم  على 

املرتبطة مباشر6 أو غير مباشر6 كليا 

أو جزئيا بإحدى الذمليات أعاله التي 

من شأنها أن تشجع وتطور أو تنمي 

هدف الشركة.

املور االجتماعي   : املور االجتماعي 

الخامس،  محمد  شارع  الونيطر6، 

إقامة حي الحدائق،  تجزئة الودس، 

عمار6 ا2 شوة رقم 1.
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قدم   : االجتماعية  الحصص 

كرأسمال  للشركة  الوحيد  الشريك 

الذينية  الحصص  مجموع  اجتماعي 

الذوارية  الرسم  عو  الذوار  موضوع 

M1232 الكائن بمراكش جيليز،  رقم 

املتكون من أرض بها فيال من طابق 

واحد ومرافق حديوة مضخة وحديوة 

واملودم  سنتيار)   51 آر   4( مساحتها 

وقدره   MEDYAS كحصة في الشركة 

يستنتج  ما  وهذا  درهم   7.988.888

بتاريخ  الحصص  الخبير  تورير   من 

)2 ديسمبر 2819.

الرأسمال االجتماعي : حدد رأسمال 

الشركة فيما قدره 7.988.888 درهم 

موسم على 79888 حصة اجتماعية 

تم  درهم   188 حصة  كل  قيمة 

منحها كليا للمشارك الوحيد حسب 

مساهمته وعلك على الشكل التالي :

 79888 أشويطر  حمو  السيد 

حصة.

حمو  السيد  عين   : التسيير 

أشويطار كمسير وحيد للشركة.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

في  وتنتهي  يناير  فاتح  من   االجتماعي 

31 ديسمبر من كل سنة.

من   %5 اقتطاع  يتم   : األرباح 

الوانوني  االحتياط  لتكوين  األرباح 

وتوسم األرباح كل سنة بما يناسب 

الرأسمال  في  شريك  كل  حصة 

االجتماعي.

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

الوانوني للشركة بكتابة الضبط لدى 

املحكمة االبتدائية بالونيطر6 بتاريخ 

16 يونيو 2828 رقم التوييد بالسجل 

التجاري 54751.
للخالصة والبيان

األستاع6 فاطمة الزهراء الحالوي
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CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL

 Bd YOUSSEF IBN TACHFINE N°1,218

NADOR

Tél : 0536 33 39 77

Fax : 0536 33 39 95

ESSOUSI CARS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 

تكونت شركة عات   2828 مارس   12

وحيد  لشريك  محدود6  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :

 ESSOUSI CARS  : التسمية 

.SARL AU

الصفة الوانونية : ش.م.م ش.و.
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

 188.888 في  حدد   : الرأسمال 

سهم بويمة   1888 درهم موسم إلى 

188 درهم للسهم موزعة كالتالي :

1888 سهم حمز6 احمدوش.

)غير  بورار  جمال   : التسيير 

مساهم).

اإلمضاء : جمال بورار.

املد6 : 99 سنة.

الرياني،  حي   : االجتماعي  املور 

الدريوش.

تم اإليداع الوانوني لدى املحكمة 

يونيو   2 االبتدائية بالدريوش بتاريخ 

2828 تحت رقم 23.

125 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL

 Bd YOUSSEF IBN TACHFINE N°1,218

NADOR

Tél : 0536 33 39 77

Fax : 0536 33 39 95

BOUHFOURA CAR
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 

تكونت شركة عات   2828 فبراير   19

مسؤولية محدود6 مميزاتها كالتالي :

 BOUHFOURA CAR  : التسمية 

.SARL

الصفة الوانونية : ش.م.م.
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

 588.888 في  حدد   : الرأسمال 

سهم بويمة   5888 درهم موسم إلى 

188 درهم للسهم موزعة كالتالي :

محمد مخلوفي 2588 سهم ؛

منير قراي�صي 2588 سهم.

)غير  مخلوفي  علي   : التسيير 

مساهم).

اإلمضاء : علي مخلوفي.

املد6 : 99 سنة.

حمود6،  دوار   : االجتماعي  املور 

جماعة تفرسيت، رقم 15، الدريوش.

تم اإليداع الوانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بالدريوش بتاريخ 15 يونيو 

2828 تحت رقم 25.
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CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL

 Bd YOUSSEF IBN TACHFINE N°1,218

NADOR

Tél : 0536 33 39 77

Fax : 0536 33 39 95

NEW WORLD SERVICES
 SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY AL

 MOUSTAOUSSAF BENI ENSAR

P/ NADOR

الذام  الجمع  محضر  إثر  على 

قرر   2828 ماي   26 بتاريخ  املنذود 

شركاء الشركة ما يلي :

وعلك  الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة :

استيراد وتصدير وتخزين الحبوب 

والوطاني ؛

األسا�صي  الوانون  تذديل  مع 

للشركة.

تم اإليداع الوانوني لدى املحكمة 

فاتح  بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 473.
نسخة للبيان
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CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL

 Bd YOUSSEF IBN TACHFINE N°1,218

NADOR

Tél : 0536 33 39 77

Fax : 0536 33 39 95

DACH RACING
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 

فاتح يونيو 2828 تكونت شركة عات 

مسؤولية محدود6 مميزاتها كالتالي :

 DACH RACING  : التسمية 

.SARL

الصفة الوانونية : ش.م.م.

والتصدير  االستيراد   : الهدف 

)قطاع غيار).

 188.888 في  حدد   : الرأسمال 

سهم بويمة   1888 درهم موسم إلى 

188 درهم للسهم موزعة كالتالي :

كمال يحياوي 348 سهم ؛

الحسين اليحياوي 338 سهم ؛

ياسين يحياوي 338 سهم.

التسيير : كمال يحياوي والحسين 

اليحياوي وياسين يحياوي.

اإلمضاء : كما يحياوي أو الحسين 

اليحياوي أو ياسين يحياوي.

املد6 : 99 سنة.

سيدي  حي   : االجتماعي  املور 

انصار،  بني   31( ص.ب  مو�صى، 

الناضور.

تم اإليداع الوانوني لدى املحكمة 

يونيو   5 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2828 تحت رقم 1)4.
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 ENTREPRISE MOULINE DE

BATIMENT
SARL

 رأسمال الشركة : 4.598.888 درهم

املور االجتماعي : حسان الرباط شوة 

12، زنوة رشيد موالي 

الجمع  أقر  عرفي  عود  بموت�صى 

يوليو   15 بتاريخ  االستثنائي  الذام 

2819 ما يلي :



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828)الجريدة الرسمية   6996

نول املور االجتماعي للشركة من 
حسان الرباط شوة 12، زنوة موالي 
زنوة   ،2 رشيد إلى الرباط محل رقم 

نيويورك. 

تم اإليداع الوانوني لدى املحكمة 

فبراير   13 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2819 تحت رقم )181.
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SOUKAINA CASH
تأسيس شركة

بموجب عود عرفي مؤرخ في   -  I

2828 تأسيس شركة عات  11 يونيو 

مسؤولية محدود6 بشريك وحيد لها 

املواصفات التالية :

.SOUKAINA CASH : التسمية

تحويل   : االجتماعي  الهدف 

األموال.

جنان  تجزئة   : االجتماعي  املور 
 ،1453 رقم  حي بامليلودي،   ،1 زمور 

تيفلت.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 188.888 درهم.

السيد6  عينت   : الشركة  تسيير 

للشركة  مسير6  سكينة  عصذو�صي 

مع جميع الصالحيات.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم   -  II

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   235 رقم  تحت  بالخميسات 

24 يونيو 2828.
للنسخ والبيان

الوكيل
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STE HIND LAAROUSSI
تأسيس شركة 

بموجب عود عرفي مؤرخ في   -  I

2828 تأسيس شركة عات  16 يونيو 

مسؤولية محدود6 بشريك وحيد لها 

املواصفات التالية :

 STE HIND  : التسمية 

.LAAROUSSI

األشغال   : االجتماعي  الهدف 

املختلفة أو البناء.

حي   ،383 رقم   : االجتماعي  املور 

الرشاد، تيفلت.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 188.888 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيرا  لذرو�صي  عثمان 

جميع الصالحيات.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري رقم 357.
للنسخ والبيان

الوكيل
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مكتب محمد بوزبع

تمار6

SADDLE CHOICE
س.ت الرباط : 53969

زياد6 رأسمال الشركة
تحيين الووانين األساسية للشركة 

حرر  عرفي  عود  بموت�صى   -  1

قرر   ،2828 فبراير   27 بالصخيرات 

 SADDLE لشركة  الوحيد  الشريك 

رأسمالها  ش.ع.م.م،   CHOICE

588.888 درهم، مورها بالصخيرات، 

دوار  ملكية البرج،  جماعة الصباح، 

أوالد عثمان، ما يلي :

في  درهم   2.888.888 زياد6 

 2.588.888 رأسمال الشركة ليصبح 

درهم   588.888 عوض  درهم 

درهم   1.781.345,55 بمبلغ  وعلك 

ومبلغ  املرحلة  األرباح  مع  باملواصة 

باملواصة مع الحساب   29(.654,45

الجاري للشريك الوحيد.

تحيين الووانين األسا�صي للشركة.

و7   6 املادتين  تذديل  تم  وبذلك 

من الوانون األسا�صي للشركة.

2 - تم اإليداع الوانوني لدى كتابة 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2828 يونيو   1( بتاريخ 

.184996
من أجل االستخالص البيان

132 P

مكتب محمد بوزبع
تمار6

TEMAPEN
س.ت الرباط : 7387)

تذديالت الووانين األساسية للشركة 
حرر  عرفي  عود  بموت�صى   -  1
قرر   ،2828 فبراير   5 في  بتمار6 
 TEMAPEN الشريك الوحيد لشركة 
ش.ع.م.م، رأسمالها 388.888 درهم، 
مورها بتمار6، املسير6 1، شارع موالي 
ادريس األول، عمار6 321، متجر رقم 

1، ما يلي :
تمار6،  إلى  الشركة  مور  تحويل 

تجزئة بوراس، تجزئة رقم 19.
قبول استوالة السيد عبد الوادر 

الرادكي من مهامه كمسير للشركة.
بنسالم  محمد  السيد  تأكيد 
السايغ كمسير وحيد للشركة ملد6 غير 

محدود6.
تذديل التوقيع.

األساسية  الووانين  تحيين 
للشركة.

2 - تم اإليداع الوانوني لدى كتابة 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2828 يونيو   1( بتاريخ 

.184995
من أجل االستخالص البيان
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SCOLIMMO
SARL AU

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 بمساهم الوحيد 

حرر  عرفي  عود  بموت�صى   : أوال 
تم   ،2828 ماي   29 البيضاء  بالدار 
عات  لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 
املميزات  عات  املحدود6  املسؤولية 

املبينة فيما يلي :
 SCOLIMMO SARL  : التسمية 

.AU
عات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود6 بمساهم الوحيد.

اقتناء   : هي  الشركة  من  الغاية 
جميع  وإدار6  وتأجير  وتسيير  وبناء 
املؤسسات  لجميع  الذوارات 

التذليمية الخاصة.

زنوة   ،13 الروداني  شارع   : املور 

أحمد مجاتي، إقامة االلب، طابق 1، 

رقم ) حي املذاريف، الدار البيضاء.

سنة   99 حددت مدتها في   : املد6 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 588.888  : الجماعي  املال  رأس 

درهم.

تسير الشركة من طرف   : اإلدار6 

السيد احمد جمال الدين ملد6 غير 

محدد6.

السنة الجماعية ما بين فاتح يناير 

إلى متم ديسمبر.

الوانوني  اإليداع  تم  لود   : ثانيا 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم )1118.
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ABC DIS SA
 AU CAPITAL DE : 40.000.000

MAD

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT

 PANAMARIBO-PISTE

 HADJ KADDOUR BRANES

MOUJAHIDINE, TANGER

RC : 77497

رفع رأسمال الشركة
الذامة  الجمذية  ملحضر  وفوا 

االستثنائية املنذود6 بتاريخ ) أغسطس 

 ABC DIS SA اتخذ مساهموا  ،2819

الورارات التالية :

من  الشركة  رأسمال  من  رفع 

18.888.888 درهم إلى 48.888.888 

وإصدار  إنشاء  خالل  من  درهم 

ومدفوعة  بالكامل  سهم   388.888

 DIANA شركة  قبل  من  بالكامل 

.HOLDING SA

للوانون األسا�صي   6 تذديل املاد6 

للشركة املتذلق برأسمال الشركة.

تم اإليداع الوانوني في 21 نوفمبر 

التجارية  املحكمة  سجل  في   2819

بطنجة تحت رقم 7762.
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 STE MAJER BUSINESS
CENTER

SARL
شركة عات مسؤولية محدود6

 19 بتاريخ  عرفي  عود  تحت 
شركة  تاسيس  تم   ،2828 فبراير 

باملواصفات التالية :
 STE MAJER  : التسمية 

.BUSINESS CENTER
 ،44 مكتب   : االجتماعي  املور  
أنفا،  رياض  مسكن   ،A1 االقامة 
املالي  الوطب  الخيام،  عمر  شارع 
للدارالبيضاء، الدارالبيضاء املغرب.

شركة   : االجتماعي  الهدف 
االستشارات االدارية.

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
مسؤولية محدود6.

التسيير : السيد شكيب الزعري، 
السيد  بوشيش،  الدين  نور  السيد 

محمد حمداش.
الراسمال : 18.888 درهم.

املحكمة   : الوانوني  االيداع 
التجارية بالدارالبيضاء.

السجل التجاري : 468259.
قصد النشر واالعالن
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 STE DITRASO
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6
تاسيس شركة

بموت�صى عود عرفي مؤرخ بتمار6 
2828، تم تحرير الوانون  14 ماي  في 
املسؤولية  عات  لشركة  االسا�صي 
بياناتها  وحيد،  بشريك  املحدود6 

كالتالي :
عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

مسؤولية محدود6 بشريك واحد.
 STE DITRASO SARL  : التسمية 

.AU
الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

الى :
مختلفة،  واشغال  البناء  أشغال 
جميع أنواع االشغال الكبرى، أشغال 
أشغال  الطرق والشبكات املختلفة، 
النجار6 الداخلية وتغطية االرضيات 
والجدران واالسوف وأعمال الكهرباء 

والسباكة والطالء.

الذمار6  تامسنا  االجتماعي   املور 
428 اقامة النور املجموعة 35 شوة 

رقم 3 تمار6.
املد6 : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل التجاري.
: حدد الراسمال في  مبلغ رأسمال 
 1888 الى  موسمة  درهم   188.888
للواحد6  درهم   188 ب  نصيب 
مسجلة ومحرر6 وموزعة على الشكل 

التالي :
الكذابي،  الرحيم  عبد  السيد 
 428 الذمار6   3 رقم  ب  قاطن 
سيدي يحيى   1 النور   35 املجموعة 

زعير، مالك 1888 نصيب.
الرحيم  عبد  السيد   : التسيير 
الكذابي، مغربي الجنسية، قاطن ب 
 35 املجموعة   428 الذمار6   3 رقم 
الحامل  سيدي يحيى زعير،   1 النور 
رقم  الوطنية  التذريف  للبطاقة 
ملد6  الشركة  مسير  عين   ZT51388

غير محدود6.
جميع الذمليات البنكية لن تكون 
اال  للشركة  وملزمة  املفذول  سارية 
بالتوقيع من طرف املسير السيد عبد 

الرحيم الكذابي.
باملحكمة  الوانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بتمار6 تحت رقم 3379.
 129(63  : التجاري  السجل 
  16 املحكمة االبتدائية بتمار6 بتاريخ 

يونيو 2828.
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 STE REVETARIA
SARL

شركة عات مسؤولية محدود6
تاسيس شركة 

حرر  عرفي  عود  بموت�صى  
 2828 ماي   29 بتاريخ  بالدارالبيضاء 
لشركة  االسا�صي  النظام  وضع  تم 
عات  املحدود6  املسؤولية  عات 

املميزات التالية :
 STE REVETARIA  : التسمية 

.SARL
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

تنفيذ جميع   : الغاية من الشركة 
والتجهيز  والطالء  البناء  أعمال 
أو  الخاص  لحسابه  سواء  املناسب 

لحساب الغير.
 ،13 اروداني  شارع    : املور 
االلب،  اقامة  مجاتي،  احمد  زنوة 
حي املذريف،   ،( رقم  الطابق االول، 

الدارالبيضاء.
سنة   99 حددت مدتها في   : املد6 

اعتبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.
 48.888  : االجتماعي  رأسمال 

درهم املوزع كما يلي :
السيد انس بنيحيى 28.888 درهم 

288 حصة.
 28.888  : الذلوي  السيد عثمان 

درهم 288 حصة.
تسير الشركة من طرف   : اإلدار6 
عثمان  والسيد  بنيحى  انس  السيد 

الذلوي ملد6 غير محدد6.
السنة الجماعية ما بين فاتح يناير 

الى متم ديسمبر.
لود تم االيداع الوانوني باملحكمة 
رقم  تحت  بالدارالبيضاءن  التجارية 

.18477
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 STE REALIZIA
SARL

شركة عات مسؤولية محدود6
تاسيس شركة 

حرر  عرفي  عود  بموت�صى  
 2828 ماي   29 بتاريخ  بالدارالبيضاء 
لشركة  االسا�صي  النظام  وضع  تم 
عات  املحدود6  املسؤولية  عات 

املميزات التالية :
.STE REALIZIA SARL : التسمية
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
االشغال   : الشركة  من  الغاية 
في  بما  الفنية،  والدراسات  الذامة 
علك تلك الالزمة للذمل الذي تؤديه.
املور :  شارع اروداني 13، زنوة احمد 
مجاتي، اقامة االلب، الطابق االول، 

رقم )، حي املذريف، الدارالبيضاء.
سنة   99 حددت مدتها في   : املد6 

اعتبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.

 48.888  : االجتماعي  رأسمال 
درهم املوزع كما يلي :

السيد انس بنيحيى 28.888 درهم 
288 حصة.

 28.888 بنيحيى   محمد  السيد 
درهم 288 حصة.

طرف  من  الشركة  تسير  اإلدار6 
محمد  والسيد  بنيحيى  انس  السيد 

بنيحيى ملد6 غير محدد6.
السنة الجماعية ما بين فاتح يناير 

الى متم ديسمبر.
لود تم االيداع الوانوني باملحكمة 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

.18476
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STE  AHEL BADDAD
شركة عات مسؤولية محدود6

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
بالسمار6 بتاريخ 16 يونيو 2828، تم 
املسؤولية  محدود6  شركة  تاسيس 

عات الخصائص التالية :
.STE AHEL BADDA : التسمية

والتصدير،  االستيراد   : الهدف 
املختلفة  واالعمال  البناء  في  مواول 

والتجار6.
 82 حي السالم   : املور االجتماعي 

بلوك  F، رقم 67 السمار6.
املد6 : 99 سنة.

حدد   : االجتماعي  الراسمال 
درهم   188.888 مبلغ  في  الرأسمال 
حصة اجتماعية   1888 موسمة الى 
جميذها  درهم   188 الواحد6  قيمة 
شريك  طرف  من  ومحرر6  مكتتبة 

واحد وموسمة على الشكل التالي :
حصة،   1888 بداد  املختار   
ومجموع الحصص املمثلة للراسمال 

االجتماعي هي 1888 حصة.
السنة االجتماعي : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر من كل سنة.
السيد6  الشركة  تسير   : التسيير 

تكبر اعبيدها ملد6 غير محدود6.
توييد  تم   : الوانوني  االيداع 
ملدينة  التجاري  بالسجل  الشركة 
 ،2828 يونيو   19 بتاريخ  السمار6 

تحت الرقم 1949.
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FIDUCIAIRE SF COMPTA
SARL

.STE T.G.E.C.I
 SARL AU

شركة عات املسؤولية املحدود6 
عات الشريك الوحيد

رأسمال : 188.888 درهم
مورها االجتماعي : كراج بزردال 

الغربية سكتور 4 رقم 99) بوقنادل 
سال

السجل التجاري رقم : 31)29
تفويت الحصص

 وتحويل املور االجتماعي
االستثنائي  الذام  الجمع  اثر  على 
أبريل   23 في  الشركة  بمور  املنذود 

2828 قرر الشركاء ما يلي :
 1888 الحصص  جميع  تفويت 
شداد  السيد  ملكية  في  التي  حصة 
ادريس لفائد6 السيد باز محمد بثمن 

188 درهم لكل حصة.
استوالة ادريس شداد من التسيير 
وتذيين باز محمد مسيرا جديدا لفتر6 

غير محدد6.
للشركة  االجتماعي  املور  تحويل 
35 قيصارية  الى الذنوان التالي : رقم 

املامون حسان الرباط.
تذديل الوانون االسا�صي للشركة.

بكتابة  الوانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت رقم   ،2828 ماي   2( في  بسال 

.34413
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FIDUCIAIRE MSCOS
مور : عمار6 14 مكتب رقم 25 زنوة أزكزا أكدال 

الرباط
الهاتف : 86.61.16.86.29

885.37.79.8(.8(

 STE CAFE LA CACHETTE
SARL AU

تاسيس شركة
االسا�صي  الوانون  بموت�صى 
 ،2828 يونيو   17 بتاريخ  للشركة 
قرر الشريك الوحيد السيد ادريس 
عات  شركة  تاسيس  احساين، 
شريك  عات  املحدود6  املسؤولية 

وحيد.

 CAFE LA  : الشركة  اسم 

.CACHETTE SARL AU

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

مسؤولية محدود6 عات شريك وحيد.

نشاط الشركة : موهى.

حي   : للشركة  االجتماعي  املور 

الفتح بلوك رقم 3 بذمار6 5 محل رقم 

18 ح ي م الرباط.

درهم   18.888  : راسمال الشركة 

كل  قيمة  حصة   188 الى  موسم 

حصة 188 درهم.

تم تذيين السيد ادريس   : املسير 

الحامل للبطاقة التذريف  احساين، 

كمسير   A4(8527 رقم  الوطنية 

للشركة وملد6 غير محدود6.

99 سنة من تاريخ   : مد6 الشركة 

التاسيس.

بكتابة  تم  قد  الوانوني  االيداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

يونيو   24 بتاريخ   185876 تحت رقم 

.2828
عن النسخة والنص

MSCOS
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STE BISFOR LOGISTIC
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE AL

 BANAFSAJ N°9 1ER ETAGE N°2

MERS SULTAN CASABLANCA

RC : N°413647

IF : N°34258089

تذيين مساعد مسير للشركة
بموجب قرارات الشريك الوحيد 

بتاريخ 3 يناير 2828 تورر ما يلي :

تذيين مساعد مسير.

تحيين النظام االسا�صي للشركة.

اعطاء الصالحيات.

باملحكمة  الوانوني  االيداع  تم 

 28 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

يناير 2828، تحت رقم 727545.
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STE CIOCINVEST
شركة عات مسؤولية محدود6 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 

تم   2828 يونيو   16 بتاريخ  بالبيضاء 

تاسيس شركة باملواصفات التالية :

.STE CIOCINVEST : التسمية
سبتة  زنوة   7  : االجتماعي  املور 

اقامة رامي الطابق الثاني مكتب رقم 

) الدارالبيضاء.

الهدف االجتماعي : تاجير مذدات، 

االالت، االدوات، املنشآت، التركيبات 

واملكاتب  املباني  تجهيز  التونية، 

املجهز6 بالذيادات.

مجال  في  االستثمارات  انجاز 

الصحة، بهدف استئجارها للشركات 

الطبية.

االرا�صي املبنية وغير املبنية  شراء 

املخصصة لاليجار للشركات الطبية.

جميع املذدات والتجهيزات  شراء 

لشركات  اتاحتها  لغرض  الضرورية 

طبية، بموجب عود ايجار.

واملذدات  املباني  وادار6  استئجار 

والتجهيزات واملرافق.

حالية  شركة  أي  في  املشاركة 

عن  مماثل  غرض  لها  مستوبلية  أو 

طريق املساهمة أو الدمج أو االشتراك 

أو شراء االسهم.

املالية،  املذامالت  وعموما جميع 

التجارية، الصناعية، الذوارية والغير 

والتي قد تكون عات صلة  الذوارية، 

باالهداف  مباشر6  غير  أو  مباشر6 

في تطويرها  املذكور6 أعاله وتساهم 

أو تمديدها.

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

مسؤولية محدود6 بشريك وحيد.

الراسمال : 188.888 درهم.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.

املد6 : 99 سنة.

درهم   188.888  : الحصص 

.AKDITAL HOLDING

احمد  اقديم  السيد   : التسيير 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

تجزئة  ب  والساكن   BE459314

بولو   29 غ  ن   2 زنوة  بكاتيل 

الدارالبيضاء.

الحامل  رشدي  طالب  السيد 

 B441802 رقم  الوطنية  للبطاقة 

انفا  كريناديي  زنوة   ( ب  والساكن 

الدارالبيضاء.

املحكمة   : الوانوني  االيداع 

التجارية  بالدارالبيضاء.

السجل التجاري : 462565 بتاريخ 

22 يونيو 2828.
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STE SKHAR IMMOBILIER

SARL AU

املؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 

 ،2828 يونيو   12 بتاريخ  بالبيضاء 

عات  شركة  انشاء  الشركاء  قرر 

املسسؤولية املحدود6 عات الشريك 

الوحيد عات الخصائص االتية :

 SKHAR  : التسمية 

.IMMOBILIER

الغرض : منذش عواري.

اللة  محج   61  : االجتماعي  املور 

االول  الطابق   39 الرقم  ياقوت 

البيضاء.

راسمالها : 188.888 درهم مجزئة 

درهم   188 بويمة  حصة   1888 الى 

للحصة.

السيد  الشركة  تسير   : ادارتها 

الريفي ادريس.

لدى  الوانوني  االيداع  تم 

 1( يوم  املحكمة التجارية بالبيضاء 

 736188 رقم  تحت   ،2828 يونيو 

واملويد6 بالسجل التجاري تحت رقم 

.461955
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FIDUCIAIRE CONSFID
SARL

 STE BUCKINGHAM
 D'INVESTISSEMENT ET DE

 DEVELOPPEMENT
SARL AU

على محضر الجمذية الذامة  بناء 
فبراير   3 في  املنذود6  االستثنائية 
 BUCKUNGHAM لشركة   2828
 D’INVESTISSEMENT ET DE
عات  شركة   DEVELOPPEMENT
مسؤولية محدود6 عات شريك وحيد 

قد قرر ما يلي :
بنكاكا  السيد  حصص  تفويت 

لكبير لفائد6 السيد منتصر يونس.
من  لكبير  بنكاكا  السيد  استوالة 

التسيير.
تذيين السيد منتصر يونس كمسير 

للشركة ملد6 غير محدود6.
كتابة  لدى  الوانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالبيضاء يوم )1 يونيو 2828، تحت 
بالسجل  واملويد6   736182 رقم 

التجاري تحت رقم 451873.
146 P

STE ATLANTIC PACKAGING
.S.A

CAPITAL : 40.000.000 dhs
 SIEGE SOCIAL : ILLOT 100 A
 LOT N°2 ZONE LOGISTIQUE

DE LA TFZ TANGER
RC N° : 32.957

رفع راسمال الشركة
الذامة  الجمذية  ملحضر  وفوا 
يوليو   ( االستثنائية املنذود6 بتاريخ 
شركة  مساهموا  اتخذ   ،2819
 .ATLANTIC PACHAGING S.A

الورارات التالية :
من  الشركة  راسمال  من  رفع 
18.888.888 درهم الى 48.888.888 
واصدار  انشاء  خالل  من  درهم 
ومدفوعة  بالكامل  سهم   388.888
 DIANA شركة  قبل  من  بالكامل 

.HOLDING S.A
للوانون االسا�صي   7 تذديل املاد6 

للشركة املتذلق برأسمال الشركة.
 27 في  الوانوني  االيداع  تم 
في سجل املحكمة   ،2819 أغسطس 

التجارية بطنجة، تحت رقم 5553.
147 P

 STE TANKARFA
TRANSPORT

»SARL A.U«
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
شركة  تأسيس  تم   87/83/2828
محدود6 املسؤولية من شريك وحيد 

عات املميزات التالية:
  STE TANKARFA  : التسمية 

.TRANSPORT  SARL A.U
الرقم 5)، بلوك  املور االجتماعي  : 

13، حي الصحراء، طانطان.
درهم   188.888  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1888 على  موسمة 

188 درهم.
 : الهدف 

- نول البضائع لحساب الغير.
الشريك الوحيد : 

مزداد  مغربي،  محمد،  عامري   -
أملو  بثنين   19(4/18/15 بتاريخ 

.JD44554 سيدي افني، ب.ت.و رقم
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل   31 يناير و تنتهي في 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :
غير  ملد6  محمد  عامري  السيد 

محدد6.
باملحكمة  تم   : السجل التجاري 
بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

17/83/2828 تحت رقم 5371.
148 P

 STE SOUSS PLANETE DES
TRAVAUX ET NEGOCE

SARL AU
مؤرخ   عرفي   عود   بموت�صى  
تم إنشاء شركة    2828  /86/ يوم85 

عات الخصائص التالية :

 STE SOUSS  : التسمية 

 PLANETE DES TRAVAUX ET

NEGOCE  SARL AU

الهدف : التجار6 في مواد البناء.

- التفاوض.

-أعمال مختلفة.

املور : رقم 314  تكاديرت الدراركة 

اكادير.

درهم   188.888  : الرأسمال 

موسمة كاآلتي :

  1888  : بنكرام  الحسن  السيد 

حصة )188 درهم للحصة).

التسيير : السيد الحسن بنكرام  

اإليداع الوانوني : وضع في املحكمة 

 19/86/2828 يوم  باكادير  التجارية 

4)983 السجل التجاري :  تحت رقم 

.43135
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SOUSS LENS
SARL

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6

تم  في  املؤرخ  للذود  طبوا 

محدود6     املسؤولية  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :  

.SOUSS LENS SARL : االسم

جميع  وتوزيع  بيع   : الهدف 

الذناصر البصرية  استيراد وتصدير.

  188.888  : املجموعة  رأسمال 

درهم .

التسير : السيد هشام مصفار.

الطابق  مكتب   : االجتماعي  املور 

حي  مراكش  شارع   82 رقم  األول 

حساني إنزكان.

املد6 :  99 سنة.

للمجموعة  الوانوني  االيداع  تم 

تحت  بإنزكان  اإلبتدائية  باملحكمة 

رقم 466. 

  28119  : رقم  التجاري  السجل 

بتاريخ 2828/83/16.

150 P

 SOUPLESSE SERVICES
ش.ع.م.م

بموت�صى عود عرفي    : التأسيس 
تأسيس   تم   29/85/2828 بتاريخ 
محدود6   مسؤولية  عات  شركة 

مميزاتها كما يلي :
 SOUPLESSE شركة   : التسمية 

SERVICES ش.ع.م.م.
خدمات  وسيط   : املوضوع 

الجمارك، تصدير واستيراد.  
إقامة طريق   : مورها االجتماعيي 
الخير 1 عمار6 12 شوة 345 بنسركاو 

اكادير.
من تاريخ  سنة إبتداء   99  : املد6 

نأسيسها النهائي.
الشركة  مال  رأس   : الرأسمال 
 188.888 قدرها  قيمة  في  محدد 

درهم .
السيد   : الشركة  في  املساهمون 

مصطفى ايت اوماغة.
السيد  الشركة  يدير   : اإلدار6 

مصطفى ايت اوماغة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة .
كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
باكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   1(/86/2828 بتاريخ 

.98336
151 P

SOUMA PIECE
 SARL AU 
RC : 6733

تأسيس شركة
بتأريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
الوانون  وضع  تم   12/83/2828
املسؤولية  عات  لشركة  التاسي�صي 

املحدود6 تحمل الخصائص التالية:
 SOUMA PIECE  : الـتـسـميـــــــــــــــة   -

 SARL AU
- الشكل : الشركة عات املسؤولية 

املحدود6.
 / بيع قطع الغيار   : الـمـوضـــــوع   -

مواول في األشغال الذامة و البناء.
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 457 رقم   : االجـتـماعــي  الـمـور   -

تجزئة دنيا 2، أوالد تايمة. 

- مــــــد6 الشركــــــة : 99 سنة. 

الف  مئة   : الشركـــة  رأسمـــال   -

درهم.

- الـتسـيـيــــــــــــــــــر : شريف ناموس.

لدى  الوانوني  اإليداع  تم  لود 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 : بتاريخ   253 رقم  تحت  تارودانت 
التجاري  رقم سجلها   19/86/2828

هو : 6733.

152 P

ائتمانية فيدانفور

96 شارع الحرية

أوالد تايمة

TIGMI LINA
SARL

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6

س ت 6725/ تارودانت 

أ - بموجب  الذود الذرفي املؤرخ في 

باوآلد تايمة تأسست   16/81/2828

محدود6  مسؤولية  عات  شركة 

خصائصها كاآلتي : 

 TIGMI LINA  : التسمية    -  1

SARL

توديم  اإلقامة،   : الغرض   -  2

وجبات الطذام ، دار الضيافة، تنظيم 

الحفالت، التصدير واالستيراد.   

دوار الحاج   : املور االجتماعي   -  3
مو�صي ايسن سيدي بومو�صى الحمري 

أوالد تايمة.

 188.888  : رأسمال الشركة   -  4

DH )مائة ألف) درهــم.

5 - املد6 : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التسجيل بالسجل التجاري.

الشركة،  يسير  التسيير:   -  6

السيد  و  ايفلين،  اوردنابيا  السيد6 

بيترال جان باتيست كبريال ماري.

 81 تبتدئ من  السنة املالية:   -  7

ديسمبر من كل   31 يناير و تنتهي في 

سنة.

) - توزيع الحصص : وزع رأسمال 

فئة  من  حصة   1888 على  الشركة 

السيد6  يلي  موزعة كما  188درهم، 

اوردنابيا ايفلين، 588 حصة و السيد 

ماري  كبريال  باتيست  جان  بيترال 

588 حصة. 

بالسجل  التسجيل  رقم   -  9

التجاري : 6725/ تارودانت.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم   -  II

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

  87/82/2828 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 71.
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FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

866653437(

STE TASNI TRANS SARL
تأسيس شركة محدود6 املسؤولية 

بموجب عود عرفي مؤرخ بإنزكان 

النظام  وضع  تم   18/86/2828

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

فيما  مميزاتها  تكمن  والتي  املحدود6 

يلي :

 STE TASNI TRANS  : التسمية 

   .S.A.R.L

ICE 882542((5888863 

الشركة  غرض  يمكن  الغرض: 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 

أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :

* النول الوطني و الدولي للبضائع 

لحساب الغير 

يوجد مور الشركة    : مور الشركة 

 MAGASIN N 189 BLOC 11 EL

.MERS DCHEIRA INEZGANE

املد6 : حددت مد6 الشركة في 99 

سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال  يبلغ   : الشركة  رأسمال 

 188888 درهم  ألف  مائة  الشركة 

موسم إلى ألف حصة عات مائة 188 

درهم كويمة لحصة الواحد6.

 758  : املغوار عز الدين   : السيد 

حصة.

 258  : اوباعيم سمير6   : السيد6 

حصة.  

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر. 

التسيير: يسير الشركة املغوار عز 

الدين ملد6 غير محدود6. 

كتابة  لدي  الوانوني  اإليداع  تم 

إنزكان   االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عدد   تحت   22/86/2828 بتاريخ 

.668/2828
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 RMPARA
S.A.R.L A.U

اإلشهار الوانوني
الذام  الجمع  محضر  حسب   -

التأسي�صي بتاريخ  2828/86/83 قرر 

  RMPARA شركة  الوحيد  الشريك 

مسؤولية  عات     – S.A.R.L- A.U

محدود6

 1 :   تجزئة الخيام  - مور الشركة 
رقم 154  اكادير.

  188.888 حدد في   : رأس املال   -

1888 حصة من  درهم موسومة إلى 

وموزعة  الواحد6  درهم   188 فئة 

كتالي :

  - محمد الحاجي 1888 حصة      

: : من أهداف الشركة   - املوضوع 

واملذدات  املنتجات  وشراء  بيع   1

الشبه صيدلية والشبه طبية.

الوحيد  الشريك  قرر  التسيير:   -

  -  RMPARA - SARL لشركة 

سيسيرها السيد محمد الحاجي ملد6 

غير محدود6.

من  ابتداء  سنة   99  : املد6   -

التسجيل بالسجل التجاري.

الوانوني  اإليداع  تم    : اإليداع   -

لدى املحكمة التجارية بمدينة اكادير 

رقم   تحت   17/86/2828 بتاريخ 

1889 السجل التجاري رقم ))982 . 
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STE RKAYOUITRANS
 SARL

شركة رقايويترانس
ش.م.م

تأسيس شركة
بموت�صى عود عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   82/83/2828

عات املميزات التالية :
رقايويترانس  شركة   : التسمية   

ش.م.م. 
 الهدف االجتماعي : نول ااالشخاص

 لفائد6 الغير.    
 (4( شارع   16 رقم   : الذنوان 

تراست انزكان.
املد6 : 99 سنة.

درهم   188.888  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 

188 درهم.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
السيد   الشركة  يسير  التسيير: 

حسن الزاهي ملد6 غير محدود6.
تم     : التجاري  السجل 
الضبط  بكتابة  الوانوني  اإليداع 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

16/86/2828 تحت عدد 614. 
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SOCIÉTÉ REDASLIBAG
شركة محدود6 املسؤولية
رأسمالها 188.888 درهم

املور االجتماعي : مور شركة 
»BAAROUR FRERES« طريق 

مراكش أوالد برحيل عمالة 
تارودانت.

بتاريخ  عرفي،  عود  بموت�صى 
الوانون  تم وضع   ،2828 يونيو   2(
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
باملميزات   REDASLIBAG املحدود6 

التالية :
1 - الشركاء : 

مغربي،  البكري،  السيد حميد   -
الحامل   ،81/86/1979 مزداد سنة 
رقم الوطنية  التذريف  لبطاقة 
عين  بحي  الساكن   JC311451
عمالة  برحيل  أوالد  بلدية  الذصيد 

تارودانت.
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2- املوضوع :

- تتخذ الشركة كموضوع لها اآلتي :

- أشغال عامة. 

- اشغال البناء.

- التحادث

3 - التسمية :

  REDASLIBAG م.م  .ع.  شركة    -

.S.A.R.L

4 - املور االجتماعي :

BAAROUR FRERES مور شركة

عمالة  برحيل  أوالد  مراكش  طريق 

تارودانت.

تسذة و تسذون سنة   : املد6   -  5

من تاريخ تسجيل الشركة في  ابتداء 

السجل التجاري.

حدد   : الشركة  رأسمال   -  6

درهم   188.888 رأسمال الشركة ب 

موسمة إلى 1888حصة من فئة 188 

درهم موزعة كتالي :

 1888  : البكري  حميد  السيد   -

حصة اجتماعية.

املجموع : 1888 حصة اجتماعية.

7 - التسيير: السيد حميد البكري  

عين مسير للشركة و يلزمها بتوقيذه 

املنفرد ملد6 غير محدد6

) - السنة االجتماعية :  تبتدئ من 

31 ديسمبر من  فاتح يناير و تنتهي في 

كل سنة.

9 - األرباح : توزع األرباح الصافية 

لالحتياط  املائة  في   5 خصم  بذد 

الوانوني على الشركاء حسب حصتهم 

إلى  جديد  من  تنول  أو  الشركة  في 

السنة املوالية.

18 - اإليداع الوانوني : تم اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  الوانوني 

املحكمة اإلبتدائية بتارودانت بتاريخ 

السجل  رقم  تحث   2828 16يونيو 

التجاري 6719.
موتطف من أجل اإلشهار

157 P

REDAJAD TRAVAUX شركة
   ش.م.م

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6

بتاريخ24   و  عرفي  عود  بموت�صى 
شركة  تأسيس  تم   2828 فبراير 
محدود6 املسؤولية سجلها التجاري 
رقم  39)18  عات املميزات التالية : 

 REDAJAD«  : التسمية 
.»TRAVAUX

املسؤولية  عات  شركة   : الشكل 
املحدود6.

دوارايت بوملان    : املور االجتماعي 
امرزكان  مركز  زينب  ايت  جماعة 

ورزازات.
الرأسمال : 188.888  درهم.

الهدف : اشغال مختلفة والبناء.
محمد داش  السيد    : الشركاء    

و السيد البحثوري حمو. 
التسيير :  تسير الشركة من طرف 

السيد داش محمد.
االيداع  تم   : الوانوني  االيداع   
االبتدائية  باملحكمة  الوانوني 
19/86/2828 تحت  بورزازات بتاريخ 

رقم 7)1.
158 P

 R&M UNIVERS 
ش.م.م   

تأسيس شركة
بموت�صى عود عرفي املؤرخ في    

83/86/2828 تم تأسيس شركة : 
شركة  R&M UNIVERS  ش.م.م. 

ش. و.
هدفها  :

- انتاج و توزيع مالبس االطفال
- التفاوض 

-اعمال مختلفة
6 رقم  : طريق  - الذنوان التجاري 
14 حي سيدي فضول تراست انزكان  
- رأسمالها : 18.888درهم موزعة 
 188 188 حصة قيمة كل حصة  إلى 
 188 عدي  رشيد6  السيد6  درهم 

حصة. 

- تم تذيين : السيد6  رشيد6 عدي 
محدود6   غير  ملد6  للشركة  كمسير6 
مع اعتماد توقيذه في جميع الذوود 

والوثائق اإلدارية. 
- املد6 : مد6 عمر الشركة 99 سنة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
- السجل التجاري اإليضاحي رقم 

.28353
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   -
يونيو   19 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2828 تحت رقم 649.
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 STE  SAVEURS DE
OUEDNOUN-ZAWEAT

SARL
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عود  على  بناءا 
الووانين  وضع  تم   ،19/82/2828
األساسية لشركة محدود6 املسؤولية 

عات الخصائص التالية : 
 STE SAVEURS DE  : التسمية   •

  OUEDNOUN-ZAWEAT
• الشكل الوانوني : شركة محدود6 

 SARL املسؤولية
• الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما هو في الخارج متمثل في: 
 -مطذم، موهى وممون حفالت.

- مفاوض تجاري.
حي   9 رقم   : االجتماعي  املور   •
تومرت  ابن  املهدي  شارع  الفداء 

كلميم.
• املد6 : 99 سنة والتي تبتدئ من 

تاريخ التسجيل بالسجل التجاري
 588.888 في  حدد   : الرأسمال   •
حصة   5888 على  موسم  درهم 
اجتماعية بويمة 188 درهم للواحد6 

وهي من نصيب كل من الساد6  : 
حصة   1258  : مسرور  مبارك   -

اجتماعية
- الحافظ وسكبان : 1258 حصة 

اجتماعية
- نصر الدين لزغم : 1258 حصة 

اجتماعية.

- مصطفى الخضر : 1258 حصة 

اجتماعية 5888 حصة اجتماعية.

• التسيير : تسير الشركة وملد6 غير 

نصر  السيدين  طرف  من  محدود6 

الدين لزغم و الحافظ وسكبان

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع   •

بتاريخ  لكلميم  االبتدائية  باملحكمة 

  79 رقم  تحت   13/83/2828

والتسجيل في السجل التجاري بتاريخ 

13/83/2828 تحت رقم 1))2.  
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MULTI SUD شرکة

S.A.R.L D’A.U.

تأسيس شركة
تأسيس  تم  عرفي  بموجب  عود 

املحدود6  عات   املسؤولية  شركة 

املساهم الوحيد :

 :  MULTI SUD التسمية 

ش.م.م.م.و.

توريد وأشغال الكهرباء   : الهدف   

الصناعية والبناء، أشغال متنوعة.

 1 بلوك  رقم25   : المقراإلجتماعي 

حي االمل ايت ملول. 

درهم   188.888  : الرأسمال   

فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 

188 درهم للحصة الواحد6. 

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف السيد الراميلي البشير ملد6 غير 

محدد6.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

31 ديسمبر من  فاتح يناير و تنتهى في 

كل سنة.

99 سنة من تاريخ تويدها   : املد6 

بالسجل التجاري. 

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

الوانوني باملحكمة االبتدائية انزكان 

تحت رقم  622 بتاريخ 2828/86/16.
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 STE MISSIRIB SHOUP
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عود  على  بناءا 

الووانين  وضع  تم   ،2(/82/2828

املسؤولية  عات  لشركة   األساسية 

 MISSIRIB محدود6 الشريك الوحيد

SHOUP عات الخصائص التالية : 

في  الشركة  هدف   : الهدف   1

املغرب كما في الخارج هو : 

- استيراد و تصدير.

- مفاوض.

2 - املور االجتماعي : حي السذديين 

2 شارع الخر�صي رقم 261 كلميم.

3 - املد6 :  99 سنة.

4 - الرأسمال : حدد في 188.888 

حصة   1888 على  موسم  درهم 

اجتماعية بويمة 188 درهم للواحد6 

وهي في نصيب : 

 1888  : الذينين  ماء  مسيرب   -

حصة اجتماعية.

تسير الشركة وملد6   : التسيير   -  5

غير محدود6 من طرف السيد  مسيرب 

ماء الذينين.

السجل  في  التسجيل  ثم   -  II

كلميم  التجاري باملحكمة االبتدائية  

رقم  تحت   13/83/2828 بتاريخ 

 .2(79
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MGS PLUS
ش.ع.م.م

بموت�صى عود عرفي   : التأسيس 

تأسيس   تم   82/81/2828 بتاريخ 

محدود6   مسؤولية  عات  شركة 

مميزاتها كما يلي :

  MGS PLUS شركة   : التسمية 

ش.ع.م.م 

الخاص،  االمن   : املوضوع 

التنظيف و صيانة الحدائق.  

مجمع ب رقم   : مورها االجتماعي 

1)) تجزئة انزا الذليا تدارت اكادير.

من تاريخ  سنة إبتداء   99  : املد6 

نأسيسها النهائي.

الشركة  مال  رأس   : الرأسمال 
 188.888 قدرها  قيمة  في  محدد 

درهم .
السيد   : الشركة  في  املساهمون 

الزواهر محمد.
السيد6  الشركة  يدير   : اإلدار6 

فاطمة ايت داود
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة .
كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
باكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   1(/86/2828 بتاريخ 

.98334
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 شركة مكتبة وراقة  خدمات  
ش.م.م.

شريك وحيد 
مصحح  عرفي  عود  بموت�صى 
11-06-2020 بتاريخ   االمضاء 
تأسست  بتارودانت،  مسجل  و   
شركة عات املسؤولية املحدود6 عات 
املواصفات   تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية :
وراقة   مكتبة  شركة   : التسمية 

خدمات«  ش.م.م. شريك وحيد .
مكتبة وراقة و االشغال   : الهدف 
التجار6 الذامة  و   املختلوة و البناء 

)négoce) و خدمات الورب.....
رأس مالها   : الرأسمال االجتماعي 
درهم   95.888 في  محدد  االجتماعي 
اجتماعية  حصة   958 إلى  موزعة 
درهم مملوكة بالكامل   188 من فئة 

للشريك الوحيد.
املور االجتماعي : رقم 78 بلوك 84 
إقليم   تارودانت  مدينة  اقنيس  حي 

تارودانت.  
املد6 : مد6 الشركة محدد6 في 99 
في  توييدها  تاريخ  من  تحسب  سنة 

السجل التجاري.
التسيير: تسير  الشركة و ملد6 غير 
محدود6 من طرف الشريك الوحيد 

السيد : الحسين ملزالي.  
اإليداع الوانوني :  بكتابة الضبط 
بتارودانت   االبتدائية  باملحكمة 
رقم   تحت   15/86/2828 بتاريخ 

.237/2828

املحكمة   : التجاري  السجل 
بتاريخ بتارودانت   االبتدائية 
رقم  تحت   2828  /86  /15

.6713/2828
للنشر
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LET DES TRAVAUX
شركة عات املسؤولية املحدود6  

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
شركة  تأسيس  تم   ،82/83/2828
عات املسؤولية املحدود6 خصائصها 

كالتالــي :
 LET DES TRAVAUX : التسمية -
مواول   : االجتماعي  الهدف   -

األشغال املختلفة و البناء.
الطابق اآلول   : املور االجتماعي   -

رقم 388 زنوة عمان إنزكان.
-  املد6 99   سنة. 

درهم   188.888 الرأسمال   -
حصة اجتماعية   1888 موسمة إلى 
من فئة 188  درهم للحصة الواحد6، 
اآلنسة   : كالتالي  للشركاء  منتسبة 
588 حصة اجتماعية  لبنى الصوفي: 
588 حصة   : و السيد أحمد الصابر 

اجتماعية.
يذهد بتسيير الشركة  التسيير:    -
غير  ملد6  الصوفي   لبنى  اآلنسة  إلى 
ل  فينسب  التوقيع  أما  محدد6،  
اآلنسة لبنى الصوفي  و السيد أحمد 

الصابر.
  وقد  تم اإليداع الوانوني بكتابة 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   17/86/2828 بتاريخ  بإنزكان 

رقم 633.
للخالصة و البيان

عن املسير،
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OUGHFIR TRANS 
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عود  على  بناءا 
الووانين  وضع  تم   ،2828/84/81
األساسية لشركة محدود6 املسؤولية 
 OUGHFIR TRANS  : بشريك وحيد 

عات الخصائص التالية : 

في  الشركة  هدف   : الهدف   1

املغرب كما في الخارج هو :

- نول البضائع  لفائد6 الغير

- النول الوطني و الدولي  للبضائع  
 368 رقم   : االجتماعي  املور   -  2

زنوة تارودانت حي تكنا كلميم.

3 - املد6 :  99 سنة.

4 - الرأسمال : حدد في 188.888 

حصة   1888 على  موسم  درهم 

اجتماعية بويمة 188 درهم للواحد6 

وهي في نصيب السيد : 

حصة   1888  : الحسن  اغفير 

اجتماعية.

 5 - التسيير : تسير الشركة وملد6 

غير محدود6 من طرف السيد اغفير 

الحسن.

االبتدائية  باملحكمة  اإليداع  ثم 

تحت   8(/86/2828 بتاريخ  بكلميم  
في  والتسجيل   2828/185 رقم 

السجل التجاري تحت رقم 2923.
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OLIG
»SARL A.U «

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ   عرفي  عود  بموت�صى 

شركة  تأسيس  تم   82/83/2828

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدود6 

عات املميزات التالية :

OLIG SARL A.U  : التسمية
زنوة طارق بن    : املور االجتماعي 

زياد رقم 27 طانطان.

درهم   188.888  : الرأسمال  

فئة  من  حصة   1888 على  موسمة 

188,88 دراهم.

 : الهدف 

التصدير الفالحة،  الصيد،   - 

 واالستيراد، بيع و شراء جميع املنتجات

 البحرية، التجميد و التجميد السريع،

إنتاج الجليد.

الشركاء  :

- احمد سلمان شيالب، انجليزي، 

مزداد بتاريخ 87/1965/)8، ب. و. ت 

.JA81123W
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تبتدئ من فاتح   : السنة املالية  

ديسمبر من كل    31 يناير و تنتهي في 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :

غير  ملد6  شيالب  سلمان  احمد 

محدد6.

باملحكمة  تم   : السجل التجاري 

بتاريخ   بطانطان  االبتدائية 

86/2828/)1  تحت رقم 9)53.

167 P

STE NS PRINT
تأسيس شركة

مؤرخ عرفي  عود   بموت�صى 

شركة  تأسيس  تم   2828 مارس   3

عات املسؤولية املحدود6، وخاصياتها 

كالتالي :

 STE NS PRINTالتسمية : شركة 
املوراالجتماعي: رقم 81 زنوة 21) 

حي املسير6 أكادير.

الهدف االجتماعي : مطبذة.
مبلغ  في  حدد  الشركة:  رأسمال 

على  موسمة  درهم   188888.88

1888 من فئة 188 درهم للواحد6.

تسييرالشركة  يتم  تسيرالشركة: 

من طرف السيد نور6 السذيدي.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2828 يونيو   15 بأكادير بتاريخ 
رقم 98215 سجل تجاري43851. 

168 P

NOUVEAU STADE
التأسيس

 11 بموت�صى عود عرفي بتاريخ    

فبراير 2828 تم تأسيس  شركة عات 

مسؤولية محدود6

 مميزاتها كما يلي :  ش.ع.م.م

 NOUVEAU شركة   : التسمية 

 STADE

املوضوع : موهى ومطذم 

مورها أالجتماعيي : مجمع برمات ا 

وحد6 163حي تمزارت ايت ملول.

من تاريخ  سنة إبتداء   99  : املد6 
نأسيسها النهائي.

الشركة  مال  رأس   : الرأسمال 
 188.888 قدرها  قيمة  في  محدد 

درهم .
السيد   : الشركة  في  املساهمون 

مبارك ادبايا.
السيد  الشركة  يدير   : اإلدار6 

مبارك ادبايا وعبد السالم ادبايا.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة .
كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان 
رقم  تحت   2828 يونيو   12 بتاريخ 

.597
169 P

 MYZIS IMMO شركة
شركة عات مسؤولية محدود6
رأسمالها 88, 188.888 درهم

مورها االجتماعي : دوار تكاديرت 
دراركة اكادير

املسجل  عرفي  عود  بموت�صى 
تم  بأكادير   2819 أكتوبر   2 بتاريخ 
املواصفات  عات  شركة  تأسيس 

التالية :
 MYZIS IMMO    : التسمية  

شركة عات املسؤولية املحدود6.
اعمال   : االجتماعي  الهدف 

البنايات بجميع اشكالها.
ترويج بيع و تاجير الذوارات 

والبيع والتبادل والتأجير  الشراء   
واإلنشاء والتشغيل واإلدار6.

   وبصفة عامة كل عملية تجارية 
مرتبطة  مالية  عوارية  صناعية 
مباشر6  غير  أو  مباشر6  بطريوة 
أومن  للشركة  االجتماعي  بالنشاط 
شانها الدفع بتودم ونمو الشركة.     

تكاديرت  دوار  االجتماعي:  املور 
دراركة اكادير.

املد6 : 99 سنة
يتكون   : االجتماعي  الرأسمال 
 188 درهم موسم إلى   188.888 من 
للسهم  درهم   1888 بويمة  حصة 
لفائد6 السيد نايت يذووب  الواحد، 

محمد.

تم تذيين السيد   : تسيير الشركة 

وحيد  كمسير  محمد  يذووب  نايت 

للشركة ملد6 غير محدود6

اإليداع  تم  الوانوني:  اإليداع 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الوانوني 

تحت   2819 أكتوبر   38 بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل  رقم 454)) 

 41545
للخالصة والبيان.

170 P

 STE KIFAH NEGOCE

 COMPANY SARL

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 

والدي  اكادير  بمدينة  املنذود 

عات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدود6 مميزاتها كالتالي:                

 STE  KIFAH           : اال سم       

NEGOCE COMPANY SARL

:            شركة عات  الصفة       

مسؤولية محدود6.

الرأسمال   :          688.888  درهم 

موزع على الشكل التالي:

  388.888 السيد كفاح مصطفى 

درهم 3888 حصة. 

  388.888. احمد  كفاح  السيد 

درهم : 3888 حصة. 

الهدف      :     مواولة اشغال عامة  

والبناء 

تليال  حي   12(3 رقم   : الذنوان 

تكيوين اكادير .

السنة املالية :  تبدأ من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الشركة من  تسير     : التسيير    

طرف السيد كفاح مصطفى و السيد 

كفاح احمد . 

الوانوني باملحكمة   اال يداع   ثم  

التجارية باكادير  في 23 يونيو  2828 

تحث   رقم  98458. 

171 P

 STE INSTITUT ENFANT 
        PRODIGE PRIVEE

تأسيـــس شركـــــــة
مؤرخ  عرفي  محضر  بموت�صى 
تأسيس  تم   ،2828 يونيو   ( بتاريخ 

الشركة التالية:
شركة مؤسسة الطفل  التسمية: 
النابغ أنفون بروديج  الحر6 ، ش.م . م
الهـد ف: مؤسسة للتذليم الحر .

ودادية  املوراالجتماعي:تجزئة   
الجماعة   85 رقم  للسكن   البيان 

الحضرية لتيكويــــن كادير.
رأسمالها : حدد في مبلغ 388.888 
إجتماعية  حصة   3888 إلى  موسم 
بزكر6    : درهم للواحد6   188 بويمة  

عائشة.......1588 حصة أجتماعية.
حصة  املالك...1588  عبد  بزكر6 

أجتماعية.
لالنسة:  عهد  التسييرواإلمضاء 

بزكر6  عائشة.
بكتابة  الوانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ    ،98474 تحت رقم  بأكادير  

23 يونيو 2828، س– ت :43173.
172 P

 STE ILLUSTRATOR
 ENGINEERING AND

CONSULTING
 »IEC« 

 S.A.R.L D’A.U
تاسيس شركة

   بموجب  عود عرفي  تم تأسيس 
املحدود6  عات   املسؤولية  شركة  

املساهم  الوحيد ومميزاتها كالتالي :
 ILLUSTRATOR  :  التسمية 
 ENGINEERING AND

CONSULTING /IEC ش.م.م.م.و.
الدراسات  مكتب   :  الهدف 

والهندسة.
بلوك   167 رقم   : المقراإلجتماعي 

س حي الهدى اكادير.
درهم   188.888 الرأسمال: 
فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 

188 درهم للحصة الواحد6. 
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تسير الشركة حاليا من  التسيير: 
الحميد  عبد  السيد شضاف  طرف 

ملد6 غير محدد6.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل 

سنة.
99 سنة من تاريخ تويدها   : املد6 

بالسجل التجاري. 
اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الوانوني 
تحت رقم  )9821 بتاريخ   15 يونيو 

.2828
173 P

مكتب اوديكونطا ش.م.م

CABINET AUDICOMPTA

STE IDEAL BERRY
SARL AU

تـــأسـيــس شركة
 84 بتاريخ   بموت�صى عود عرفي 
شركة  تأسيس  تم    2828 يونيو 
املساهم  عات  املسؤولية  محدود6 

الوحيد صفاتها كما يلي : 
بري  إديال  شركة    : التسمية 
  SOCIETE IDEAL BERRY ش.م.م  

 S.A.R.L.AU
الهدف : أن الشركة تهدف أساسا 

إلى:
استغالل املجال الفالحي و ملحطة 

التلفيف
التجار6،  وتصدير،  استيراد 
الوسيط  ،التوزيع،اإلنتاج،  التسويق 
لجميع السلع واملواد الخام الزراعية 
جميع  وكذلك  الزراعية  واملنتجات 
املنتجات والخدمات و املذدات التي 
أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
غير مباشر باألنشطة املذكور6 أعاله، 

وكذلك جميع مستلزمات التلفيف
لحسابها  للبضائع  الوطني  النول 

الخاص وحساب الغير
واملنتجات  املاركات  جميع  تمثيل 

الوطنية واألجنبية. 
و عموما جميع الذمليات التجارية 
الصناعية املالية والذوارية املتذلوة 
األنشطة  وكل  املذكور6  باألنشطة 
شانه  من  طابع  عات  أو  املشابهة 

توسيع  وتنمية الهدف االجتماعي. 

املور االجتماعي : رقم 267، قطاع 
شارع   -  1 شوة رقم   1- الطابق  س- 

إفران، الهدى اكادير 
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
إلى  موسمة  درهم   18.888,88 في 
188 درهم نسبت  188 حصة بويمة 
بالكامل لشركة مونديال بري ش.م.م  
  SOCIETE MONDIAL BERRY

S.A.R.L
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمديد أو الفسخ املسبق. 
التسيير  : تم تذيين  كل من السيد 
الكارح سذيد والسيد  كيمار رضوان 
كمشاركين في تسيير الشركة و علك 
ملد6 غير محدود6 و بتوقيذات منفرد6. 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2828، تحت  رقم   98434.
   لالستخالص والبيان
  املسير             

174 P

STE HN IMPRESSION
 SARL AU  

 شركة محدود6 املسؤولية
ICE. 002400580000031

تأسيس شركة
بموت�صى عود عرفي محرر بتاريخ  
تم تأسيس شركة    2828 مارس   11
محدود6 املسؤولية عات الخصائص 

التالية : 
 STE HN  : التسمية 

.IMPRESSION  Sarl AU
 1 رقم   ( بلوك  االجتماعي:  املور 
أيت  الطاهر  قصبة  ميمون  سيدي 

ملول.
اعمال  االشهار/  اعمال  الهدف: 

البناء او متنوعة/ تاجر.
 188.888  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم.
التسيير: حسن ميراني.

املد6: 99 سنة.
السنة املالية :  فاتح يناير حتى31 

ديسمبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
  647 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 
رقم السجل   2828 يونيو   19 بتاريخ 

التجاري  28351.
175 P

STE  H-F-S NEGOCE
  SARL.AU  

شركة عات مسؤولية محدود6
تأسيس شركة  

مؤرخ   عرفي  عود  بموت�صى 
تأسيس  تم   ،2819 نونبر   22 في 
تحمل  املسؤولية  محدود6  شركة 

الخصائص التالية :
اسم  الشركة  تحمل  التسمية: 

 STE H-F-S NEGOCE SARL AU
تحدد رأسمال   : رأسمال الشركة  
درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 
 188 حصة بويمة   1888 موسم الى 

درهم لكل حصة موسمة كالتالي :
السيد6 موساوي فاطمة الزهراء، 
 JM78711 الوطنية  البطاقة  رقم 

1888حصة.
املور االجتماعي: محل تجاري بدوار 
السوالم ايت عمير6 اشتوكة أيت بها.

استيراد  االجتماعي:  الهدف 
وتصدير، تجار6 وأشغال مختلفة.  

الشركة  تسيير  تحدد  التسيير:   
السيد6 موساوي فاطمة   : من طرف 
الوطنية  البطاقة  رقم  الزهراء 

.JM78711
تم ايداع امللف الوانوني للشركة 
لدى املحكمة االبتدائية إلنزكان تحت 
   ،2819 ديسمبر   3 بتاريخ   4584 رقم 

رقم السجل التجاري 5)194.
176 P

 STE HERMANOS S.H.A
TRAVAUX

SARL 
شركة عات مسؤولية محدود6

تأسيس شركة
مؤرخ   عرفي  عود  بموت�صى 
تأسيس  تم   ،2828 يونيو   ( في 
تحمل  املسؤولية  محدود6  شركة 

الخصائص التالية :

الشركة  تحمل   : التسمية 
 STE HERMANOS S.H.A اسم 

. TRAVAUX SARL
تحدد رأسمال   :  رأسمال الشركة  
درهم    188.888 مبلغ  في  الشركة 
 188 حصة بويمة   1888 موسم الى 

درهم لكل حصة موسمة كالتالي :
السيد امهيرا احمد ، رقم البطاقة 

الوطنية JH278(2  334 حصة.
الذالي،  عبد  الصحورات  السيد 
                       JC5799(( الوطنية  البطاقة  رقم 

333 حصة.
،رقم  توفيق  الحمري  السيد 
 333  JC555189 الوطنية  البطاقة 

حصة.
بن  ايت  دوار  االجتماعي:  املور   -

داود ايت ميلك اشتوكة أيت بها.
 الهدف االجتماعي:  اشغال البناء، 

اشغال عمومية وأشغال مختلفة.  
الشركة  تسيير  تحدد  التسيير:   
السيد امهيرا احمد رقم   : من طرف 

. JH278(2 البطاقة الوطنية
تم ايداع امللف الوانوني للشركة 
لدى املحكمة االبتدائية إلنزكان تحت 
   ،2828 يونيو   12 بتاريخ   594 رقم 

رقم السجل التجاري 7)282.
177 P

   STE   HASSELT TRANS
 ش.م.م  

رأسمالها : 188.888 درهم
مورها االجتماعي:محل رقم 25 شارع 

125 حي الدراركة .   
تأسيس شركة

بموجب عود عرفي محرر بتاريخ    
تم تأسيس شركة   ،2828 يونيو   16
املميزات  عات  املسؤولية  محدود6 

التالية :
 HASSELT  « :    شركة   التسمية 

TRANS ˝ش.م.م. 
الهد ف : النول لحساب الغير.

شارع   25 بلوك   : املور االجتماعي 
7) رقم 185 حي الدراركة.

 188.888  : رأس املال االجتماعي 
1888 حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

188 درهم للحصة.
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تذيين السيد عبد الذلي  التسيير: 

قدير مسيرا للشركة ملد6 سنة قابلة 

للتجديد. 

: تبتدأ السنة  السنة االجتماعية  

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.

لهذا  الوانوني  اإليداع  وتم 

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  الذود 

املحكمة التجارية تحت رقم  98378  

والسجل التجاري رقم43121  بتاريخ 

.19/86/2828
من اجل النسخة والبيان

حرر بايت ملول 

178 P

STE H.Y.O
SARL AU

بموت�صى الورار من طرف الشريك 

  -H.Y.O- SARL -A.U الوحيد للشركة
املنذود  درهم،   188.888 رأسمالها 

 25 بتاريخ  للشركة  االجتماعي  باملور 

فبراير 2828، قرر مايلي:

مبارك  حي  كراج   : الشركة  مور   

أعمر رقم 18 بلوك 3 أيت ملول   .
 188.888 في  حدد  املال  رأس   

درهم موسومة إلى  1888 حصة من 

وموزعة  الواحد6  188درهم  فئة   

كتالي :

يوسف بوخريس      1888 حصة. 

الشركة:  أهداف  من  املوضوع: 

الوطنية  البضائع  للنول  مواول 

والدولية لحساب الغير.

الذام  الجمع  قرر  التسيير:  

   -H.Y.O - SARL -A.U شركة  أن 

بوخريس  يوسف  السيد  سيسرها 

ملد6 غير محدود6.

من  ابتداء  سنة   99 املد6: 

التسجيل بالسجل التجاري.

اإليداع الوانوني  تم    : اإليداع     

بمدينة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

2828،  تحت  يونيو   9 انزكان بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   579 رقم   

.28267

179 P

 STE LA BALEI NE

OCEANIQUE
قرر بموجب جمع منذود بتاريخ 

11 مارس 2828، تأسيس شركة عات 

الخصائص التالية.

لود تم تسمية الشركة  التسمية: 

عات  شركة  اوسيانيك«  بلين  »ال 

املسؤولية املحدود6.

 1 رقم  عمار6  الشركة  مور  مور: 

الداخلة  كواكبي  شارع   2 ءو  بلوك 

اكادير. 

  188.888 : حدد في  رؤوس أموال 

درهم موسومة إلى1888  حصة من 

188 درهم للواحد وموزعة كالتالي.  

السيد طلبذلي الحسين                588   

حصة.   

إسماعيل            الحمداوي  السيد 

588 حصة.

 املجموع  ....      1888    حصة.

الشركة  أهداف  من  املوضوع: 

مطذم للمأكوالت. 

طلبذلي  السيد  يذتبر  التسيير: 

غير  ملد6  لشركة  املسير  الحسين  

لالبناك  بالنسبة  أما  محدود6 

الحسين  طلبذلي  لسيد  فالتوقيع 

والحمداوي إسماعيل .

املد6: 99 سنة ابتداء من تأسيسها 

حسب املحضر التأسي�صي .

لود تم اإليداع  اإليداع الوانوني: 

التجارية  املحكمة   لدى  الوانوني 

          ،2828 يونيو   19 بتاريخ  باكادير 
السجل التجاري   ,98351 تحت رقم 

رقم  43115.           
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STE G.A IMMOBILIERE
SARL 

األسا�صي  الوانون  بموت�صى 

فبراير   25 بتاريخ  املؤرخ  للشركة 

بتاريخ بأكادير  املسجل   ،2828 

 RE: رقم  تحت    2828 فبراير   27  

تكونت شركة      3421, OR: Gratis

عات املسؤولية املحدد6.

G.A IMMOBILIERE   :6مسما 
  رأسمالها : 1.888.888  درهم.

املباني،   : االجتماعي  الهدف 
والترويج الذواري.

حي املرس زنوة  املور االجتماعي:  
الجهادية  الدشير6   87 رقم   223

انزكان. 
من تاريخ  سنة ابتداء   99 املد6:   

تسجيلها بالسجل التجاري.  
رأسمال الشركة موسم كما يلي :

السيد املكرد جمال 3488 حصة.
السيد مذيو الحسن 3388 حصة.

  3388 الحسين  كوري  السيد 
حصة.

من طرف الساد:   : تسير الشركة 
جمال   املكرد  أو  الحسين  كوري 
املسيرون  بصفتهم   الحسن  ومذيو 
الوحيدون لشركة ملد6 غير محدود6.

 : والبنكي  االجتماعي  التوقيع   
كوري  للسيد  املنفصل  بالتوقيع 
جمال   املكرد  السيد  أو  الحسين 
بالتوقيع  الحسن  مذيو  والسيد 

املشترك.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير و تنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم   : الوانوني  اإليداع 
يونيو   22 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2828، تحت رقم: 657.   
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  STE  FRIEND LOUFIS
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عود  على   بناءا 
الووانين  تم وضع   ،2828 يونيو   4  
املسؤولية  عات  لشركة   األساسية 
 FRIEND الوحيد  الشريك  محدود6 

LOUFIS عات الخصائص التالية : 
الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج هو : 
نول الذاملين على حساب الغير

ودادية  حي   : االجتماعي  املور 
جماعة تكانت كلميم.

املد6 :  99 سنة.
 188.888 في  حدد   : الرأسمال 
حصة   1888 على  موسم  درهم 
اجتماعية بويمة 188 درهم للواحد6 

وهي في نصيب : 

حصة   1888 عمر  لوفيس 

اجتماعية.

: تسير الشركة وملد6 غير  التسيير 

لوفيس  السيد   محدود6 من طرف 

عمر

 ثم التسجيل في السجل التجاري 

بتاريخ  كلميم  االبتدائية    باملحكمة 

11 يونيو 2828، تحت رقم2935 .

182 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

: Siège social

 N°704, LOT MESUGINA, DRARGA,

AGADIR

Tél :  06-62-64-12-88

E-mail :Idjamaa.conseils@gmail.com

STE FONTY FOOD

شركة عات مسؤولية محدود6

الذام   الجمع   بموت�صى محضر  

املنذود  في 16 مارس 2828،  والذي 

عات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدود6 مميزاتها كالتالي : 

 STE FONTY التجاري:  االسم 

.FOOD

مسؤولية  عات  شركة  الصفة: 

محدود6.

الرأسمال : 188.888 درهم .

حيث يتوفر : السيد موالي حماد 

أيت موالي على 1888 حصة.

الهدف:بيع املواد الغذائية الذامة 

وبيع املثلجات.

الذنوان :رقم 685 زنوة 1 بلوك 5 

حي الكوير6 أكادير.

فاتح  من  تبتدئ  املالية:  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

السيد  طرف  من  تسير  التسيير: 

موالي حماد أيت موالي.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 ،281( 16 يونيو  التجارية بأكادير في 

تحت  الرقم الترتيبي98242.
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 STE FKM INNOV
ش.م.م 

مورها االجتماعي: بلوك  2بوذة رقم 
)1) حي ادرار اكادير

تأسيس شركة
الشركاء  قرار  محضر  بـموت�صى 
بـتـاريـخ فاتح يناير 2828، تم  االتفاق 

على ما يلي :
التسمية : شركة » ف ك م انوف  

FKM INNOV » ش.م.م. 
املنتجات  وبيع  شراء   : الهدف 
شراء  النظافة،  ومنتجات  الغذائية 
وبيع املنتجات الصناعية والغساالت 

األوتوماتيكية.
نول البضائع لحسابها الخاص .

املور االجتماعي: بلوك  2بوذة رقم 
)1) حي ادرار اكادير.

 188.888  : رأس املال االجتماعي 
1888حصة من فئة  درهم مجزأ إلى  
ترجع  الواحد6  للحصة  درهم   188
حصة للسيد فيصل ابراهيمي   588

و588 حصة للسيد مروان عبيس.
السيد  الشركة  يسير  التسيير: 
مروان  السيد  و  ابراهيمي  فيصل 
املنفرد   وتخويلهما اإلمضاء    . عبيس 

ملد6 غير محدود6.
وتم اإليداع الوانوني لهذا الذود 
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
مارس   11 بتاريخ  التجارية الكا دير   
والسجل   (9((4 تحت رقم   ،2828

التجاري رقم42747.
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  STE FAST GLOBAL PROXY
SARL AU

شركة محدود6 املسؤولية
ICE : 882433945888815

تأسيس شركة
بموت�صى عود عرفي محرر بتاريخ  
تم تأسيس شركة    2828 مارس   17
محدود6 املسؤولية عات الخصائص 

التالية : 
 STE FAST GLOBAL  : التسمية 

» PROXY » Sarl AU

: مسجد النورحي  املور االجتماعي 

الحرش قصبة الطاهر ايت ملول .

الهدف: تحويل األموال. 

 188.888 االجتماعي.:  الرأسمال 

درهم.
التسيير :رشيد الحسيني.

املد6: 99 سنة

السنة املالية :  فاتح يناير حتى31 

دجنبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

   65( رقم   تحت  بانزكان  التجاري 
2828 رقم السجل  22  يونيو  بتاريخ 

التجاري28371 .
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 STE EXPERT GRAPHIC
S.A.R.L AU

مورها االجتماعي : رقم 4)1 شارع 

الخوارزمي حي املسير6 اكادير . 

 18 بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 

مساهم  قرر  باكادير   2828 مارس 

الشركة ما يلي: 

 EXPERT GRAPHIC  : االسم  

.SARL AU

هدف الشركة : االشهار والطباعة.
شارع   1(4 رقم   : الشركة   مور 

الخوارزمي حي املسير6 اكادير.

 188.888 في  محدد  الراسمال 

من  حصة   1888 الى  موسم  درهم 

درهم للحصة الواحد6 تم   188 فئة 

في  الوحيد  للمساهم  كلها  اكتتابها 

الشركة السيد ابراهيم قوس.

التسير : تم تذيين السيد ابراهيم 

غير  ملد6  للشركة  كمسير  قوس 

محدود6 مع حق االمضاء.

لتكوين   5% اقتطاع  يتم  االرباح 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا.

بكتابة  الوانوني  االيداع  ثم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

باكادير  بتاريخ 15 يونيو 2828  تحت 
رقم 98232.  

186 P

SOUS FIDUCIAIRE CONSULTANT
TEL : 85.2(.24.9(.56
FAX : 05.28.24.94.12

STE EVOLUTION 3A
RC : 1(237/ INEZGANE

ببيوكرى  ثم  عرفي  عود  بموجب 
تأسيس    2819 مارس   1( بتاريخ 
محدود6  مسؤولية  عات  شركة 

مواصفتها كالتالي:
.EVOLUTION 3A   : التسمية

نول  مواول   : االجتماعي  الهدف 
البضائع لحساب الغير.

تودلي  دوار   : االجتماعي  املور 
جماعة ايت عمير6 اشتوكة ايت بها 

بيوكرى.
 املد6 : 99 سنة.

 188.888  : االجتماعي  الرأسمال 
حصة   1888 الى  موسمة  درهم 
درهم للسهم   188 اجتماعية بويمة 

موسمة كالتالي :
  348 اغرغور  الحسن  السيد 

حصة.
السيد بوعز6 اعسين 338  حصة. 
  338 عادلي  نهادي  محمد  السيد 

حصة.      
تذيين السيد الحسن   : التسيير  

اغرغور كمسير للشركة .   
السنة االجتماعية : فاتح يناير الى 

31 ديسمبر.
موسمة حسب الفصل   : االرباح 

37 من قانون الشركة.
االيداع  تم   : الوانوني  االيداع 
تحت  بانزكان،  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 616 بتاريخ 9 ابريل 2819.
للخالصة والبيان

187 P

 GUELTECH
 SARL AU

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عود   بموت�صى 
تأسيس شركة  تم   2828 مارس   16
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدود6 

عات املميزات التالية:
  G U E LT E C H : التسمية 

. SARL AU

الصباح  زنوة  املور االجتماعي : 
حي أمحيريش كلميم.

درهم   58.888,88 الرأسمال: 
فئة  من  حصة   588 على  موسمة 

188,88 درهم.
: الهدف 

-مبرمج ومحلل ومصمم مذلوماتي.
-تأجير املذدات املذلوماتية.

أجهز6  وتركيب  املباني  -تجهيز 
االستشذار.
الشركاء:

املزداد6  لكصير  كلثوم  السيد6   -
بأسرير  أغسطس1992   16 بتاريخ 
التذريف  لبطاقة  الحاملة   ، كلميم 
الوطنية رقم  JA153(76 588 حصة.
:تبتدئ من فاتح  السنة املالية  
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
من  حاليا  الشركة  التسيير:تسير 
طرف السيد6 كلثوم لكصير ملد6 غير 

محدد6.
باملحكمة  :تم  السجل التجاري 
يونيو   11 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2828 تحت رقم 2941.
188 P

 GROUPE SCOLAIRE
ABOUBAKER ARRAZI PRIVE

SARL
 11 بتاريخ   بموت�صى عود عرفي 
تم تأسيس شركة عات  مارس2828 
عاتاملميزات  املحدود6  املسؤولية 

التالية:
 GROUPE SCOLAIRE:التسمية
  ABOUBAKER ARRAZI PRIVE

.SARL
شريف  زنوة   : املور االجتماعي 
هللا  عبد  بن  عالل  شارع  االدري�صي 

كلميم .
188.888,88درهم  الرأسمال:
فئة  من  حصة   1888 على  موسمة 

188,88 دراهم.
  : الهدف 

التدريس الخصو�صي .
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الشركاء : السيد بوبكر نزار،مغربي 
الجنسية، والحامل لبطاقة التذريف 

الوطنية رقمJA9(253 588 حصة.
مغربي  ماحيتي،  محمد  السيد 
الجنسية، والحامل لبطاقة التذريف 
الوطنية رقم JE136726 588 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل   31 يناير وتنتهي في  

سنة.
تسير الشركة حاليا من  التسيير: 
غير  ملد6  نزار  بوبكر   : السيد  طرف 

محدد6.
باملحكمة  تم   : السجل التجاري 
مارس   12 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2828 تحت رقم77)2.
189 P

 GOUALI-TRANS شركة
  SARL.AU

تأسيس شركة م م 
 5 في  بموت�صى عود عرفي مؤرخ  
ماي 2828 تم تأسيس شركة محدود6 
املسؤولية تحمل الخصائص التالية :
تحمل الشركة اسم  التسمية:   1-

 STE GOUALI-TRANS SARL.AU.
تحدد   : الشركة  رأسمال   2-
رأسمال الشركة في مبلغ 188888.88  
1888 حصة بويمة  درهم موسم الى 
188 درهم لكل حصة موسمة كالتالي: 
رقم  الذربي،  كوعلي  -السيد 
 AB45601 الوطنية  البطاقة 

1888حصة.
تجاري  محل  املور االجتماعي:   3-
عبدهللا  سيدي  مكتار  بدوار  كائن 

البشواري اشتوكة أيت بها.
نول  االجتماعي:  -4الهدف 
نول  الغير،  لحساب  األشخاص 

البضائع لحساب الغير.  
تحدد تسيير الشركة  التسيير:   5-
من طرف :  السيد كوعلي الذربي رقم 

.AB45601 البطاقة الوطنية
الوانوني  امللف  ايداع  تم   6-
االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 
بتاريخ   595 رقم  تحت   إلنزكان 
12 يونيو2828  رقم السجل التجاري 

.282(9
190 P

 GOLDEN NATURE
SARL AU

شركة تأسيس
بموت�صى عود عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم وضع الوانون    2828 مارس   12

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

عات  واحد   بشريك  محدود6 

الخصائص التالية :

 GOLDEN           : التسمية 

.NATURE

الشكل الوانوني : ش.م.م  بشريك 

واحد

املور االجتماعي :  حي ايت الوا�صي 

بلوك 7 رقم 71 تكوين اكادير.

الهدف: 

بيع و شراء مستحضرات التجميل. 

ألف   188 في  حدد   : الرأسمال 

حصة   1888 من  موسمة  درهم 

اجتماعية بويمة 188 درهم للحصة٬ 

لفائد6  بالكامل  مكتتبة  و  محرر6 

السيد كغبون ماتياس رودولفو. 

املد6 : 99 سنة.

الشركة  بتسيير  يووم   : التسيير 

السيد كغبون ماتياس رودولفو ملد6 

غير محدد6.

اإليداع الوانوني : ثم االيداع لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  مكتبة 

تحت   2828 يونيو   17 يوم  ألكادير 
و رقم السجل التجاري   98298 رقم 

هو 3)438.

191 P

GLACE-CLIM الشركة
  تأسيس

ب  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 

وضع  تم  يونيو2828  فاتح  تاريخ 

الووانين األساسية لشركة محدود6 

عات  وحيد  شريك  عات  املسؤولية 

املميزات التالية:

.GLACE-CLIM :التسمية -

 - الشكل الوانوني: شركة محدود6 

املسؤولية عات شريك وحيد. 

 - الهدف :

مكيفات  وتركيب  وتصليح  بيع   

الهواء.

 مراقبة مشاريع التبريد .

 -املور االجتماعي   بسكتور ل رقم 

66 حي الهدى اكادير.  

في  حدد  االجتماعي:  -الرأسمال 

88, 188888 درهم موسم إلى 1888 

در هم املمثلة  حصة من فئة188    

للحصة الواحد6 في ملكية :

- السيد عمر الذسلة.   

-التسيير: عين عمر الذسلة   مسير 

للشركة ملد6 غير محدد.

- املد6: 99 سنة.

لدى  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت  يونيو2828   16 بتاريخ  بأكدير 
رقم )9823 .

املسير

192 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE DR EXPORT
الذام  الجمع  محضر  بموت�صى   

والدي  يونيو2828   9 في  املنذود 

عات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدود6 مميزاتها كالتالي:                

.STE DR EXPORT     :   اال سم

مسؤولية  عات  شركة   : -الصفة 

محدود6.

-الرأسمال   : 188.888,88  درهم. 

-الهدف  :

 - تصدير املنتجات الفالحية.
-الذنوان  :  رقم 12 بلوك د تجزئة 

اركانة  ايت ملول.

فاتح  من  لتبدأ   : املالية  -السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الشركة من  تسير     : -التسيير    

طرف السيد درويش عثمان. 

الوانوني باملحكمة   االيداع   -تم  
االبتدائية بانزكان في 23 يونيو 2828 

تحث   رقم 669 . 
193 P

CYLIA TRANS شركة
  SARL 

                 تأسيس شركة
بموت�صى عود عرفي مؤرخ بتاريخ 
الوانون  وضع  تم  مارس2828،   2
الخصائص  عات  لشركة  االسا�صي 

التالية:
 CYLIA التسمية الوانونية : شركة

.  TRANS SARL
    الشكل الوانوني :   ش.م.م.  

   املور االجتماعي : رقم 71 الطابق 
الثاني  أدرارالشطر   71 رقم  األر�صي 

أكادير.
نول   : االجتماعي  الغرض 

املستخدمين للغير.  
في  حدد   : الرأسمال االجتماعي   -
 1888 أالف درهم موسمة من   188
درهم   188 بويمة  اجتماعية  حصة 

للحصة، موسمة كالتالي :
حنان فار�صي 588 حصة اجتماعية.
كريم جذكو 588 حصة اجتماعية.
: تم تذيين حنان فار�صي  التسيير  

مسير6 للشركة ملد6 غير محدود6.
99 سنة ابتداء من تاريخ   :  املد6  
تسجيل الشركة في السجل التجاري.    
بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت  يونيو2828   19 بأكادير بتاريخ 

الرقم 98368.
194 P

 CRECHE GRAINE DE
PARADIS PRIVEE

تأسيس شركة                                                     
في  املؤرخ  للذود   طبوا 
الوانون  وضع  ثم  مارس2828    6
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
النحو  على  واحد  وشريك  محدود6 

التالي :
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 CRECHE GRAINE : اسم الشركة
. DE PARADIS PRIVEE

الهدف: حضانة.
خريبكة  شارع  االجتماعي:  املور   

رقم 163 الحي املحمدي اكادير. 
املد6:  99 سنة .

درهم   188888.88 الرأسمال:  
موسمة إلى 1888 حصة موابل 188 

درهم للحصة .
التسيير: السيد اليزيدي محمد   .      
والباقي  للذخير6   5%  : األرباح   

حسب قرار الشركاء   . 
تبتدئ من فاتح يناير إلى   : السنة 

غاية 31 ديسمبر.
التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم   
تحت  أبريل2828   9 بتاريخ  باكادير 

رقم 9996).
195 P

STE COMPLEXE AADIM
تأسيس شركة دات مسؤولية 

محدود6
 23 في  املؤرخ  للذود  طبوا 
شركة  تأسيس  تم  يناير2828 
بالخصائص  املسؤولية  محدود6 

التالية:
. COMPLEXE AADIM :االسم

الهدف:
 محطة الوقود .

رأسمال املجموع : 188888.88.
التسيير: السيد ابلذظيم عمر.

املور االجتماعي: الطريق اإلقليمية 
واد  الخربة  دوار   589 رقم  بيوكرى 

الصفاء شتوكة ايت باها.
املد6: 99 سنة .

للمجموعة  الوانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
 642 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ )1 يونيو2828.
196 P

 COD EXPERTS  شركة
 SARL AU ش. م. م
تأسيس شركة م م

مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تأسيس  تم   2828 ماريس   3 في 
تحمل  املسؤولية  محدود6  شركة 

الخصائص التالية :

 COD EXPERTS   : التسمية   -  1 
ش م م.

2 - رأسمال الشركة : 188.888,88 
1888حصة بويمة  درهم موسم الى 

188 درهم لكل حصة مملوكة ل :
: ب1888  نايت ولتيت   -ابراهيم  

حصة.
 87 رقم  االجتماعي:  املور   -  3
زنوة البريد  84 عمار6 الوفاء  الطابق 

بيوكرى.
4 - الهدف اإلجتماع:
 االستيراد والتصدير.

من  الشركة  تسيير  التسيير:   -  5
رقم  ولتيت   نايت  ابراهيم  طرف 

.JH15766 البطاقة الوطنية
الوانوني  امللف  إيداع  تم   -  6
االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 
بتاريخ   625 رقم   تحت   بانزكان 

16 يونيو 2828.
197 P

 CHTOUKA LEGUMES شركة
 ش. م. م

في مؤرخ  عرفي  عود   بموت�صى 
شركة  تأسيس  تم   2828 ماي   5  
تحمل  املسؤولية  محدود6 

الخصائص التالية: 
 CHTOUKA  : -1التسمية 

LEGUMES ش م م.
-2 رأسمال الشركة : 188.888,88 
1888حصة بويمة  درهم موسم الى 

188 درهم لكل حصة مملوكة ل :
-تكريح احمد  : ب588 حصة.

ب588   : املختار  -تكريح 
حصة. 

الرجيلة  دوار  االجتماعي  املور   3-
ايت عمير6 شتوكة ايت باها.

-4 الهدف اإلجتماعي : 
االستغالل الفالحي .

من  الشركة  تسيير  التسيير:    5-
طرف تكريح احمد بطاقته الوطنية 

.JB192393
الوانوني  امللف  إيداع  تم   6-
املحكمةاالبتدائية  لدى  للشركة 
 26 بتاريخ    519 بانزكان تحت رقم  

ماي2828.
198 P

ESAM TRAVAUX
SARL

بتاريخ   املؤرخ  الذود  بموت�صى 
على  املصادقة  تمت  5ماي2828 
شركة    لتأسيس  األسا�صي  الوانون 
عات املسؤولية    ESAM TRAVAUX

املحدود6.
املوراالجتماعي : شارع الشباب حي 

التوامة بيوكرى اشتوكة ايت باها.
النشاط االجتماعي :

وجميع  والتهيئة  البناء  أعمال   
األنشطة األخرى املتذلوة بالبناء.

املال  رأس  حدد   : املال  الرأس 
الشركة في مبلغ مئة آالف درهم هكذا 
98.888درهم موسمة إلى988 حصة 

اجتماعية بويمة 188 درهم .
تسيرالشركة من طرف   : التسيير 

السيد شريفي محمد.
مد6 الشركة  99 : سنة.

وقدتم إيداع نسخة من الوانون 
االبتدائية  املحكمة  لدى  األسا�صي 
رقم   تحت  التجاري  السجل  بانزكان 

598 بتاريخ  11 يونيو2828 .
199 P

STÉ EMBAF SERVICES
-sarl 

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
رأسمال: 188.888.88

مورها اإلجتماعي: رقم 15 شارع 
الحسن 2  دوار إداو سذيد تغجيجت

السجل التجاري رقم :36445 
بأكادير

املوقع  االسا�صي  اطارالوانون  في 
يوم 18 يونيو 2828 تم تورير مايلي:

 STÉ EMBAF شركة    : -التسمية 
SERVICES

- النشاط املزاول: 
التداول.

 اشغال البناء. 
في  تحديده  تم  املال:  رأس   -
على  موسمة  درهم   188.888.88
لكل  درهم   188 ب  حصة   1888

حصة.
بالسجل  مسجلة  الشركة 
التجاري للمحكمة االبتدائية ملدينة 
 15 بتاريخ   2945 رقم  تحت  كلميم 

يونيو2828.
200 P

EL ABOUDI CAR الشركة
تأسيس

ب  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 

وضع  تم  فبراير2828   24 تاريخ 

الووانين األساسية لشركة محدود6 

عات  وحيد  شريك  عات  املسؤولية 

املميزات التالية:

.EL ABOUDI CAR التسمية -

 - الشكل الوانوني: شركة محدود6 

املسؤولية عات شريك وحيد. 
تأجير السيارات بدون  الهدف:   -  

سائق.

منصور  شارع  االجتماعي  -املور   

دهبي رقم 192 تارودانت.  

في  حدد  االجتماعي  -الرأسمال 

88, 188888 درهم موسم إلى 1888 

در هم املمثلة  حصة من فئة188    

للحصة الواحد6 في ملكية :

- السيد عصام حكموي  . 
حكموي  عصام  عين  -التسيير: 

مسير للشركة ملد6 غير محدد6.

- املد6: 99 سنة.

لدى  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

يونيو2828   16 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 244.
املسير

201 P

EGHCHI CARS
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6  

الذام  الجمع  محضر  على  بناء 

مارس   9 بتاريخ  املنذود  التأسي�صي 

عات  شركة   تأسست   2828

باالعتبارات  املحدود6  املسؤولية 

التالية: 

   EGHCHI CARS االسم : شركة  -

عات مسؤولية محدود6 

الحي   5 النهضة   : الذنوان   -

الصناعي تيزنيت.
السيارات بدون  كراء   : الهدف   -  

سائق.
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الذمليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية  التجارية،  السياحية، 
واالقتصادية التي من شأنها أن تنمي 
وتطور نشاط الشركة املذكور6 أعاله.

- املد6 : تسذة و تسذون سنة )99 
سنة).

رأس مال الشركة   : رأس املــــال   -
هوعشر6 آالف درهم )18.888 درهم) 
)188) حصة قيمتها  موسم إلى ألف 

مائة )188) دراهم لكل واحد6 منها.
منى  السيد6  عينت  التسيير:   -

هموش كمسير6 للشركة 
اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع   -
الوانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 
تحت رقم:    2828 يونيو   11 بتاريخ 

.126
202 P

BO TWAJN    
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيــس شركة.
بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى   
شركة  تأسيس  تم   ،  17/82/2828
عات املسؤولية املحدود6  خصائصها 

كالتالــي :
 BO TWAJN  : التسمية -

 الهدف االجتماعي : -1 إستغالل و 
تسيير املطاعم و املواهي-

أيت  دوار   : االجتماعي  املور     -
ملود كلم 18 طريق بيوكرى الجماعة 

الوروية واد الصفى.
-  املد6 : 99 سنة. 

درهم   188.888,88 الرأسمال   -
حصة اجتماعية  موسمة إلى1888  
من فئة 188  درهم للحصة الواحد6، 

موزعة كالتالي:
- أيت الذورف هشام : 588 حصة

- أيت الذورف علي : 588 حصة
يذهد بتسيير الشركة  التسيير:    -
إلى السيد أيت الذورف هشام ملد6 
غير محدد6،  أما التوقيع فينسب له،
  وقد  تم اإليداع الوانوني بكتابة 
االبتدائية  املحكمة   لدى  الضبط 
25/82/2828  تحت  بتاريخ  بانزكان  

رقم 326 .
للخالصة و البيان

عن املسير،

203 P

CABINET SABCONSULTING

BLUE LODGE
إعالن تأسيس شركة

ب  املؤرخ  الذرفي  للذود  طبوا 
شركة  تأسيس  تورر   82/83/2828

باملواصفات اآلتية
BLUE LODGE : التسمية

محدود6  شركة   : الشكل 
املسؤولية

تاغزوت  :  قرية   املور االجتماعي   
وسط تاغازوت

رأس املال : 188.888 درهم
املسير: أحمد الذاللي

 31 يناير الى   1 من  السنة املالية: 
دجنبر

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  ثم 
بتاريخ  باكادير  التجارية  للمحكمة 

15/86/2828 رقم 98238.

204 P

BILLIN CAR SARL
تأسيس شركة محدود6 املسؤولية

ICE :002460665000061
بموت�صى عود عرفي محرر بتاريخ  
شركة  تأسيس  تم     81/84/2828
محدود6 املسؤولية عات الخصائص 

التالية : 
BILLIN CAR Sarl : التسمية

اكادير  شارع   : االجتماعي  -املور 
حي السالم ايت   488 بلوك س رقم 

ملول .
بدون  السيارات  كراء  -الهدف: 

سائق.
االجتماعي.188888  -الرأسمال 

درهم.
-التسيير : محمد الليل.

-املد6: 99 سنة.
-السنة املالية : فاتح يناير حتى31 

دجنبر .
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 678 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 
السجل   ،23/86/2828 بتاريخ 

التجاري رقم 3)283

205 P

BCCE 
تأسيس شركة

ب  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 

تاريخ85/2828/)2 تم وضع الووانين 

األساسية لشركة محدود6 املسؤولية 

املميزات  عات  وحيد  شريك  عات 

التالية:

BCCE : التسمية -

 - الشكل الوانوني : شركة محدود6 

املسؤولية عات شريك وحيد. 

الدراسات  مكتب   : الهدف   -

التونية  / مكتب املراقبة / الهندسة 

املدنية

 - املور االجتماعي :   تجزئة بزناسن 
رقم 69 دشيرا إنزكان

في  حدد  االجتماعي  -الرأسمال 

88, 188888 درهم موسم إلى 1888 

در هم املمثلة  حصة من فئة188    

السيد  ملكية  في  الواحد6  للحصة 

الفتحي ندى.    

-التسيير: عين الفتحي ندى    مسير 

للشركة ملد6 غير محدد6.

- املد6 : 99 سنة.

لدى  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   12/86/2828 بتاريخ  بإنزكان  
رقم 591 

 املسير  

206 P

  STE BANO TOURS SARL
قرر بموجب جمع منذود بتاريخ 

عات  شركة  تأسيس   16/83/2828

الخصائص التالية.

تسمية  تم  لود   : التسمية   .1

عات  شركة  تور  بنو  الشركة  

املسؤولية املحدود6.

تين  دوار  الشركة  مور  مور:   .2

شتوكة  عمير6  بايت  عالل   عدي 

ايت بها .

في  حدد   : أموال  رؤوس   .3

موسومة  درهم   188.888.88

درهم   188 من  حصة  إلى1888 

للواحد وموزعة كالتالي.  

- السيد الرامي خالد 588 حصة   
  588 الحسين  زعيم  السيد   -

حصة.
املجموع : 1888 حصة

: من أهداف الشركة  4. املوضوع 
نول املستخدمين لغير 

5. التسيير: يذتبر السيدان  الرامي 
خالد زعيم الحسين املسيران لشركة 

»بنو تور« ملد6 غير محدود6.
من  ابتداء  سنة   99  : املد6   6

تأسيسها حسب املحضر التأسي�صي 
7. اإليداع الوانوني : لود تم اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الوانوني 
تحت   15/86/2828 بتاريخ  بانزكان 
رقم  التجاري  السجل   68( رقم 

.  28385
207 P

AYOUR PARFUM
بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
شركة  تأسيس  تم   12/83/2828

عات مسؤولية محدود6
 مميزاتها كما يلي :

ش.ع.م.م  شركة   : التسمية 
   AYOUR Parfum

انتاج وتسويق الذطور   : املوضوع 
التصدير واالستيراد

ب   627 رقم   : مورها أالجتماعيي 
حي املحمدي اكادير

من تاريخ  سنة إبتداء   99  : املد6 
تأسيسها النهائي.

الشركة  مال  رأس   : الرأسمال 
 188.888, 88 محدد في قيمة قدرها 

درهم .
السيد  الشركة:  في  املساهمون 

جبار احمد والسيد نورالدين منوار.
اإلدار6 : يدير الشركة السيد6 وئام 

جبار
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة .
كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
باكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   1(/86/2828 بتاريخ 

98335
208 P
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ATLANTIC PATISS
تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 
في  املؤرخ  للذود  طبوا 
شركة  تأسيس  تم   18/86/2828
بالخصائص  املسؤولية  محدود6 

التالية :  
 SARL » ATLANTIC  : االسم 

»PATISS
التغذية الذامة وتغليف  الهدف:  

املنتجات الغذائية
تاجر

  188888,88  : رأسمال املجموعة 
درهم

التسيير:  امبارك الكوش
إشراق بورحيم

املور االجتماعي:   زنوة 326 بلوك 
د رقم ) رياض السالم  اكادير

املد6 : 99 سنة
للمجموعة  الوانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 
بتاريخ   98489 رقم  تحت  بأكادير 

22/86/2828

209 P

CAFÉ FATIH MAI SNC
إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
شركة  تأسيس  تم   89/83/2828

التضامن عات املميزات التالية:
 CAFÉ FATIH MAI »  : التسمية 

» SNC
دحمان،  شارع  املور االجتماعي: 

رقم 29، حي الرحمة، كلميم
درهم   18.888,88: الرأسمال 
فئة  من  حصة   188 على  موسمة 

188,88 درهم.
: موهى ومطذم الهدف 

السيد السالك نزاها   -  : الشركاء 
7)28/81/19 بميستي  املزداد بتاريخ 
لبطاقة  الحامل  ايفني،  سيدي 
 JA132594 رقم  الوطنية  التذريف 

58 حصة.

- السيد مبارك ازالل املزداد بتاريخ 
14/11/1993 بميستي سيدي ايفني، 
الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحامل 

رقم JA153531  58 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف السيد السالك نزاها ملد6 غير 

محدد6.
باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

11/86/2828 تحت رقم 2943
210 P

 CAFE ET SNACK CAMEL
» FOOD » SNC

إنشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
شركة  تأسيس  تم   86/83/2828

التضامن عات املميزات التالية:
 CAFE ET SNACK  : التسمية 

» CAMEL FOOD » SNC
الجيش  شارع  املور االجتماعي : 

امللكي رقم 343 كلميم
درهم   18.888,88  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   188 على  موسمة 

188,88 درهم.
: موهى ومطذم الهدف 

الشركاء
اهروش  جمال  السيد   -
 23/11/1993 بتاريخ  املزداد 
لبطاقة  الحامل  إيفني،  بسيدي 
JA16((49 رقم  الوطنية   التذريف 

 98 حصة.
اهروش  مليكة  السيد6   -
 17/11/1975 بتاريخ  املزداد6 
لبطاقة  الحاملة  كلميم،  بفاصك 
 JD31951 رقم  الوطنية   التذريف 

18 حصة.
تبتدئ من فاتح   : السنة املالية  
يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف السيد جمال اهروش ملد6 غير 

محدد6.
باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

11/86/2828 تحت رقم 2939
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ائتمانيات أيت ملول«فــــــــيكــــام-كونسيلتينك«
4 عمار6 الصديق الطابق الثاني شارع الحسن 

الثاني أيــت مــلـــول واليـة أكــــــادير.
18عمار6 جمال الطابق الثاني شارع الوصر 

البلدي أكـاد يــر.

 STE AMACH AGRI - SARL AU
كراج رقم 52 اكدال رقم 12 ايت 

ملول.
الذام  الجمع  محضر  بموت�صى   
  2(/84/2828 بتاريخ  التأسي�صي 
لشركة* أماش أڭري * ش.ع.م.م ش.و 

تمت املصادقة على ما يلي :
ب*  الشركة  تسمية   : التسمية 

أماش أڭري * ش.ع.م.م. ش.و
املور  جذل   -  : الشركة  مور 
التالي  بالذنوان  للشركة  االجتماعي 
ايت   12 رقم  اكدال   52 رقم  كراج 

ملول.
تحديد  تم   : الشركة  رأسمال 
 188.888,88 في  الشركة  رأسمال 
حصة.   (1888( إلى  موسمة   درهم 

 188 درهم للحصة وموزعة كاآلتي :
 MR. ACHRAF ARRASSI السيد -
  DHS 188.888,88 حصة   1888

درهم.
أهداف الشركة:

واملنتجات  املذدات  وشراء  بيع   •
الفالحية . 

األسمد6  وتصدير  استيراد   •
الغذائية  ,املواد  النظافة   ومنتجات 
الفالحية, املذدات الفالحية , املذدات 
)البذور املجمد6 وأجنة   IA الجينية  

األبوار) والتغذية الحيوانية.
 • استيراد الحيوانات الحية.

 MR.  ACHRAF السيد   يذتبر    •
لشركة  الوحيد  املسير   ARRASSI
ش.و ملد6   . ش.ع.م.م.  أماش أڭري   

غير محدود6.
من   ابتداء  سنة   99   : املد6 

81/84/2828
االيداع الوانوني : لود تم اإليداع 
بانزكان   االبتدائية  املحكمة  لدى 
بتاريخ 15/86/2828  تحت  رقم 612 
والسجل التجاري تحت رقم   28315 

 الـتـوقـيع 
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 STE AL-WAHDA PARA
SARL 

إنشاء شركة عات مسؤولية محدود6  
 STE AL-WAHDA : اسم التجاري

PARA  SARL
الذنوان :- رقم 78 بلوك 1 االداعة 

ايت ملول
مواول   - بارافارما�صي   -  : املهام   
بيع   - والبناء  املختلفة  األعمال 

املنتجات الفالحية 
 188.888   : الشركة  مال  رأس 

درهم
ونذيم:  لحس  السيد    : التسيير 

مشارك و مسير للشركة
السيد  املهدي الكغار: مشارك 

تم اإليداع الوانون األسا�صي لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   16/86/2828 بتاريخ  انزكان 
رقم 626 والسجل التجاري تحت رقم 

                28333
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 ALQALAM BUP SARL  شركة
AUش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تأسيس  تم   89/83/2828 في 
تحمل  املسؤولية  محدود6  شركة 

الخصائص التالية:
 ALQALAM BUP  : التسمية   1-

ش م م
-2 رأسمال الشركة  : 188.888,88 
1888حصة بويمة  درهم موسم الى 

188 درهم لكل حصة مملوكة ل :
- ازركي حسن : ب1888 حصة

ازركي  االجتماعي:عمار6  املور   3-
أمام البريد مركز ايت عمير6 اشتوكة 

ايت باها
تحويل   : أالجتماعي  الهدف   4-

األموال واستخالص الفواتير.
من  الشركة  تسيير  التسيير:    5-
البطاقة  رقم  ازركي  حسن  طرف 

JB341616 الوطنية
الوانوني  امللف  إيداع  تم   6-
االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 

بتاريخ   624 رقم   تحت  بانزكان 

.16/86/2828
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أكابرول
 AGAPROL SARL 

تأسيس الشركة 
بتاريخ عرفي  عود   بموجب 
تم وضع  بأكادير،   2828 يونيو   89  
الوانون األسا�صي للشركة املحدود 6 
املسؤولية عات الخصائص التالية :                                
 AGAPROL أكابرول   : التسمية 

SARL
الهدف : 

البناء  وأشغال  الذوار  إنذاش   •
متذدد6.

اقامة التضامن   : املور االجتماعي 
1 عمار6 1 شوة 31 بنسركاو أكادير.

مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 
 1888 188888.88 درهم موسم إلى 

حصة.
الحصص االجتماعية :

 588 الحسين  سكوم   : السيد   •
حصة.    

 588 خليل عبد الحق   : السيد   •
حصة.

املد6 : تسذة وتسذون سنة.
من  الشركة  ستسير  التسيير: 
ملد6  الحق  السيد خليل عبد  طرف 

غير محدود 6. 
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2828 يونيو   16 بأكادير بتاريخ 

رقم 7)982 .
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 AGADIR TRADING شــركة

COMPANY SARL
 شركة عات مسؤولية محدود6
 رأسمـــالها 188.888,88  درهم

مورها االجتماعي : رقم د1، عمار6 
حمرية، شارع املواومة

 الحي الصناعي
 أكادير

 AGADIR TRADING COMPANY

SARL
 تـأسـيـس شــركة

بتاريخ عرفي  عود   بموت�صى 
تم وضع الوانون   2828 مارس    12  
التأسي�صي لشركة محدود6 املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :  

 AGADIR    الـتـسـميـــــــــــــــة :   شركة  -

TRADING COMPANY SARL

  -  الشكل  :   شركة عات املسؤولية 

املحدود6 .

شراء  و  بيع   -  : الـمـوضـــــوع   -

مستحضرات التجميل بالتوسيط. 

-  املتاجر6.

مجال  في  وسيط  و  مواول    -

التصدير و اإلستيراد.

الذمليات  جميع  عامة  وبصفة 

غير  أو  مباشر6  بصفة  ترتبط  التي 

مباشر6 بهدف الشركة.

-  الـمـور االجـتـماعــي   :   : شوة رقم 

املواومة،  شارع  حمرية،  عمار6  د1، 

الحي الصناعي، أكادير.

-  مــــــد6 الشركــــــة :   99 سنة ابتداء 

من يوم تأسيسها. 

- رأسمـــال الشركـــة:   188.888.88 

حصة من   1.888 درهم موسم على 

فئة 188 درهم.

- الشركاء و مساهمتهم :    - السيد 

درهم   58.888,88 أحمد  الذهبي 

موابل 588 حصة.

- السيد الذهبي أمين 58.888,88 

درهم موابل 588 حصة.

-  األربـــــــــاح : يتم اقتطاع نسبة % 5 

من األرباح لالحتياط الوانوني والباقي 

حسب تورير الشركاء

سواء يوزع او ينول.

تسير الشركة من   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر   -

طرف السيد الذهبي أحمد و السيد 

الذهبي أمين.

حق  أعطي   : اإلمضاء  حق   -

و  أحمد  الذهبي  للسيد  اإلمضاء 

للسيد الذهبي أمين.

فاتح  من   : االجتمـاعيـة  السنـــة   -

يناير إلى 31 دجنبر.

لدى  الوانوني  اإليداع  تم  لود 

بتاريــــــــــــــخ  ألكادير  التجارية  املحكمة 

16/86/2828 تحت رقم : 98248.
للخالصة البيان

املسيــــــــرون
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ACHTAH TRAVAUX  SARL
تـأسـيـس شــركة 

RC : 6715

بتاريخ  عرفي   عود  بموت�صى   
الوانون  وضع  تم   16/83/2828

املسؤولية  عات  لشركة  التاسي�صي 

املحدود6 تحمل الخصائص التالية:

 A C H T A H : لـتـسـميـــــــــــــــة ا -

 TRAVAUX « SARL

-الشكل : الشركة عات املسؤولية 

املحدود6.

:  مواول في األشغال  الـمـوضـــــوع   -

الطريق/ أشغال  البناء/  و  الذامة 

أشغال عمومية.

لكليتة,  حي   : االجـتـماعــي  -الـمـور 

أوالدتايمة.

-مــــــد6 الشركــــــة :  99  سنة. 
الف  مئة   : الشركـــة  -رأسمـــال 

درهم 

سذدان ابراهيم   -الـتسـيـيــــــــــــــــــر: 

 و مبارك زبار6.

لدى  الوانوني  اإليداع  تم  لود 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ:   23( رقم  تحت  تارودانت 
التجاري  رقم سجلها   16/86/2828

هو:6715 .
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   SOCIETE AAFFASSI DISTRI

SARL AU
تأسيس شركة

بموت�صى عود عرفي مؤرخ بتاريخ 

الووانين  وضع  تم   24/86/2819

األساسية لشركة محدود6 املسؤولية 

بشريك وحيد  عات املميزات التالية :

AAFFASSI DISTRI : التسمية -

شركة    : الوانوني  الشكل   -  

شريك  عات  املسؤولية  محدود6 

الوحيد. 

 - البسكويت  توزيع   : الهدف   -

توزيع الشوكوالتة.
ج حي   54 رقم   : -املور االجتماعي 

الهناء الدراركة اكادير.

في  حدد   : الرأسمال االجتماعي   -
88, 188888 درهم موسم إلى 1888 
املمثلة  درهم    188 فئة  من  حصة 
السيد  ملكية  في  الواحد6  للحصة 

عفاس سذيد.   
عفاس  السيد  عين  -التسيير: 
غير  ملد6  للشركة  مسير6  سذيد 

محدد6 .
السيد  تذيين  تم  الشركة:  توقيع 
عفاس سذيد، املوقع الوحيد للشركة 
املصرفية  املستندات  جميع  على 

واإلدارية.
- املد6:  99 سنة

لدى  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   87/8(/2819 بتاريخ  باكادير 

رقم 7595)
املسير
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 ARENGEL INTERNATIONAL
INVESTMENT

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6

 ARENGEL  : االسم 
INTERNATIONAL INVESTMENT
الهدف :  البناء، اإلنذاش الذواري 

، األعمال املتنوعة أو البناء
رأسمال : 18888 درهم مكونة من 
188 حصة بمبلغ 188 درهم للواحد6 

التسيير:  بوتسو عبد الرحمان 
3، رقم  الطابق    : املور االجتماعي 
 ،2 اقامة اكادير باي   ،1 383، عمار6 

تجزئة 28R، فونتي، اكادير.
املد6 :  99 سنة

بالسجل  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التجاري 
بتاريخ   98328 رقم  تحت  باكادير 

1(/86/2828
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 PATISSERIE BOULANGERIE
»ALQAMH ADAHABI » SNC

بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
شركة  تأسيس  تم   19/11/2819

تضامن عات املميزات التالية:
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 P A T I S S E R I E : لتســــــــــــــــــــــــــــــمية ا
 BOULANGERIE ALQAMH

ADAHABI  SNC
حي تيرت الذليا   : املور االجتماعي 

بلوك الزنوة 89 الرقم 138كلميم 
1درهم  8 . 8 8 8 , 8 8 ل: لرأسما ا
فئة  من  حصة   188 على  موسمة 

188,88 دراهم.
الهدف  : •مخبز6 وحلويات 

السيـــــد بيبــــــــوط هشام،  الشركاء: 
لبطاقة  والحامل  الجنسية،  مغربي 
JA134168 رقم  الوطنية   التذريف 

)58 حصة).
مغربي  لحسن،  بذلوش  السيد 
لبطاقة  والحامل  الجنسية، 
JA133135 رقم  الوطنية   التذريف 

)58 حصة).
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف السيد : بيبوط هشام ملد6 غير 

محدد6.
تم   : التجاري  السجل   
بكلميم   االبتدائية  باملحكمة 
بتاريخ26/11/2819 تحت رقم2665
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TRAVAUX. شركة
AK.CHTOUKA ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تأسيس  تم   26/85/2828 في 
تحمل  املسؤولية  محدود6  شركة 

الخصائص التالية :
TRAVAUX.  : التسمية   1-  

AK.CHTOUKA  ش م م
-2 رأسمال الشركة : 188.888,88 
1888حصة بويمة  درهم موسم الى 

188 درهم لكل حصة مملوكة ل :
-اقديم لحسن  : ب1888 حصة

43 تجزئة  -3 املور االجتماعي رقم 
تيكرت سيدي بيبي شتوكة ايت باها

أالجتماعي:تربية  الهدف   4-
املاشية ,اعمال مختلفة.

من  الشركة  تسيير  التسيير:    5-

البطاقة  رقم  لحسن  اقديم  طرف 

JB 317058 الوطنية

الوانوني  امللف  إيداع  تم   6-

املحكمةاالبتدائية  لدى  للشركة 

بتاريخ    5(5 رقم   تحت  بانزكان 

18/86/2828
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 TRANSPORT SPACE

LOGISTIQUE- SARL -A.U
بموت�صى الورار من طرف الشريك 

 TRANSPORT للشركة  الوحيد 

SPACE LOGISTIQUE- SARL -A.U

املنذود   188.888 رأسمالها 

بتاريخ   للشركة  االجتماعي  باملور 

25/82/2828 قرر مايلي :

حي مبارك أعمر   : مور الشركة   -

رقم 18 بلوك 3 أيت ملول   .

- رأس املال حدد في 188.888,88: 

حصة   1888 إلى   موسومة  درهم 

188درهم الواحد6 وموزعة  من فئة 

كتالي :

 1888 الشذراوي عبد الطيف    -

حصة 

من أهداف الشركة:   : املوضوع   -

1 –مواول للنول البضائع الوطنية و 

الدولية لحساب الغير.

الذام  الجمع  قرر  التسيير:   -

 TRANSPORT SPACE شركة  أن 

   -LOGISTIQUE - SARL -A.U

عبد  الشذراوي  السيد  سيسرها 

الطيف ملد6 غير محدود6.

من  ابتداء  سنة   99 املد6:   -

التسجيل بالسجل التجاري.

الوانوني  اإليداع  تم    : اإليداع   -

بمدينة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت    89/86/2828 بتاريخ  انزكان 

رقم  التجاري  السجل   5(8 رقم 

.28269
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TIGMI OURCHIM
Cabinet IDJAMAA CONSEILS

: Siège social

 N°704, LOT MESUGINA, DRARGA,

AGADIR

Tél :  06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

الذام   الجمع   بموت�صى محضر  

والذي   38/81/281( في   املنذود 

عات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدود6 مميزاتها كالتالي : 

 SOCIETE  : التجاري  االسم 

TIGMI OURCHIM

مسؤولية  عات  شركة   : الصفة 

محدود6.

الرأسمال : 188.888 درهم .

حيث يتوفر :

السيد أورشيم ياسين على 1888 

حصة.

الهدف : -الترويج السياحي

الذنوان : دوار أكني تغازوت اكادير

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

السيد  طرف  من  تسير  التسيير: 

أورشيم ياسين .

تــــــــــــــــــــــم اإليــــداع الوانـــوني باملحكمة 

 16/83/281( في  بأكاديــر  التجـارية 

تحـــــــــت الرقـــم الترتيبي72957.

223 P

Cabinet MASDAC

 Siège social : N°71, Bloc A, Imm

 YASSMINE, Angle Av ALMOQUAOUMA

et Av CADI AYAD, AGADIR

Tél : 05-28-22-89-59

STE Z&S PRIMEURS
الذام   الجمع   بموت�صى محضر  

والذي   2828  /89/86 في  املنذود  

عات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

واحد  بشريك  محدود6  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي : 

 STE Z&S التجاري:  االسم 

PRIMEURS

مسؤولية  عات  شركة  الصفة: 

محدود6  بشريك واحد. 

الرأسمال 188.888 درهم .

حيث يتوفر :
على  حفيظ   بوسنكار  السيد  

1888 حصة.
املستغالت  -تسيير   : الهدف 
الفالحية  االستيراد و التصدير) تاجر 

أو وسيط)
 ،2( عمار6  إقامة بدر،   : الذنوان 

شوة رقم 81، حي الهدى، اكادير 
فاتح  من  تبتدئ  املالية:  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة .
التسيير: تسير  الشركة من طرف 
غير  ملد6  حفيظ  بوسنكار  السيد 

محدود6.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
  1(/86/2828 في  بأكادير  التجارية 

تحت  الرقم الترتيبي   98.312.  
224 P

 STE WORLD PLEASURE
S.A.R.L

تأسيس الشركة
بموجب عود عرفي مؤرخ بتاريخ 
الشركة  تأسيس  تم   83/81/2828

عات املميزات التالية:
  STE  : االجتماعية  التسمية 

   WORLD PLEASURE sarl
و  خرجات   : االجتماعي  الهدف 
في  الصحاري،  في  سياحية  رحالت 

الجبال و الواحات
املور االجتماعي : رقم 733 ،الطابق 

االول ،تجزئة آلوكالة 1،الذيون
 188.  888  : الرأسمال االجتماعي 
درهم مجزأ6 إلى 1888 حصة من فئة 

188 درهم للحصة الواحد6
اكرام  السيد  تذين  تم   : التسيير 
محمد  كرموم  و  احمد  الوصاد 

كمسيرين للشركة ملد6 غير محدود6.
من  ابتداء  سنة   99  : املد6 

التأسيس النهائي
تم اإليداع الوانوني لدى مصلحة 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالذيون بــتاريخ  : 17/86/2828 تحت 

رقم  1)9.
225 P
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  STE WAHADAD SERVICES
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عود  على  بناءا   -I
الووانين  وضع  تم   ,17/82/2828
األساسية لشركة محدود6 املسؤولية:
 WAHADAD SERVICES     عات 

الخصائص التالية : 
في  الشركة  هدف   : الهدف   1

املغرب كما في الخارج هو
•األشغال املختلفة و البناء

•مفاوض تجاري
 286 رقم   . االجتماعي  املور   2-

إقامة الصحراء كلميم.
-3 املد6 :  99 سنة

.188.888 -4 الرأسمال : حدد في 
حصة   1888 على  موسم  درهم 
اجتماعية بويمة 188 درهم للواحد6 

وهي في نصيب  : 
حصة   588 البشير  •احداد 

اجتماعية.
حصة   588 لحبيب  •واها 

اجتماعية .
تسير الشركة وملد6   : التسيير   5-
غير محدود6 من طرف السيد احداد 

البشير   
ثم اإليداع الوانوني تحت رقم   -II
السجل  في  والتسجيل   2828/63
وعلك   2(49 رقم  تحت  التجاري 
بتاريخ  باملحكمة االبتدائية لكلمــــيم  

  . 86/83/2828
226 P

YASSIMARBA
تأسيس شركة

بموت�صى عود عرفي مؤرخ بتاريخ 
الوانون  وضع  تم   ،2828 يونيو   9
الخصائص  عات  لشركة  األسا�صي 

التالية :
.YASSIMARBA : التسمية

SARL الصفة الوانونية : ش.م.م
حي لذرب بلوك   : املور االجتماعي 
 223 البريد  صندوق   24 زنوة   18

تكوين أكادير.

أشغال   : االجتماعي  الهدف 
مختلفة للبناء.

الرأسمال : حدد في مبلغ 188.888 
حصة   1888 إلى  موسم  درهم 
188 درهم للحصة  اجتماعية بويمة 
الواحد6 ومجزأ حسب املساهمة كما 

يلي :
السيد موشو محمد : 588 حصة.

 588  : السيد اوبال6 عبد اللطيف 
حصة.

السيدان،  تذيين  تم   : التسيير 
اللطيف  عبد  واوبال6  محمد  موشو 

مسيران للشركة ملد6 غير محدود6.
املد6 : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2828 يونيو   19 بأكادير بتاريخ 

الرقم 98352.
228 P

NATURALIEN
ش.م.م

تأسيس رشكة

 27 تبذا لذود عرفي مؤرخ في يوم 
2815  حيث تم وضع قوانين  فبراير 

الشركة املساهمة عات املسؤولية :
.NATURALIEN التسمية : شركة
الصفة الوانونية : شركة مساهمة 

عات مسؤولية محدود6.
حدد موضوع الشركة   : املوضوع 

في ما يلي :
فالحة، تصدير، استيراد.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 
لالكتتاب  كلها  درهم   188.888

والدفع.
الخربة  دوار   : االجتماعي  املور 
الصفاء  واد  الوروية  الجماعة 

بيوكرى.
99 سنة ابتداء  : حددت في  املد6 

من تاريخ تأسيس الشركة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   13 في  وتنتهي  يناير 

سنة.ديسمبر من كل سنة.

السيد  الشركة  يسير   : اإلدار6 
غير  ملد6  املهدي  محمد  الحجوجي 

محدود6.
اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  الوانوني 
 19 املحكمة التجارية بانزكان بتاريخ 

ماي 2828 تحت رقم 2828/581.
228Pمكرر

 ROUKA MB ADARDOUR
GROUP
التأسيس

 28 بموجب عود عرفي مؤرخ في 
مارس 2828 بانزكان تم إنجاز الوانون 
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

محدود6 وعات الخصائص التالية :
الشركة  اتخدت   : التسمية 
التسمية التالية : روكا م ب اضرضور 
 ROUKA MB ADARDOUR (كروب

. GROUP
الهدف :

البضائع  نول  املستخدمين،  نول 
نيابة عن الغير محليين ودوليين ؛

االستيراد والتصدير.
املور االجتماعي : شوة 3 عمار6 64 

تجزئة تافوكت الدشير6 الجهادية.
في  محدد6  الشركة  مد6   : املد6 
99 سنة احتسابا من تاريخ تأسيسها 
األوان. قبل  الحل  عدا  ما   النهائي 
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
موزعة  درهم   188.888 في  الشركة 

كما يلي :
 188.888  : مبارك  اضرضور 

درهم.
الشركاء : .

اضرضور مبارك مغربي الجنسية، 
الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحامل 

.JA(86(6 رقم
اضرضور  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملد6  للشركة  مسيرا  مبارك 

محدود6.
اإليداع الوانوني :

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   5 يومه  بانزكان  االبتدائية 

2828 تحت رقم 28253.
229 P

YASMINE ENGINS
SARL 

ديار الضخامة عمار6 47 الطابق 4 
زنوة 19 بوسكور6 الدار البيضاء

بموت�صى عود عرفي مؤرخ بتاريخ 

) يونيو 2828، تم  تأسيس ش.م.م.

 YASMINE ENGINS  : التسمية 

.SARL

محدود6  شركة   : الشكل 

املسؤولية :

 47 ديار الضخامة عمار6   : املور 

بوسكور6 الدار   19 الرقم   4 الطابق 

البيضاء.

الغرض : أعمال متنوعة أو أعمال 

البناء.

الرأسمال : حدد في مبلغ 188.888 

درهم   188 بـ  1888حصة  أي  درهم 

للحصة موزعة على الشكل التالي : 

 188.888  : السيد يوسف بوكننا 

درهم   188  : حصة   1888 درهم أي 

للحصة.

املسير : السيد يوسف بوكننا

اإلمضاء : السيد يوسف بوكننا

وقد تم اإليداع الوانوني باملحكمة 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736774.

230 P

STE RASUD TRAVAUX SARL
تأسيس

مسجل  عرفي،  عود  على  بناءا 

 ،2828 يونيو  فاتح  بتاريخ  بكلميم 

تم وضع الووانين األساسية لشركة 

 RASUD املسؤولية  محدود6 

TRAVAUX عات الخصائص التالية  :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج هو :

املختلفة  األشغال  في  مواول 

والبناء.

شارع ابن رشد   : املور االجتماعي 

إقامة عائشتو 2 الطابق 3 شوة رقم 

6 كلميم.

املد6 : 99 سنة.
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 188.888 في  حدد   : الرأسمال 
حصة   1888 على  موسم  درهم 
اجتماعية بويمة 188 درهم للواحد6 

وهي في نصيب :
حصة   788 املسكيني  رفيق 

اجتماعية.
عبد املجيد املسكيني : 388 حصة 

اجتماعية.
وملد6  الشركة  تسير   : التسيير 
السيد  طرف  من  محدود6  غير 
رفيق املسكيني أو نائبه عبد املجيد 

املسكيني.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   9 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2828 تحت الرقم )2828/18.
231 P

كومين هوم
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي  عود  بموت�صى   
الوانون  وضع  تم   84/86/2828
التاسي�صي لشركة محدود6 املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية:
الـتـسـميـــــــــــــــة : كومين هوم

:  شركة دات املسؤولية  الشكل  
استغالل   : -الـمـوضـــــوع  املحدود6. 
االت  وكراء  سياحية  منتجذات 

الركمجة.
-الـمـور االجـتـماعــي  : حي الساحل 

دوار تامراغت اورير – اكادير.
99  سنة ابتداء   : مــــــد6 الشركــــــة  

من يوم تأسيسها. 
  : الشركـــة  -رأسمـــال 
 1888 على  موسم  188.888درهم 
عزيز بن  درهم    188 حصة من فئة 

لحنين .988 حصة
موروس بانينا تريزا .188 حصة

-األربــــــــــــــــــاح : يتم اقتطاع نسبة % 5 
من األرباح  لالحتياط الوانوني والباقي 

حسب تورير الشركاء.
من  الشركة  تسير   : -الـتسـيـيـــــــــــــر 
طرف السيد : عزيز بن لحنين  مع كل 

صالحيات االمضاء
فاتح  من   : االجتمـاعيـة  -السنـــة 

يناير إلى 31 دجنبـــــر.
لدى  الوانوني  اإليداع  تم  لود 
يـوم   باكادير  التجارية  املحكمة 

19/86/2828 تحت رقم 8)983   
232 P

افري الين ترونسبور ش م م
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
الوانون  وضع  تم   16/83/2828
األسا�صي لشركة محدود6 املسؤولية 

عات املميزات التالية :
االسم افري الين ترونسبور.

 81 رقم  محل  االجتماعي  املور 
 186 مكرر اقامة فال اومليل عمار6 

الحي املحمدي اكادير.
البضائع  نول  الشركة  هدف 

لحساب الغير.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املد6: 

تسجيلها بالسجل التجاري.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
 1.888 موسمة  فى188.888درهم 
عبد  السيد   : كالتالي  موزعة  حصة 
حصة و السيد   588 اللطيف عتيق 

محمد فرحات588 حصة.   
اللطيف  عبد  السيد  التسير: 

عتيق ودالك لفتر6 غير محدود6.
اللطيف  عبد  السيد  التوقيع: 

عتيق.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر.
باملحكمة  الوانـوني  اإليـداع  تـم 
التجارية بأكادير بتاريخ28/85/2828 

تحت رقم 9)988.
233 P

مركز التكوینات جیفري النغ 
الخاص

شركة عات مسؤولیة محدود6
السجل التجاري : 43899 – أكادیر

تأسیس شركة عات مسؤولیة 
محدود6

بتاریخ  عرفي  عود   بموت�صى 
الوانون  وضع  تم   2828 ماي   2(
مسؤولیة  عات  لشركة  األسا�صي 

محدود6 باملواصفات التالیة :
التكوینات  مركز   : التسمیة   -  1

جیفري النغ الخاص.
- الشكل الوانوني : شركة عات   2

مسؤولیة محدود6.

 / الدعم  دروس   : الھدف   -  3
التكوینات في اللغات األجنبیة

الطابوين   : االجتماعي  املور   -  4
األول والثاني رقم 288 الحي املحمدي 

أكادیر
ألف  خمسون   : املال  رأس   -  5

درهم ) 58.888 درهم)
الشركة  تسير   : التسیير   -  6
ملیكة  للسید6  الوحید  باإلمضاء 
الحاملة لبطاقة التذریف  الصالحي، 

.JT58613 الوطنیة رقم
) - املد6 : 99 سنة.

: من فاتح  السنة اإلجتماعیة   -  7
ینایر إلى 31 دجنبر من كل سنة

باملحكمة  الوانوني  اإلیداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  ألكادیر  التجاریة 

2828 تحت رقم 98311.
من أجل النشر والبیان

234 P

شركة ترانزيال ش.م. م
شركة عات مسؤولية محدود6 
رأسمالها 188.888 درهم مورها 
االجتماعي الحي املحمدي رقم و- . 

14-3642 آكادير
تبذا للذود املحرر بتاريخ 11 فبراير 
محدود6  شركة  تأسيس  تم   2828
املسؤولية تحتوي على امليزات التالية

التسمية :  ترانزيال ش.م.م.
املور التجاري الحي املحمدي رقم 

و 3642  14 أكادير.
الرأسمال – 188.888 درهم

النشاط التجاري خدمات الترجمة 
عبر االنترنت 

5 باملائة من األرباح  الربح يوتطع  
الصافية من أجل االحتياط الوانوني.
التسيير تم تذيين السيد6 اسماء 

السالمي كمسير6 للشركة . –
السنة االجتماعية من فاتح يناير 

إلى غاية  31 دجنبر .
سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املد6 

التسجيل في السجل التجاري .
وقد تم اإليداع الوانوني باملحكمة 
يونيو   1( بتاريخ  بآكادير  التجارية 

2828 تحت عدد 98384 .
بمثابة موتطف و بيان

235 P

 SOCIETE PARA PHARMACIE
      AFOULKI   SARL

  بموت�صى محضر اجتماع املنذوـد 

بتاريخ25/82/2815 تورر مايلي :                                                       

 املصادقة عـلى حسابات التصفية                              

 ابراء دمة املصفي                            

الحل النهائي للشركة                  
التشطيب على السجل التجاري              

باملحكمة  الوانوني  إليداع  تم 

  1553 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ.13/87/2815

236 P

مكتب حسابات ابن عامر

SB TIZNITش.م.م
وقف نهائي  لنشاط الشركة

ICE: 001979448000061

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 

و   16/83/2828 بتاريخ  االستثنائي 

تحت   2828/83/19 بتاريخ  املسجل 
 ،  OR : 289( و   :  RE   2291 رقم 

لشركة SB TIZNIT ش.م.م رأسمالها 

االجتماعي:  مورها  درهم   188.888

تيزنيت،  تمدغوست  حي   45 برقم 

تمت املصادقة على : 

-الوقف النهائي  لنشاط الشركة.

تم إيداع امللف الوانوني بمكتب 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتيزنيت تحت رقم 2828/136 بتاريخ 

 .1(/86/2828

237 P

 MOROCCO BUSINESS 
HOUSE

حل مسبق لشركة

بتاريخ    عرفي  عود  بموت�صى 

لشركة  الشركاء  قرر   2(/18/2819

عات املسؤولية املحدود6 

 MOROCCO BUSINESS

HOUS ما يلي : 

* الحل املسبق للشركة. 

 Mr. IGOR السيد  عيين   *

ZELIKOVSKYمصفي للشركة. 
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األساسية  الووانين  تغيير   *
للشركة .

 11 : رقم  * حد د املور االجتماعي 
شارع الوحد6 إقامة إمام علي شوة 2 

الدار البيضاء.
الوانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
    735(21 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

بتاريخ 15/86/2828
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 SOCIETE OUBELLA DE «
 CONSTRUCTION

السجل التجاري : 11345 / اكادير
تذـــــديل

بتاريخ  محرر  محضر   بموت�صى 
 12 فبراير2828 ، قرر الشركاء لشركة  
 SOCIETE OUBELLA DE«  : ما يلي 

 » CONSTRUCTION
- قفل التصفية النهائية للشركة.

عبد  اوبال6  السيد  عمة  إبراء   -
اللطيف من مهامه كمصفي للشركة.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2828 يونيو   89 باكادير بتاريخ 

الرقم 98167. 
للنشر و البيان

املصفي
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 SOCIETE  INSTITUT D’AIDE
SCOLAIRE PRIVE

رأسمالها  188.888.88 درهم
املور االجتماعي : )12 فونتي الذليا 
مكتب رقم 284 الطابق الثاني - 

أكادير.
فسخ الشركة مسبوا

للجمع  عرفي  عود  1/بموت�صى 
 12/83/2828 الذام غير الذادي يوم 
لشركة    الوحيد  الشريك  قرر 
 INSTITUT D’AIDE SCOLAIRE

PRIVE  مايلي:
- فسخ الشركة مسبوا.   

مذلوم  خاليد  السيد  -تذيين 
مصفي للشركة.

 12(  : تحديد مور التصفية ب   -
فونتي الذليا مكتب رقم 284 الطابق 

الثاني - أكادير.
2/تـم اإليـداع الـوـانوني باملحكمة 
 98291 رقم  التجارية بأكادير تحـت  

بتاريخ 17/86/2828.   
االقتطاف والبيان

احمد زهور
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  ALLOUSSIANE  SERVICE
S.A.R.L

شركة عات املسؤولية املحدود6 
رأسمالها   5.888,88 درهم

مورها االجتماعي : شوة رقم 148 
حي الفدية ,اكادير.    

 بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
قرر   2819 دجنبر   19 في  املؤرخ 

مساهما الشركة ما يلي : 
-1 التصفية البدئية للشركة .

السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  تذيــــــــــــــــــــــــــــــين   2-
 ABDERRAHMAN YACOUBI

كمصفي للشركة.
-3  تحديد املور االجتماعي كمور 

للتصفية . 
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
الكادير بتاريخ 85 مارس  2828  تحت 

رقم )1)9).
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 STE ZAMOUR
MULTISERVICES SARL AU

الذام  الجمع  مداولة  بموت�صى 
ماي   ( بتاريخ  املنذود  االستثنائي 
 STE ZAMOUR« لشركة   2828

»MULTISERVICES SARL AU
58.888.درهم،  رأسمالها  والتي 
اقليم   اسبويا  مركز  مورها  والكائن 

سيدي افني، تورر تصفية الشركة.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2828 ماي   21 بتيزنيت بتاريخ 

رقم :115/2828.
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طارق عرفا ترانسبور  

 Société à responsabilité  

 .limitée

Au Capital de  100.000 DH

 Siège Social : AV.RASS EL

.KHAYMA N°178 LAYOUNE

تغييرات

الجمع  محضر  بـمـوجـب   –  1

بتاريخ   املنذود  االستنائي  الذام 

85/2828/)2 تورر  ما يلي :

االجتماعية  الحصص  تفويت   -

على الشكل التالي:

محمد  حميد  للسيد  388حصة 

لفائد6 املصطفى حليم. 

الحفيان  للسيد  حصة   488

املصطفى لفائد6 املصطفى حليم. 

عبد  حليم  للسيد  حصة   488

الزاق لفائد6 املصطفى حليم.

جديد  أسا�صي  قانون  -تبني 

عات  املسؤولية  محدود6  للشركة 

الشريك الواحد تبذا لبيع الحصص 

التنفيذ  حيز  للوانون  موافوة  أعاله 

نفس  الهدف،  نفس  االسم،  بنفس 

رأسمال  نفس  االجتماعي،  املور 

خلق  دون  املد6  ونفس  الشركة 

شخصية مذنوية جديد6 .

-استوالة املسيرين حميد محمد و 

الحفيان املصطفى حليم و عبد الزاق 

من تسيير الشركة. 

املصطفى  السيد   -تذيين 

ملد6  للشركة  وحيدا  مسيرا  حليم 

غيرمحدود6.

املالي  املنفرد  اإلمضاء  -تخويل 

املصطفى  الوحيد  للمسير  واإلداري 

حليم.

-2 وقد تم اإليداع الوانوني بكتابة 

الضبط لدى هيئة املحكمة االبتدائية 

 8(1813/2828 الذيون تحت رقم  

وعلك بتاريخ19/86/2828.       
من اجل النسخة
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 SWEET DREAMS CARS 
السجل التجاري: 27267 /  اكادير

الذنوان: مركز جماعة تغازوت طريق 

الصوير6 أكادير.

إعالن عن تذديـــــــــــــــــــــل

بموت�صى عود هبة محرر بتاريخ 

)1 شتنبر 2819 الذي تمت املوافوة 

5 نونبر2819  من طرف  عليه بتاريخ 

الجمذية الذامة الغير الذادية لشركة 

سويت دريمز كار، تورر ما يلي:

لحسن  أخشاشا  السيد  وهب   -

املودر6  االجتماعية  حصصه  جميع 

والتي  ألفان ومائة وخمسون حصة، 

السيد6  ألخته  الشركة،  في  يملكها 

أصبحت  والتي  سذدية  أخشاشا 

بموجب هذه الهبة الشريكة الوحيد6 

في الشركة ولها كل الحصص املكونة 

مجموعها  التي  الشركة  لرأسمال 

حصة  وخمسمائة  آالف  أربذة 

اجتماعية.

مغادر6 السيد أخشاشا لحسن   -

للشركة طواعية وبدون أي تحفظ.       

األسا�صي  الوانون  تذديل   -

للشركة.  

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

باكادير بتاريخ 12 دجنبر 2819  تحت 

الرقم 911)) . 
للنشر والبيان 

 املسير6   

244 P

شركة سوالر باور سيتيم
شركة عات املسؤولية املحدود6 

رأسمالها 888.88 188 درهم 

املور االجتماعي : تجزئة الحي 

املحمدي بوذة رقم 5275 تجارية 

رقم 2 اكادير

بموت�صى عود عرفي  املوقع بتاريخ 

87/18/2819 املسجل باكادير بتاريخ 

28/12/2819  والذي نتج عنه ما يلي :

حيز  الحصص  تفويت  1)دخول 

التنفيذ : 
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قرر الجمع الذام تفذيل بنود عود 
من تاريخه  تفويت الحصص ابتداء 

والذي بموجبه : 
فوت السيد عبد الصمد الذمري 
حصة اجتماعية للسيد يونس   678
املالك  بذلك  اصبح  الذي  بالخيال 

الوحيد لشركة سوالر باور سيتيم. 
السيد يونس بالخيال.................... 

1888 حصة اجتماعية 
2)استوالة املسير  : 

قرر الجمع الذام االستثنائي قبول 
استوالة السيد عبد الصمد الذمري 
طبوا للوانون من مهامه في التسيير. 

واعتماد  الوحيد  املسير  3)تذيين 
التوقيع االجتماعي : 

االستثنائي  الذام  الجمع  قرر 
تذيين السيد يونس بالخيال كمسير 
توقيذه  اعتماد  مع  للشركة  وحيد 

الوحيد وملد6 غير محدود6.  
باملحكمة  الوانوني  اإليداع 
 (9582 رقم  تحت  باكادير  التجارية 

بتاريخ 87/82/2828 .
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شركة ماهر ترافو ش.م.م
 STE MAHER TRAVAUX

SARL
اعالن بتذديل

السجل التجاري رقم 4759 
تارودانت

الجمع  محضر  بموت�صى 
بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  الذام 
تم  الشركة   بمور   11/86/2828

التذديل األتي:
• تفويت 588 حصة من فئة مائة 
درهم من طرف السيد خورشة مالك 

لفائد6 هيراك عبدهللا.
تذيين السيد هراك   : التسيير   -  •
عبد هللا كمسير جديد للشركة ملد6 

غير محدود6
•تذديل الوانون األسا�صي للشركة    

STATUTS
الوانوني  اإليداع  تم  قد  و 
 باملحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ

 17 /86/2828 تحت رقم 247
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املستقبل
بموجب محضر الجمع الذام غير 
تورر   16/8(/2816 بتاريخ  الذادي 

ما يلي:
من  الشركة  اسم  تغيير 

»املستوبل« إلى«لومست أقبل«
باع كل من الساد6 بومكوك رنياو 
لكل  حصة   58 يوسف  بومكوك 
مولود,وباعت  بومكوك  واحدللسيد 
حصة   188 كوسذيد  زكية  السيد6 

لفائد6 السيد بومكوك مولود.
الوانون  من  6و7  الفور6  تغيير 

األسا�صي للشركة.
للشركة  الوانون  الشكل  تغيير 
  (SCI(للذوارات املدنية  الشركة  من 
محدود6  مسؤولية  عات  شركة  الى 

بشريك وحيد.
تغيير املور االجتماعي من رقم54 
C الحي الصناعي أكادير الىرقم  بلوك 
36 بلوك 3 حي الحرش شارع بيوكرى 

أيت ملول.
البنكي  والتوقيع  التسيير  أسند 
غير  مولودملد6  بومكوك  السيد  إلى 

محدود6.
تحديث الوانون األسا�صي للشركة
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائيةبإنزكان  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2819  /84/18 بتاريخ 

.4184
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 »FINE BURGER« شركة
ش.م.م

تفويت حصص، استوالة وتسمية 
شريك جديد

طبوا ملداوالت الجمع الذام الغير 
85/82/2828 لشركة                       الذادي بتاريخ 
والكائن  ش.م.م   »FINE BURGER«
شارع   ،(6 برقم  االجتماعي  مورها 
اكادير،  تالبورجت،  حي  كينيدي، 
رأسمالها يودر ب 850.000،00 درهم  

تورر ما يلي:
السو�صي  احمد  السيد  قام   -
امال  بتفويت جل حصصه للسيد  

ملشرق والتي تودر ب4258  حصة.  

 -  استوالة السيد احمد السو�صي 
للشركة  شريك  كمسير  منصبه  من 
مكانه  روبيو  ابراهيم  السيد  وتذيين 
االلتزام  مع  للشركة   وحيد  كمسير 

بتوقيذه فوط.
كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
باكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   22/86/2828 بتاريخ 

9843(
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كتب حسابات شحودي
زنوة 7 بلوك 1 رقم )9 شارع املواومة ايت 

ملول، 6158)، ايت ملول املغرب

STE FADLE EXPORT SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها االجتماعي سبت 
الكردان تارودانت 3843) سبت 

الكردان املغرب.
رفع رأسمال الشركة وتفويت 

حصص االجتماعية
رقم التوييد في السجل التجاري 

.319
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم   2828 يونيو   14 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   4.555.888«
»3.128.888 درهم« إلى »7.675.888 
مواصة  إجراء  طريق:  عن  درهم« 
املودار  املحدد6  الشركة  ديون  مع 

واملستحوة.
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تمت   2828 يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على:
تفويت السيد )6) مصطفي قراط 
288 حصة اجتماعية من أصل 721 
حصة لفائد6 السيد )6) فاطمة هناو6 

بتاريخ 21 أبريل 2828.
بن  ابراهيم   (6( السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   13( املذلم 
 (6( حصة لفائد6 السيد   13( أصل 
عادل شكايج بتاريخ 23 شتنبر 2819.
للشركةتم  جديد  مسير  تذيين 
تذيين مسير جديد للشركة السيد)6) 
السيد6 فاطمة هناو6 والسيد عادل 

شكايج كمسير آخر.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ 16 يونيو 

2828 تحت رقم 242.
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EDUSAG SARL AU
تغييرات قانونية:

RC : 4943

 بموت�صى محضر جمع عام بتاريخ  

18/86/2828 تمت املوافوة على :

الساكر  السيد  -تفويت حصص 

حصة اجتماعية    1888 عبد الذلي 

لصالح السيد خالد نبيل.

-تذيين السيد خالد نبيل كمسير 

للشركة ملد6 غير محدد6.

لدى  الوانوني  اإليداع  تم  -لود 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ:   239 رقم  تحت  تارودانت 
التجاري  رقم سجلها   16/86/2828

هو:4943.
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CONAM SUD SARL
تذديل

املور االجتماعي: زنوة اهل الحبيب، 
رقم 5)، كلميم. 

السجل التجاري رقم: 413 بكلميم

بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 

بتاريخ   املسجل   ،83/83/2828

16/83/2828،  تم عود الجمع الذام 

 CONAM SUD االستثنائي لشركة  

املحدود6،  املسؤولية  عات   SARL
درهم،   1.000.000،00 رأسمالها 

حيث تورر ما يلي:

 5888 تفويت  على  -املصادقة 

درهم   188 بويمة  اجتماعية  حصة 

 18.888 أصل  من  حصة  لكل 

حصة،مسلمة من طرف السيد: وهبي 
رضوان لفائد6 السيد وهبي حمز6 . 

هو  الشركة  رأسمال  -يصبح 

إلى  موسمة  درهم   1.000.000،00

18.888 حصة بويمة 188 درهم لكل 

حصة ، موسمة كما يلي:
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 1.888.888 •السيد : وهبي حمز6 

درهم، 18.888 حصة.

محدد6  غير  ملد6  الشركة  -تسير 

من طرف السيد وهبي حمز6 الحامل 

رقم الوطنية  التذريف  لبطاقة 

.JA128892

-تحيين الوانون األسا�صي. 

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  -تم 

بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

84/85/2828  تحت رقم 2828/92.
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أورو  ب.ف.س

شـركـة محدود6 املسؤولية 

رأسمالها االجتماعي : 4.888.888,88 

درهم

املور االجتماعي  : زاوية شارع الدار 

البيضاء و سبتة املنطوة الصناعية 

تاسيال 2 الدشير6 الجهادية انزكان – 

ايت ملول

I. بموـتـ�صى محضـر قرارات الجمع 

 84 ب  الـمؤرخ  االستثنائي  الذام  

يونيو 2828، توــرر مـا يلي :

اجتماعية  حصة   488 -تفويت 

هكاك  الحسن  السيد  يمتلكها  التي 

الى السيد مبارك هكاك و 88) حصة 

اجتماعية الى السيد هكاك عي�صى؛

-املوافوة على السيد هكاك عي�صى 

كشريك جديد للشركة؛

النهائي  التوزيع  من  -التحويق 

لرأسمال الشركة؛

-تأكيد تذيين السيد هكاك عي�صى 

كمتصرف للشركة؛

األسا�صي  الـوـــانـون  في  -تــغيـيـر 

للشـركــة ؛

باملـحكمة  الـوانـونـي  II.ثـم اٳليــداع 

يونيو   15 بتـاريـخ  بانزكان  االبتدائية 

2828 تحـت رقـم 685.
قـــصــد الـــنــشـــر
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شركـة اتلنتيك توغناج دوسيد 
ش.م.م ش و

 ATLANTIC TOURNAGE DE
SUD SARL A.U

بلوكا , رقم 543 ,حي الداخلة اكادير
السجل التجاري رقم  681)3اكادير

الجمع  محضر  بموت�صى 
بتاريخ   املؤرخ  االستثنائي  الذام 
83مارس2828 ، قررالشريك الوحيد 
دوسيد توغناج  اتلنتيك   لشركة 

 ش.م .م ش وما يلي :
حصة   1888 بيع  على  املصادقة 
في ملكية السيد عبد هللا بنسمينة الى 

الساد6:
 334  : السيد عبد املجيد بوعدي 

حصة.
: الذزيزنجاري  عبد   السيد 

 33 3 حصة.
: الدهوي  نورالدين   السيد 

 33 3حصة.
شركة  من  الشركة  شكل  تغيير 
للشريك  املحدد6  املسؤولية  عات 
املسؤولية  عات  شركة  الى  الوحيد 

املحدد6.
-استوالة السيد عبد هللا بنسمينة 
للشركة  وحيد  كمسير  مهامه  من 
الدهوي  نورالدين  السيد  وتذيين 

كمسير للشركة ملد6 غيرمحدد6.
 1,  6  ,7 رقم  الفصل  -تذديل 

و15من الوانون االسا�صي للشركة
األسا�صي  الوانون  تذديل   -

للشركة.
باملحكمة  الوانوني  االيداع  تـم 
 98234 التجارية باكادير تحت عدد 

بتاريخ  16/86/2828 . 
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BRAMSCLEAN
شركة عات مسؤولية محدود6

رأس مالها 188.888 درهم
    R.C : 42833

ICE°002447463000040
ملخص محضر الجمع الذام

االستثنائي للشركة
في إطار الجمع الذام االستثنائي   
لشركة BRAMSCLEAN شركة عات 
بتاريخ املنذود  محدود6   مسؤولية 
 29 ماي 2828, الكائنة رقم 7 عمار6 
محمدي  حي  سكن  بيتي  اقامة   24
الشركة  مساهمو  تداول  اكادير, 

باإلجماع على ما يلي :

بيع جميع حصص السيد حمى   -

حصة   588 ب  تودر  التي  هشام 

لفائد6 السيد الذمراني ابراهيم.

حمى  السيد  املسير  -استوالة 

السيد  يصبح  وبدالك  هشام, 

الوحيد  املسير  ابراهيم  الذمراني 

للشركة.

- تغيير الفصول 6 و 7 من النظام 

األسا�صي.

- تحديث النظام األساسية.  

تم اإليداع الوانوني للشركة لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

باكادير في 17 يونيو 2828  تحت رقم 

.982(9

254 P

 ABALO SERVICES POUR LE

 NETTOYAGE JARDINAGE

ET SECURITE SARL
RC N°15591/AGADIR

الذام  الجمع  بـموت�صى   .1

بـتـاريـخ  املنذود  االستثنائي 

على االتفاق  تم    38/81/2828 

 ما يلي :

الحصص  املصادقة على تفويت  

االجتماعية كما يلي:

للسيد6  اجتماعية  حصة   98•

مليكة اوطالب لفائد6 السيد عبدو 

هشام .

•  التوقيع املشترك إلزامي للسيد 

هشام  عبدو  والسيد  الذربي  عبدو 

موابل املؤسسات املصرفية واملالية..

التوقيع املنفصل للسيد عبدو   •

موابل  هشام  عبدو  والسيد  إدريس 

اإلدارات الذامة اوالخاصة

تحيين الوانون األسا�صي للشركة.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 

وعلك   (9(12 رقم  تحت  باكادير 

بتاريخ 84/83/2828 . 
من اجل النسخة والبيان
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 مكتب حسابات ابن عامر

 AALAM  شركة
 ALHANDASSA B.E.T

 ش.م.م. 
التذريف املوحد للمواوالت
 88229972788887(
السجل التجاري 4893

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 
االستثنائي املؤرخ في 12 فبراير 2828 
و املسجل بتاريخ 2 يونيو  2828 تحت 
رقم RE  2629 : و OR :  2355  تمت 

املصادقة على : 
 288 تفويت  -املوافوة على عود 

حصة اجتماعية.
-تبني الصياغة الجديد6 للوانون 

األسا�صي .
االشذار  فتر6  على  -املوافوة 

الستوالة املسير.
إيداع  تم   : الوانوني  اإليداع 
امللف الوانوني بمكتب الضبط لدى 
عدد  بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 
137/2828 بتاريخ  )1 يونيو 2828. 
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ETUDE MAITRE LAHCEN  ZERKI

STE TOLDOT AIT MELLOUL
رأسمالها : 12.888 درهم

مورها االجتماعي : 97 شارع محم 
خامس الدارالبيضاء

بتاريخ  توثيوي  عود   بموت�صى 
15 و16 أغسطس 2819 :

بنهمو،  اروان  هنري  السيد  فوت 
ماير  والسيد  ازروال  امرام  السيد 
الحسين  السيد  لفائد6  ازروال 
الحصص  جميع  املخلص، 
اجتماعية  حصة   128 االجتماعية 
اململوكة  درهم للحصة،   188 بويمة 
 TOLDOT AIT شركة  في  لهم 
مسؤولية  عات  شركة   ،MELLOUL
 12.888 الراسمال  عات  محدود6، 
درهم، مويد6 بالسجل التجاري تحت 
التجارية  باملحكمة   4211(5 رقم 
مورها  الكائن  بالدارالبيضاء، 
محمد  شارع   97   : ب  االجتماعي 

خامس الدارالبيضاء.
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اروان  هنري  السيد  استوالة 
السيد امرام ازروال والسيد  بنهمو، 
كمسيرين  مهامهم  من  ازروال  ماير 
الحسين  السيد  وتذيين  للشركة 
للشركة ملد6  املخلص كمسير وحيد 

غير محدود6.
للشركة  الوانوني  النظام  تغيير 
محدود6  مسؤولية  عات  شركة  من 
محدود6  مسؤولية  عات  شركة  الى 

بشريك وحيد.
تذديل البندين 6 و7 من الوانون 
الوانون  وتحيين  للشركة  االسا�صي 

االسا�صي للشركة.
باملحكمة  الوانوني  االيداع  وتم 
 23 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

سبتمبر 2819، تحت رقم 58)26.
ملخص للنشر واالشهار
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 UNIVERS STARTUP ET
 ENTREPRENEUR
اعالن عن بيع حصص

الذام  الجمع  ملحضر  طبوا 
بتاريـــخ  للشركة  االستثــنائي 
86/86/2828 تورر وبإجماع الشركاء 

ما يلي :
طرف  من  حصة   33 بيع  قبول 
لصالح  الخضر  هللا  عبد  السيد 
السيد عبد هللا بورتي والسيد محمد 

الصاكر. 
استوالة السيد عبد هللا الخضر 

من تسيير الشركة.
الصاكر  محمد  السيد  تذيين 

كمسير للشركة ألجل غير مسمى. 
التجارية  باملحكمة  اإليداع  ثم 
تحت   15/86/2828 بتاريخ  الكادير 

رقم 98214
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ZAHRA FISH
املور االجتماعي: رقم 36 املناء 

الجديد أكادير.
محضر الجمع الذام االستثنائي 

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
املؤرخ في  2/28/ 2828 قررمساهموا 

الشركة ما يلي : 

الذي  الوحيد  الشريك  قرر   –  1
تفويت  حصة   (18888( يمتلك 
كهبة  اجتماعية  حصة   (4(88(
موزعة على النحو  لزوجته وأوالده؛ 

التالي:
السيد6 رضا كريمة قبلت )1288) 

حصة.
الزهراء  فاطمة  فريحي  السيد6 

قبلت )1288) حصة.
قبلت  التي  أميمة  فريحي  اآلنسة 

)1288) حصة
والسيد فريحي محمد أمين الذي 

قبل بدوره )1288) حصة
للشركة  الوانوني  الشكل  -2تغير 
من شركة عات املسؤولية املحدود6 
عات  شركة  الي  الواحد  الشريك 

املسؤولية املحدود6.
االسا�صي  الوانون  تذديل   3-

للشركة.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  ثم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   16/86/2828 بتاريخ  باكادير 

رقم 98239.   
للخالصة والتذكير

 قبال حسن
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IFNI CONSEILS

YAYA WORKS SARL
بيع حصص اجتماعية وتغيير 
النشاط التجاري لشركة ش.م.م

الجمع  محضر  على  بناء 
بتاريخ  املنذود  االستثنائي  الذام 
الوحيد  قررالشريك   82/83/2828
 Sté YAYA WORKS SARL « :لشركة

«   ما يلي :
يمتلكها  التي  حصة   388 نول   -
السيد  لصالح  بالحاج  مراد  السيد 

عادل بالحاج.
للشركة  التجاري  النشاط  -تغيير 
:مجال  الشركة  نشاط  ليصبح 
التصدير  التجار6،  املذلوميات، 

واالستيراد 
-تذديل الفصل 6  والفصل 7 من 

الوانون االسا�صي. 

باملحكمة  الوانوني  االيداع  تم 

ماي   21 بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية 

2828 تحت رقم :116/2828. 
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 STE WINAROSE SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

رأسمالها 98.888 درهم

مورها االجتماعي الشركة

 رقم 13 عمار6 النسيم شارع الحسن 

االول حي املسير6 اكادير

M3L IMMO RC اكادير 39965

تفويت حصص الشركة

بموت�صى قرار غير عادي للشركاء 

مؤرخ بأكادير في 81 يونيو 2828 لود 

تورر مايلي :

حصص  تفويت  على  املصادقة 

توعدي  و  اوباري  عبدهللا  السيدين 

388 حصة لكل واحد منهما  املهدي  

للسيدين الذربي الذبودي و الحسن 

الذبودي.

التسجيل  و  الوانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

تحت   2828 يونيو    22 بأكادير يوم 

عدد )9848.
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 WEPILOT 
شركة عات املسؤولية املحدود6 . 

املوافوة على تفويت الحصص 

االجتماعية.

تحويل املوراإلجتماعي

بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى   -I

لشركة  شركاء  قرر    1(/82/2828

املسؤولية  عات  شركة   WEPILOT

اإلجتماعي  مورها  الكائن  املحدود6  
 83 رقم   2818 زنوة  النخيل  حي 

الدشير6 الجهادية  مايلـــــي :

الحصص  تفويت  على  -املوافوة 

طرف  من  تمت  التي  االجتماعية 

حصة   188 أشكري  محمد  السيد 

الشركة   في  يمثلكها  التي  اجتماعية 

لفائد6 السيد ياسين بنهمو.

إلى:  املوراإلجتماعي  -تحويل 
16 عمار6 أ إقامة  الطابق الثاني رقم 

إتران تسيال الدشير6 الجهادية. 
األساســي  الوانــون  تنويــح   -

للشركة  نتيجة لذالك.
لــذى  الوانوني  اإليداع  تم   II-
بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية  املحكمة 

15/86/2828 تحت رقم  616. 
من أجل اإليداع و النشر

عن املسير،
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شركة سيدايير 
 ش.م.م

STE SYDAER  SARL
اعالن بتذديل

السجل التجاري رقم 16727 
الجمع  محضر  بموت�صى 
بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  الذام 
تم  الشركة   بمور   83/83/2828

التذديل األتي:
• تحويل املور اال جتماعي الى مركز 
أيت سذيد شارع ماسة جماعة بلفاع 

شتوكة أيت باها 
• زياد6  الهدف االجتماعي التأطير 
التوني و التلويح االصطناعي لضيذات 

اإلنتاج الحيواني 
•تذديل النظام األسا�صي 

الوانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

13/83/2828 تحت رقم 457
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 SOCIETE SOUTH MARINE
MAROC SA

شركة مجهولة اإلسم
 رأسمالها  1.888.888 درهم 

مكتب رقم16 ،الطابق الثاني عمار6 
أمليل شارع الحسن الثاني أكادير

س ت  37 125اكادير
تحويل مورالشركة

تحديت الوانون األسا�صي
للجمذية  قرارغيرعادي  بموت�صى 
لود  اإلداري  وقراراملجلس  الذامة 

توررمايلي :
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مكتب  إلى  مورالشركة  -تحويل 
الطابق الثاني عمار6 أمليل   ،16 رقم 

شارع الحسن الثاني أكادير
- تحيين النظام األسا�صي للشركة

-تخويل صالحيات
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو2828   23 التجارية ألكادير يوم 

تحت عدد 98 442.
بيان مختصر.
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STE MARTINELLI
تحويل املور االجتماعي

بتاريخ  عرفي  عود  بموجب 
2828/85/21 نورر ما يلي

من  االجتماعي  املور  تحويل   -/1
الذنوان الوديم : رقم 32 شارع طارق 
أكادير،إلى   ، الصناعي  الحي  زياد  بن 
عمار6   4 الطابق   : الجديد  الذنوان 
أكادير باي تجزئة إ18- فونتي، أكادير.
ثم اإليداع الوانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   12/86/2828 بتاريخ  بأكادير 

رقم 98285.
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ORISUD SARL AU
شركة محدود6 املسؤولية الشريك 

الوحيد
رأسمالها   188.888,88درهم

مورها االجتماعي : عمار6 أنزي ج 6 
رقم 28 حي الهدى أكادير..

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
املؤرخ في 14 ماي 2828   قرر الشريك 

الوحيد للشركة  مايلي : 
الى  االجتماعي  املور  تحويل   -
الطابق االول   2 رقم   : الذنوان التالي 
بلوك ب إقامة ياسمين شارع املواومة 

الحي الصناعي أكادير..
بكتابة  الوانوني  اإليداع  ثم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2828 يونيو   12 بأكادير بتاريخ 

رقم 98281 .
للخالصة و التذكير

266 P

IKHOUANE JOB

تذديل في الووانين اإلساسية

 بناء  على محضر عرفي  للجمذية  

في   املنذود6   اإلسثتنائية   الذمومية  

87 يناير 2828، قرر الشريك الوحيد 

شركة   »IKHOUANE JOB« لشركة 

عات مسؤولية محدود6 عات الشريك 

درهم،    188.888 رأسمالها  الوحيد، 

ما يلي : 

األساسية  الووانين  -تحيين 

للشركة.

-تحويل املور االجتماعي للشركة.

للشركة  الوانوني  الشكل  -تغيير 

من شركة عات مسؤولية محدود6 إلى 

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتزنيت يوم 17 يناير 2828 

تحت عدد /2828)3.
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 STE LAVAGE SOUSS MASSA

SARL

بتاريخ  املنذود  محضر  بموت�صى 

85/86/2828  تورر مابلي :

تغيير اسم الشركة حيت أصبحت 

. CARRE MIEL

الذنوان  إلى  الشركة  مور  تحويل 

ايت   2 تجزئة النسيم   81 التالي رقم 

ملول.

تذديل هدف الشركة حيت أصبح 

املواد  بيع   – مخبز6   – شاي  قاعة 

الغدائية بالتوسيط.

باملحكمة  الوانوني  االيداع  تم 

 64( رقم  تحت  بانزكان   االبتدائية 

بتاريخ 19/86/2828.
موتطف قصد اإلشهار       
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شركة كوطام

SOCIÉTÉ GOTAME SARL
شركة عات مسؤولية محدود6  

رأسمالها28.888.888 درهم

املور االجتماعي: رقم 84 بلوك ب/)7 
حي الوحد6 الذيون

تجديد تفويض املسير و تغيير املور 

االجتماعي للشركة 

الجمع  محضر  بموجب 

يوم  املنذود  االستثنائي  الذام 

81/86/2828  لشركة  كوطام 

محدود6   مسؤولية  عات  شركة   
رأسمالها  28.888.888   درهم الكائن 

مورها بشارع السمار6 زنوة الوصبة 
رشيد  موالي  حي   1 رقم   22 عمار6 

الذيون; قرر ما يلي  :

تم    : املسير  تفويض  -1تجديد 

ست  ملد6  املسير  تفويض  تجديد 

سنوات ابتداء من 81/86/2828 الى 

 31/85/2826

تغيير املور االجتماعي للشركة   2-

للشركة  االجتماعي  املور  تغيير  تم   :

بلوك ب/)7 حي الوحد6   84 الى رقم 
الذيون

بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع   3-

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 1818/2828 رقم  تحت  بالذيون 

بتاريخ 86/2828/)1.
من اجل النسخة و البيان عن املسير:

السيد كوكريد محمد
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BALDANE CARS
تذديل

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

شريك وحيد

املور االجتماعي :دوار تكديرت 

نذبادوالدراركة اكادير

في  املؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 

بانزكان  واملسجل   85/82/2828

بتاريخ 87/82/2828 تورر ما يلي: 

 •تحويل مور الشركة إلى الذنوان 

الجديد: شارع  عمار6 تغزوت  تكانت 
رقم 46 تراست انزكان.

•تذيين السيد ايت مبارك الشلح 

واعتماد  للشركة  مسير  يوسف 
وقبول  الذوود  جميع  في  توقيذه 

إستوالة املسير السابق.

•تحيين قانون الشركة.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان 

بتاريخ 12/86/2828 تحت رقم 688.
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شيك ترافل –ش.م.م
الجمع  محضر  بموت�صى 

بتاريخ  املنذود  االستثنائي  الذام 

قرر مساهموا شركة   12/83/2828

شيك ترافل ما يلي :

إلى  االجتماعي  املور  -تحويل 
قصر  زنوة   2 محل  التالي  الذنوان 

البلدية عمار6 االخوين , اكادير 

-استوالة السيد عبد االاله خالل 

كمسير للشركة و تذيين السيد رشيد 

كولفريني مسيرا جديدا للشركة

لسيدان   اإلمضاء  -صالحيات 

خالل  االاله  وعبد  رشيد  كولفريني 

)إمضاء مشترك).

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريـــــــــــــــــــــــــخ  باكاديــــــــــــــــــــــــــر  التجــــــــــــــــــــــارية 

86/2828/)1  تحت رقم 98388.

271 P

STE TARISAF ATLAS
ش.مجهولة االسم

 رأسمالها 888.88 188 درهم.

مورها االجتماعي :22 حي 

اكسطونسيون اكس تالبرجت 

اكادير        

الغير  الذام  الجمع  بموت�صى 
الذادي  بتاريخ 28 يناير 2828،  تورر 

ما يلي

طرف  من  االستوالة  توديم 

منصب  من  سذيد  نادية  السيد6 

مسير6 الشركة وتحويل جميع األسهم 

للسيد رشيد عزا.

مسيرا  عزا  رشيد  السيد  تذيين 

للشركة.
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تحويل املور االجتماعي للشركة إلى 
حي الذيساوي    37  : الذنوان الجديد 

بواركان اكادير 
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   18/86/2828 بتاريخ  بأكادير، 

رقم9)981 
272 P

شركة كوالتي بين موروكو ش.م.م
 بشريك وحيد

 STE QUALITY BEAN 
 MOROCCO

SARL A.U
راسمالها38.888.888,88 درهم 

ست انزكان رقم6199
مورها االجتماعي :بلوك 2 تمرسيت 

أزرو ايت ملول انزكان
استوالة مسيروتذيين املسير الجديد

االستثنائي  الورار  بموت�صى 
15ماي  في  املؤرخ  الوحيد  للشريك 

2828 تورر ما يلي :
السيد استوالة  قبول  1.تم 
Jean-Marc Faujourمن مهام تسيير 

الشركة.
 Arnoldus السيد  تذيين  2.تم 
  Lambertus VAN DONGEN

كمسير جديد للشركة.
بالسجل  الوانوني  االيداع  تم 
التجاري باملحكمة االبتدائية بإنزكان 
رقم  تحت   2828 15يونيو  بتاريخ 

.619
273 P

 STE PRIMEURS DU
 LITTORAL SARL

راسمالها 18.888,88 درهم 
ست انزكان رقم11345 

مورها االجتماعي : فدان ايت 
بورشاد دوار اكرام شتوكة ايت باها 

املغرب
استوالة مسير وتذيين مسير جديد

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 
 2828 15ماي  في  املؤرخ  االستثنائي 

تورر ما يلي :

Jean-  1.تم قبول استوالة السيد

تسيير  مهام  من   Marc Faujour

الشركة.

 Arnoldus السيد  تذيين  2.تم 

Lambertus VAN DONGENكمسير 

جديد للشركة.

بالسجل  الوانوني  االيداع  تم 

التجاري باملحكمة االبتدائية بإنزكان 

رقم  تحت   2828 15يونيو  بتاريخ 

.61(.

274 P

HARRAZ CARS SARL
 N°130 BLOC ABTIH AV AHMED

 ZAKARIA

  CITE EXTENSION DAKHLA

AGADIR

الجمع  محضر  بموت�صى   1-

بتاريخ  اكادير  في  اإلستئنائي  الذام 

)12/81/281 تورر مايلي:

– السيد6  استوالة  *قبول 

 – و تذيين مكانها السيد6  هرازوفاء- 

هراز جيهان- ملد6 غير محدود6.

لدى  الوانوني  اإليداع  تم   2-

بتاريخ  باكادير  التجارية  املحكمة 

)281/)16/8تحت رقم 79284 

275 P

DAHBIA CAR Sarl
 AVENUE HASSAN II HOTEL

KAMAL

AGADIR

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 

بتاريخ  اكادير   في  االستثنائي 

)25/87/281   تورر ما يلي :

نجام   - السيد  استوالة  قبول 

نجام  السيد  مكانه  تذيين  و  حميد 

عزيز كمسير وحيد ملد6 غير محدود6.         

لدى  الوانوني  اإليداع  تم   2-

تاريخ  في  بأكادير  التجارية  املحكمة 

 (8(97 رقم  تحت   22/82/2819

سجل تجاري رقم 17731.

الخالصة لإلشهار 

276 P

مكتب التسيير، االعالميات واملحاسبة

» كاجيسكو »

رقم 85 عمار6 امنية تجزئة بيشا  تيزنيت 5888)

BOUSSIK D’ELECTRICITE

الشركة  الذام  الجمع  بموت�صى 

 »BOUSSIK D’ELECTRICITE«

 85/86/2828 ش.م.م املنذود يوم  

عدد   85/86/2828 واملسجل بتاريخ 

 1.888.888 رأسمالها   ،RE : 2821

درهم، مورها االجتماعي رقم 85 مركز 

اربذاء رسموكة تيزنيت.

  قرر ما يلي: 

الكتموري  السيد  1)استوالة 

الحسن من مهامه كمساعد مسير

2)صالحية التوقيع للسيد محمد 

اإلدارية  الوثائق  جميع  في  بوسيك  

والبنكية.

تم إيداع امللف الوانوني بمكتب 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تيزنيت تحت عدد 127/2828  بتاريخ 

.15/86/2828

277 P

STE AGATOLE

اسناد املهام الى املديرين املذينين

س. ت21347 

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 

 27/81/2828 في  املؤرخ  االستثنائي 

AGATOLE قرر املساهمين لشركة  

محدود6.  مسؤولية  عات  شركة 

عنوان مورها االجتماعي متواجد ب 

بلوك 6 رقم 139 حي الهدى اكادير ما 

يلي:

املديرين  الى  املهام  اسناد   1-

املذينين

-2 تذديل قانوني تبعي

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

تحت   12/86/2828 التجارية بتاريخ 

رقم21347 

278 P

 STE ATELIER

 METALLURGIQUE

OUSAMO FRERES

اسناد املهام الى املديرين املذينين

س. ت27321

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 

 27/81/2828 في  املؤرخ  االستثنائي 

 ATELIER لشركة  املساهمين  قرر 

 METALLURGIQUE OUSAMO

مسؤولية  دات  شركة   FRERES

االجتماعي  مورها  عنوان  محدود6. 

متواجد ب رقم 8)4 تجزئة و، الهدى 

اكادير ما يلي:

املديرين  الى  املهام  -1اسناد 

املذينين

-2تذديل قانوني تبعي

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

تحت   12/86/2828 التجارية بتاريخ 

رقم27321

279 P

FIDINFOR

RIMAL OULED TEIMA Sarl

Capital 1.920.000 DH

R.C 3277/Taroudant

Augmentation du capital social

بموجب محضر الجمع الذام الغير 

الذادي املؤرخ في 86/2828/)8 أوآلد 

تايمة  قرر الشركاء: 

الشركة  مال  راس  في  الزياد6   -

درهم ليرتفع من    (48.888 بمودار 

 1.928.888 الى  درهم   1.8(8.888

درهم، كل شريك مم�صي في املحضر 

املتذلق   ،8(/86/2828 في  املؤرخ 

يمتلك  أصبح  رأسمال،  في  بالزياد6 

88) حصة من فئة 188 درهم.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 241 االبتدائية بتارودانت تحت رقم 

بتاريخ 16/86/2828.

280 P
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SOCIETE PETRO BIG SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6 
رأسمالها2.888.888.88  درهم

الطابق الثالت عمار6 دارالحديوة 

شوة رقم 324 حي الهدى أكادير

أكادير 32389 س.ت
رفع رأسمال الشركة

تحديت الوانون األسا�صي

بموت�صى قرار غير عادي للشركاء 
لود تورر  يونيو2828   15 املؤرخ في 

مايلي :
-رفع رأسمال الشركة بمبلغ عيني 

من 1.888.888 إلى2.888.888 درهم

 - تحيين النظام األسا�صي للشركة

-تخويل صالحيات

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

22يونيو2828  التجارية ألكادير يوم 

تحت عدد 98414.
بيان مختصر.

281 P

PETROBEST S.A.R.L
 IMM TAFRAOUT  :املور االجتماعي

 APP N°7 BUREAU N°2 BD MED

VI AIT MELLOUL

السجل التجاري رقم: 11911

إعالن عن زياد6 و نوصان رأسمال 

الشركةـ  تأسيس مور ثانوي.

للجمع  الذرفي  الذود  بموت�صى 

بتاريخ   املؤرخ  االستثنائي  الذام 

بإنزكان  ب  واملسجل   84/85/2828

الشركاء قرر   15/85/2828  بتاريخ 

 ما يلي :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  -زياد6 

وتخفيضه  درهم    1.((3.933,42

ليصل   درهم     1.3(3.933,42 ب 
درهم  مليون  إلى  الشركة  رأسمال 

.(1.888.888(

 : -تأسيس مور ثانوي متواجد ب 

مركب فالح سوس دوار أيت لحسن، 

الطريق الوطنية رقم 1، شتوكة أيت 

باها.
املساوي  املهدي  السيد  -تذيين 

كمسير لجميع املؤسسات.

لدى  الوانوني  االيداع  تم 

املحكمة التجارية بإنزكان تحت رقم 

646/2828 بتاريخ.86/2828/)1 

282 P

BASMA SERVICES
رفع رأسمال الشركة

 BASMA  : الشركة  تسمية 

SERVICES

للشركة:شركة  الوانوني  الشكل 

دات مسؤولية محدود6 

قرار مترتب عن: الشركاء

تاريخ الورار: 24 من يوليو2813

رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره 

)درهم): 198888

الرأسمال الحالي للشركة )درهم): 

18888

للشركة  الجديد  الرأسمال 

)درهم): 288888 

املوافوة على تحويل  انه تم  كما 

اخصا�صي  احمد  السيد  أسهم 

السيد  لصالح  اخصا�صي  ومحمد 

الحسين اخصا�صي.

نفس  الى  االجتماعي  املور  تحويل 

املنطوة

283 P

شركة بريفمار 

ش.م
املور االجتماعي : رقم 4، عمار6 

النسيم شارع الحسن األول املسير6 

- اكادير

السجل التجاري عدد 13219 

بأكادير

الزياد6 في رأس املال
التخفيض في رأس املال

بموت�صى محضر الجمذية الذامة 

الشركة  بمور  املنذود6  االستثنائية 

واملسجل   2828 ماي   26 بتاريخ 

مرجع   2828 يونيو   4 بأكادير بتاريخ 

 7815((786(286 رقم  التسجيل 

تورر مايلي :

الشركة  مال  رأس  في  الزياد6 

مائة  وستة  مليون  ثالثون  بمودار 

مائة  وثمانية  ألف  وثالثون  واثنان 
وثالث وسبذون درها وستة وأربذون 

درهم   38.632.(73.46 سنتيما 

ليصل إلى ثالث وستون مليون وستة 
وستون ألف ومائتان وثالث وسبذون 

سنتيما  وأربذون  وستة  درهما 

63.866.273.46 درهم.

الشركة  مال  رأس  في  التخفيض 
مليون  وخمسون  تسذة  بمودار 

ألف  وستون  وستة  مائة  وخمس 

ومائتان وثالث وسبذون درهما وستة 

 59.566.273.46 سنتيما  وأربذون 

املوافوة  األسهم  بإلغاء  وعلك  درهم 

لهذا التخفيض.

في  الشركة  مال  رأس  ليستور 

ثالث ماليين وخمس مائة ألف درهم 

3.588.888 درهم.

كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

يونيو   22 بتاريخ   98412 تحت رقم 

.2828
ملخص قصد النشر

284 P

شركة سوبير ستارسرفيس  ش.م.م

 STE SUPER STAR SERVICE

SARL
اعالن بتذديل

السجل التجاري رقم 17831

الجمع  محضر  بموت�صى 

بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  الذام 

تم  الشركة  بمور   83/83/2828

التذديل األتي:

االجتماعي  النشاط  تغيير   •

نول  الى  البناء  اشغال  من  للشركة 

األشخاص لحساب الغير  

تذديل النظام األسا�صي   •

الوانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

13/83/2828 تحت رقم )45

285 P

 STE SOUSS MASSA
 ASSISTANCE » SSMA «

 SARL
زياد6 في رأس مال الشركة

طبوا ملداوالت الجمع الذام الغير 
الذادي قرر املشاركون ما يلي:

- إضافة اختصار اسم الشركة   » 
 » SSMA

كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
انزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   26/85/2828 بتاريخ 

  515/2828
286 P

 »REDALI TOURS»شركة
ش.م.م 

رأسمالها 188.888,88 درهم
 D2 3351 81املور االجتماعي:رقم
عمار6 اإلزدهار الحي املحمدي أكادير

تـأسـيـس 
الذام  الجمع  محضر  بموجب 
خاص  توقيع  عي  االستثنائي 
يوم     واملسجل  بتاريخ18/86/2828 
شركة  شركاء  18/86/2828قرر 

»REDALI TOURS« ش.م.م 
االجتماعي  الغرض  تمديد   .1

كالتالي:
الصحية  املنتجات  •تسويق 

ومنتجات الصيدلة.
•تسويق منتجات وأدوات التذويم 

والتطهير.
تذديل  املاد6 2 من النظام   .2

األسا�صي.
الشركة  اسم  تغيير   .3
 REDALI« سابًوا  تسمى  كانت  التي 
الجديد  TOURS« Sarl«،باالسم 
 «  REDALIMEDICAL« للشركة 

ش.م.م.
3 من النظام  تذديل املاد6   .4

األسا�صي.
كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
يوم 19/86/2828 تحت رقم 98358.

بمثابة موتطف وبيان.

287 P
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PELAGIQUE INDUSTRIE 

ش.م.م
 إضافة للنشاط التجاري

بتاريخ  عرفي  عود  بموجب 

29/85/2828 تم مايلي :

-إضافة للنشاط التجاري :  تجار6 

األسماك 

تم اإليداع الوانوني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   15/86/2828 بتاريخ:  بأكادير 
رقم  98216.

288 P

 CABINET IDEHLI D'EXPERTISE ET DE

CONSEIL

مكتب ادحلي للخبر6 واالستشار6

مورها : شارع موالي اسماعيل عمار6 دار ايليغ 

الطابق الثالث رقم 314-313

حي النهضة أكادير

STE INOMAR
SARL

رأسمالها : 1.288.888 درهم

مورها االجتماعي : رقم 7 تجزئة 

الهدى أكادير

وفا6 الشريك الوحيد
الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 

يناير   28 بتاريخ  املنذود  االستثنائي 

2828، تمت املصادقة على ما يلي :

تاكدي وفا6 السيد بناصر أحمد 

بتاريخ ) ديسمبر 2819.

االجتماعية  الحصص  تحويل 

اململوكة للمتوفى الى ورثتة املذكورين 

ديسمبر   31 في  املؤرخ  االرثة  برسم 

.2819

تغيير الشكل الوانوني للشركة الى 

شركة عات مسؤولية محدود6.

الشركة مسير6 من طرف السيد6 

إجو تمراوي ملد6 غير محدود6.

املنفرد  بالتوقيع  ملزمة  الشركة 

للسيد6 إجو تمراوي.
تذديل املواد 1، 6 و7 من الوانون 

االسا�صي.

تحيين الوانون االسا�صي.

االسا�صي  الوانون  على  املصادقة 

الجديد.

تم االيداع الوانوني لدى املحكمة 
ماي   21 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2828، تحت رقم 98892.
للخالصة والبيان
الحسين اد حلي

289 P

FIDUCIARE FISTAR
 SIEGE : IM ATLAS B, 7 AVENUE HOUCINE

BEN ALI VN MEKNES

STE TRANS YOUZARSIF
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : DOUAR AIT
 YAHYA SEBAA AYOUNE AIN

TAOUJDATE
مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تم   ،2828 مارس   13 في  بمكناس 
وضع الوانون االسا�صي لشركة عات 
عـــــلى  وعلك  املحدود6،  املسؤولية 

االسس التالية :
 STE TRANS  : التسمية 

.YOUZARSIF
املسؤولية  عات  شركة   : الشكل 

املحدود6.
 TRANSPORT : الهدف االجتماعي
 DE MARCHANDISE NATIONAL
 ET INTERNATIONAL
 POUR COMPTE D’AUTRUI
 ET TRAVAUX DIVERS ET

.CONSTRUCTION
الذمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجاري،  الصناعي،  الهدف  عات 
املتذلوة  والذواري،  التجهيزي  املالي، 
بصفة مباشر6 أو غير مباشر6 بالهدف 
او يحتمل أن تساهم في  االجتماعي، 

تنمية الشركة.
املد6 : 99 سنة.

 DOUAR AIT  : الشركة  مور 
 YAHYA SEBAA AYOUNE AIN

.TAOUJDATE EL HAJEB
في  حدد   : الشركة  راسمال 
الى  موسم  نودا،  درهم   188.888
 188 قيمة كل حصة  حصة،   1888

درهم.
الشركة  ويدير  يسير   : التسيير 
وكريم،  يوسف  شردود  السيدان 

وعلك ملد6 غير محدود6.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 31 ديسمبر.

رئيس  لدى  الوانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 ،2828 يونيو   17 بتاريخ  بمكناس 

وسجل تجاري رقم 37)49.
موتطف للنشر

290 P

 STE EXPERTRAM

SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بموت�صى عود عرفي مؤرخ بتاريخ 

بمدينة  ومسجل   ،2828 ماي   22

 ،2828 يونيو   22 بتاريخ  تزنيت 

املسؤولية  عات  شركة  تاسيس  تم 

املحدود6 محدد6 الذناصر كما يلي :

 STE EXPERTRAM  : التسمية 

.SARL AU

امزوغان  دوار   : االجتماعي  املور 

وجان تيزنيت.

املختلفة  االشغال   : الغرض 

والبناء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تاسيسها.

املسير : الحسين ابوعدي.

588.888 درهم موسم   : راسمال 

الى 5888 حصة بما قدره 188 درهم 

لكل حصة موزعة كما يلي :

5888 السيد الحسين ابوعدي.

من   : السنة االجتماعية أو املالية 

فاتح يناير الى 31 ديسمبر.

لدى  الوانوني  االيداع  تم 

املحكمة االبتدائية لتزنيت تحت رقم 

2828/143 بتاريخ 24 يونيو 2828.

291 P

 STE COMPLEXE

TOURISTIQUE ANAROUZ
SARL

راسمالها : 188.888 درهم

مورها االجتماعي  : عين كرمة دوار 
الشواقر املكان املسمى حمري 

مكناس

بموت�صى محضر الجمع الذام الغير 

الذادي بتاريخ ) يونيو 2828 لشركة 

 COMPLEXE TOURISTIQUE

.ANAROUZ SARL

تم التورير واملصادقة على ما يلي :

تذيين السيد بوحراز عبد الواحد 

 COMPLEXE لشركة  ثاني  مسير 

 TOURISTIQUE ANAROUZ SARL

.

التوقيع االجتماعي : السيد بوحراز 

عبد الواحد أو السيد بوحراز حمز6 

ملد6  مشتركين  مسيرين  بصفة  عينو 

غير محدود6 مع التوقيع منفصل لكل 

منهما.

تذديل الوانون االسا�صي للشركة.

باملحكمة  الوانوني  االيداع  تم 

 1531 رقم  تحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ 15 يونيو 2828.

292 P

 STE HOME PROJECT

MAROC
شركة عات املسؤولية املحدود6

سجل تجاري رقم : 117297 الرباط

تذديل 
الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 

38 أكتوبر  االستثنائي املنذود بتاريخ 

لشركة  الذام  الجمع  قرر   2819

»هوم بروجيكت ماروك« شركة عات 

مسؤولية محدود6، مورها االجتماعي 

)37 شارع الحسن الثاني، شوة رقم 

2 الرباط، ما يلي :

 188 188 حصة من فئة  تفويت 

طرف  من  الواحد6  للحصة  درهم 

السيد برنو�صي عادل لفائد6 السيد6 

كريمة البوري.
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يوبل الجمع الذام استوالة املسير 

السيد عادل البرنو�صي ويذطيه ابراء 

عمة.

تذيين  الذامة  الجمذية  قررت 

السيد6 البوري كريمة كمسير6 ثانية 

الى جانب املسير االول للشركة.

تغيير  تم  فود  لذلك  وتبذا 

الفصول 6، 7، 13 و16 من الووانين 

التنظيمية للشركة.

كتابة  لدى  الوانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  املحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2828 يونيو   24 بتاريخ 

.185873
بمثابة موتطف وبيان

293 P

 STE SUD ATLAS
SARL AU

سجل تجاري رقم : 47)24 

الخميسات

تذديل
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

 ،2828 يونيو   13 بتاريخ  االستثنائي 

عات  شركة  أطلس«  »سود  للشركة 

شريك  عات  املحدود6  املسؤولية 

وحيد، مورها االجتماعي حي االندلس 
رقم 6 تيفلت، تورر ما يلي :

مبلغ  الى  الشركة  راسمال  رفع 

وعلك عن طريق  درهم   3.888.888

احداث 29.888 حصة من فئة 188 

مستخلصة  الواحد6  للحصة  درهم 

من الحساب الجاري للشريك الوحيد 

السيد قشوش فيصل.

للشركة  االجتماعي  املور  تحويل 

الى :

شوة   ،1 تجزئة املنزه عمار6 رقم 
6 الطابق االول، جماعة سيدي  رقم 

الغندور الخميسات.

كتابة  لدى  الوانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالخميسات، بتاريخ 24 يونيو 2828، 

تحت رقم )23.
بمثابة موتطف وبيان

294 P

 STE HAPPY DAYS PRIVEE
شركة عات املسؤولية املحدود6

سجل تجاري رقم : 119439 الرباط
تذديل 

الذام  الجمع  قرار  بموت�صى 
 ،2828 مارس   2 بتاريخ  االستثنائي 
شركة  بريفي«  دايز  »هابي  للشركة 
مورها  محدود6،  مسؤولية  عات 
املتحد6  االمم  شارع   4( االجتماعي 

أكدال الرباط، تورر ما يلي :
نشاط  تغيير  الذام  الجمع  قرر 

الشركة الى :
االولي  والتذليم  »حضانة 

الخصو�صي«.
كتابة  لدى  الوانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2828 يونيو   24 بتاريخ 

.185872
بمثابة موتطف وبيان

295 P

STE SFM EXPERTS

شركة الخبر6 في املحاسبة

الدارالبيضاء برج الحبوس محج الجيش امللكي

الهاتف : 85.22.44.18.57

الفاكس : 85.22.44.12.15

STE ZYLLER COMPAGNY
شركة عات مسؤولية محدود6 

رأسمالها : 1.358.888 درهم
مورها االجتماعي : الدارالبيضاء 34 

زنوة شرم الشيخ
مذاينة الوضع الصافي اقل من ربع 

رأسمال االجتماعي 
الذمومية  الجمذية  قررت 
ماي   4 بتاريخ  املنذود6  االستثنائية 
2828، عدم التصريح بالحل املسبق 
الصافية  الوضذية  رغم  للشركة 
االجتماعي  الراسمال  ربع  من  أقل 

ومواصلة أنشطتها االجتماعية.
بكتابة  الوانوني  االيداع  انجز 
التجارية  للمحكمة  الضبط 
 ،2828 يونيو   23 في  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 77)736.
بمثابة موتطف وبيان

الهيئة املسير6

296 P

 STE CSTM

SARL AU

TRAVAUX DIVERS

STE CSTM
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 

بشريك وحيد

السجل التجاري رقم : 141395 

الرباط

تاسيس شركة

مسؤولية  عات  شركة  تأسيس 
محدود6 بشريك وحيد، رقم التوييد 

 141395 رقم  التجاري  السجل  في 

الرباط.

بموت�صى عود عرفي بالرباط يوم 

تم تاسيس شركة   ،2819 يونيو   24

عات مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد مميزاتها كالتالي :

.STE CSTM SARL AU : التسمية

خدمات   : االجتماعي  الهدف 

متنوعة، تسويق، استيراد وتصدير.
املور االجتماعي : 68 زنوة اوكيمدن 

محل 7 رواق االطلس اكدال الرباط.

 18.888  : االجتماعي  الراسمال 

درهم باسم السيد املهدي تازي.
مسير الشركة السيد املهدي تازي 

شوة   3 عمار6  أحد  بزنوة  الساكن 
رقم 1 اكدال الرباط.

اجلها  من  تاسست  التي  املد6 

الشركة 99 سنة.

باملحكمة  الوانوني  االيداع  تم 

نونبر   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2819، تحت رقم 7123.

297 P

 STE TIJAD FERT
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6

بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 

 2819 نونبر   28 بتاريخ  بالجديد6 

 ،2819 نونبر   21 بتاريخ  مسجل 

املواصفات  حسب  شركة  تأسيس 

التالية :

 STE TIJAD شركة   : التسمية 

.FERT SARL AU

مسؤولية  محدود6  شركة   : نوع 

بشريك وحيد.
رأسمال : 188.888 درهم.

طريق   63 كم   : مورها االجتماعي 

الوليدية دوار الحوزية، جماعة اوالد 

غانم الجديد6.

وتسويق  تصنيع   : االهداف 

املدخالت الزراعية.

املد6 : 99 سنة.

املسير : بوطيا احمد.

تم االيداع الوانوني لدى املحكمة 

نونبر   25 االبتدائية بالجديد6 بتاريخ 

2819، تحت رقم 24492.

298 P

STE RABAT PAINT
SARL AU

تأسيس شركة
 1( بموت�صى عود عرفي مؤرخ في 

فبراير 2828 سال، قد تم تأسيس فرع 

شركة عات املسؤولية املحدود6 عات 

الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية :

 STE RABAT PAINT  : التسمية 

.SARL AU

عات  شركة   : الوانونية  الصفة 

الشريك  عات  املحدود6  املسؤولية 

الوحيد.

تصنيع   : االجتماعي  الهدف 

في  ومواول  االكولوجيا  الصباغة 

الصباغة البناء.
رأسمال : 188.888 درهم موسمة 

درهم   188 1888 حصة من فئة  الى 

للحصة.

فئة  من   سنة ابتداء   99  : املد6 

188  درهم للحصة.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

سال  تجزئة   : االجتماعي  املور 

سال  احصين   996 رقم  الجديد6 

الجديد6.
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التسيير : قيدي محمد.
التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 
 22 بتاريخ   31353 رقم  تحت  بسال 

يناير 2819.
299 P

STE  OFFICIEL IMMOBILIER
شركة محدود6 املسؤولية

متذدد6 الشركاء
الرأسمال : 188.888 درهم

مورها االجتماعي : زاوية زنوة الغرب 
وبئر انزران عمار6 انصاف الطابق 

الثالث املحمدية
السجل التجاري رقم : 25861 

املحمدية
املحرر  الذرفي  الذود  بموجب 
بالدارالبيضاء بتاريخ 6 أبريل 2828، 
حيث قرر الجمع الذام غير الذادي ما 

يلي :
بيع 588 حصة اجتماعية مملوكة 
للسيد جمال أولحاج لفائد6 السيد 
للبطاقة  الحامل  بورشارب  أحمد 

.PP(41388 الوطنية رقم
جمال  السيد  استوالة  قبول 
أولحاج وتذيين السيد أحمد بوشارب 

مسير للشركة لفتر6 غير محدود6.
بتوقيع  ملتزمة  ستكون  الشركة 

السيد احمد بوشارب.
تحيين النظام االسا�صي للشركة.

باملحكمة  تم  الوانوني  االيداع 
تحت  املحمدية،  ملدينة  االبتدائية 

رقم 538 بتاريخ 3 يونيو 2828.
300 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 STE IRAME
CONSTRUCTION

SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 

بشريك وحيد
تم تأسيس  بموت�صى عود عرفي، 
محدود6  مسؤولية  عات  شركة 

بشريك وحيد.
 STE IRAME  : االجتماعي  اللوب 

.CONSTRUCTION SARL AU

السيد كرم   : واملساهم  الشريك  
 A6(5189 .... ب.و.ط  لهديري، 

1888  سهم.
كرم  السيد   : الوحيد  املسير 

لهديري.
رأسمال : 188.888 درهم.

االعمال  أعمال البناء،   : النشاط 
املدينة و التداول التجاري.

املد6 : 99 سنة.
املحل  الورد  مجموعة   : الذنوان 

رقم 123 التودم الرباط.
باملحكمة  الوانوني  االيداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2828

رقم 144821.
للبيان

301 P

 STE NOUREDDINE
 CONSTRUCTION AND

DEVELOPMENT
SARL

شركة عات مسؤولية محدود6
رسمالها : 188.888 درهم

مورها االجتماعي : بحي الذدير تجزئة 
9 يوليو رقم 58 وزان

تأسيس شركة
بموت�صى عود عرفي بتاريخ فاتح 
الوانون  وضع  تم   ،2828 يونيو 
املسؤولية  عات  لشركة  االسا�صي 

محدود6 مواصفاتها االتية :
 STE NOUREDDINE  : التسمية 
 CONSTRUCTION AND

.DEVELOPMENT SARL
مواولة    : االجتماعي  الهدف 
ومواولة  البناء  أو  االشغال املختلفة 
واصالح  الكهربائية  التركيبات 

املذدات الكهربائية.
الذدير  بحي   : االجتماعي  مورها 

تجزئة 9 يوليو رقم 58 وزان.
في  محدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 1888 الى  موسم  درهم   188.888
حصة ب 188 درهم للحصة الواحد6 
الشكل  على  وموزعة  محرر6  كلها 

التالي :

 588  .... عياد  الحق  السيد عبد 

حصة.

 588  ..... عياد  عائشة  السيد6 

حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

زحيم  ايوب  السيد  الوحيد  املسير 

الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحامل 
.GM 148963 رقم

لتكوين   %  5 سيوتطع   : االرباح 

االحتياطي الوانوني.
لود تم التصريح بالسجل التجاري 

باملحكمة االبتدائية بوزان بتاريخ )1 

من   1579 رقم  تحت   ،2828 يونيو 

الوانوني  وااليداع  التحليلي  السجل 

رقم  تحت   ،2828 يونيو   1( بتاريخ 

.2575
للخالصة والنشر

302 P

STE. ET.TOUHAF
S.A.R.L /AU

شركة عات مسؤولية محدود6

الرأسمال اإلجتماعي : 188.888 

درهم

املور اإلجتماعي : رقم 2 مسجد 

التهامي عمار حي الزراري 2 سيدي 

قاسم

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6

بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى   /I

تم  قاسم،  بسيدي   2828 مارس   9

وضع الوانون األسا�صي لشركة عات 

وحيد  بشريك  محدود6  مسؤولية 

مواصفاتها اآلتية :

STE. ET.TOUHAF : 1) التسمية

.S.A.R.L /AU

2) الهدف اإلجتماعي :

أو  املختلفة  األشغال  مواولة   -

البناء.

عامة  بصفة  -التجار6 

.NEGOCIANT
3) املور اإلجتماعي : رقم 2 مسجد 

سيدي   2 الزراري  حي  عمار  التهامي 

قاسم.

4) الرأسمال اإلجتماعي : محدد في 
188.888.88 درهم موسم إلى 1888 
حصة ب 188 درهم للحصة الواحد6 
الشكل  على  وموزعة  محرر6  كلها 

التالي : 
- السيد التحاف الذربي 1888 

حصة.
من  الشركة  تسير   : التسيير   (5  
طرف املسير الوحيد السيد التحاف 
التذريف  لبطاقة  الحامل  الذربي 

.GK41535 الوطنية رقم
6) األرباح : سيوتطع 5 % لتكوين 

اإلحتياط الوانوني.
بالسجل  التصريح  تم  لود   (II
التجاري باملحكمة اإلبتدائية بسيدي 
تحت   2828 يونيو   15 قاسم بتاريخ 

عدد 417)2 من السجل التحليلي .
واإليداع الوانوني بتاريخ 15 يونيو 

2828 تحت عدد )11.
للخالصة والنشر

ائتمانية دار الضمانة

303 P

H.A.M SERVICE
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تأسيس  تم  قد   2817 أغسطس   3
شركة عات املسؤولية املحدود6 والتي 

تحمل الخصائص التالية :
 H.A.M SERVICE  : التسمية 

.SARL AU
الهدف اإلجتماعي : 
أعمال الترصيص.
أشغال الكهرباء.

األعمال املتنوعة أو البناء.
 188.888  : الشركة  رأسمال 

درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املد6 

التأسيس النهائي.
947 مسير6  املور اإلجتماعي : رقم 

1 تمار6.
التسيير : عبد الهادي الورقوري.

التوييد  رقم   : الوانوني  اإليداع 
بالسجل التجاري بتمار6 1)1241.

304 P
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 GHALI NOOR
S.A.R.L

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تأسيس  تم  قد   2828 أغسطس   3
املحدود6   املسؤولية  عات  شركة 
بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص 

التالية: 
 GHALI NOOR SARL : التسمية

.AU
الهدف اإلجتماعي : 

التركيبات الكهربائية.
األعمال املتنوعة أو البناء.

 188.888  : الشركة  رأسمال 
درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املد6 
التأسيس النهائي.

رقم   1 املسير6   : اإلجتماعي  املور 
947 تمار6.

التسيير : ملدك عبد الكريم.
التوييد  رقم   : الوانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري بتمار6 129937.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P 606-BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 85.2(.(1.96.48
FAX : 05.28.81.96.41

STE ALLIANCE IRRIGATION
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 
بشريك واحد

إعالن عن تأسيس 
 17 بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
ديسمبر 2819 بأكادير حررت قوانين 
محدود6  مسؤولية  عات  شركة 

بشريك واحد خصائصها كالتالي :
 STE ALLIANCE شركة   : اإلسم 

.IRRIGATION SARL AU
األهداف :

بيع اآلآلت الفالحية.
الثاني  الطابق   : اإلجتماعي  املور 
عمار6 رقم 14 حي عمر املختار املسير6 

اكادير.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 

درهم موسم إلى   188.888.88 مبلغ 

1888 حصة بثمن 188 درهم للواحد 

موزع كالتالي :

 1888 مودني  ابراهيم  السيد 

حصة.

املجموع : 1888 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتسيير  يووم   : التسيير 

وملد6 غير محدود6 السيد عبد الرحيم 

الفاهيم.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

اإلجتماعية والبنكية للسيد إبراهيم 

مودني.

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  الوانوني 

يونيو   23 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2828 تحت رقم 98462.
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ATLAS BUSINESS CONSULTING

 AV. YACOUB EL MANSOUR IMM.

 AL AMIRA III N°32, 2ème GUELIZ

MARRAKECH

 STÉ PARAPHARMACIE

 AOURAD
SARL AU

ش.د.م.م عات مساهم واحد

تأسيس شركة
منظم  قانون  وضع  بتاريخ  تم 

لشركة باملميزات التالية :

 Sté  : التسمية 

 PARAPHARMACIE AOURAD

مساهم  عات  ش.ع.م.م   SARL AU

واحد .

الهدف : 

ملواد  والتوسيط  بالجملة  البيع 

الطبية  األدوات  صيدلية  الشبه 

والتجميلية.

املور اإلجتماعي : جنان أوراد رقم 
 24 4 رقم ب  614 عمار6  9 مجموعو 

كدية الذبيد طريق أسفي مراكش.

في  حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
درهم موسما إلى   188.888.88 مبلغ 
درهم   188 فئة   من  حصة   1888

موزع كاآلتي :
 1888 السيد عبد الذزيز املهتدي 

حصة.
غير  ملد6  اإلدار6  تسير   : اإلدار6 
الذزيز  عبد  طرف  من  محدود6 

املهتدي.
من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل 

سنة.
سنة   99 مد6  في  حددت   : املد6 

ابتداء من تاريخ الشركة.
للشركة  الوانوني  اإليداع  تم 
بمراكش  التجارية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   2828 يونيو   23 بتاريخ 
بالسجل  الشركة  113536وسجلت 
رقم  تحت  بمراكش  التجاري 

.184145
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ATLAS BUSINESS CONSULTING
 AV. YACOUB EL MANSOUR IMM.
 AL AMIRA III N°32, 3eme GUELIZ

MARRAKECH

 STE. IBRAMI TRAVAUX
SARL AU

ش.د.م.م عات مساهم واحد
تأسيس شركة

منظم  قانون  وضع  بتاريخ  تم 
لشركة باملميزات التالية :

 STE. IBRAMI  : التسمية 
TRAVAUX SARL AU ش.ع.م.م عات 

مساهم واحد .
الهدف : 

أشغال املختلفة للبناء.
الترصيص والكهرباء.

زمران  دوار   : اإلجتماعي  مور 
تسلطانت رقم 2)3 مراكش.

في  حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
إلى  موسما  درهم   58.888.88 مبلغ 
588 حصة من فئة  188 درهم موزع 

كاآلتي :
السيد موالي السذيد عبد الرزاق 

الذلوي 588 حصة.

غير  ملد6  اإلدار6  تسير   : اإلدار6 
موالي  السيد  طرف  من  محدود6 

السذيد عبد الرزاق الذلوي.
من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل 

سنة.
سنة   99 مد6  في  حددت   : املد6 

ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة.
للشركة  الوانوني  اإليداع  تم 
بمراكش  التجارية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   2828 يونيو   22 بتاريخ 
بالسجل  الشركة  113589وسجلت 
رقم  تحت  بمراكش  التجاري 

.184133
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 INVEST شركة
PRODUCTION

ش.م.م بشريك وحيد
رأسمالها : 1.888.888.88 درهم
مورها اإلجتماعي : متجر رقم 4 

الوطذة 62 بردلة 2 عين السمن 
فاس

س.ت : 52827
بموت�صى محضر الجمع الذام   .1
 ،2819 أبريل   3 بتاريخ  اإلستثنائي 

تورر ما يلي :
ابن  محمد  السيد  استوالة   -
مع  للشركة  مسير  حسني  مجوب 

تسليمه إبراء نهائي ملد6 تسييره.
املودم  فاللي  علية  تذيين   -
وعلك  محدود6  غير  ملد6   ، كمسير6 
وفذليا  قانونيا  تمثيال  الشركة  تمثل 

بتوقيذها ابتداء من تاريخه.
بموت�صى محضر الجمع الذام   .2
 ،2828 يناير   14 بتاريخ  اإلستثنائي 

تورر ما يلي :
من  الشركة  رأسمال  رفع   -
588.888.88 درهم إلى 688.888.88 
من  و7   6 املاد6  تذديل  مع  درهم 

الوانون األسا�صي للشركة.
بموت�صى محضر الجمع الذام   .3
 ،2828 14يناير  بتاريخ  اإلستثنائي 

تورر ما يلي :
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الشركة  رأسمال  -رفع 
إلى  درهم   688.888.88 من 
تذديل  مع  درهم   1.888.888.88
األسا�صي  الوانون  من  و7   6 املاد6 

للشركة.
4. بموت�صى عود تفويت حصص 
مارس   5 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح 
حصة   3888 تفويت  ثم   ،2828
حسني  مجوب  ابن  محمد  يمتلكها 

للسيد6 علية فاللي املودام.
بموت�صى محضر الجمع الذام   .5
 ،2828 مارس   17 اإلستثنائي بتاريخ 

تورر ما يلي :
- املصادقة على تفويت الحصص 
عات  شركة  إلى  الشركة  وتحويل 

املسؤولية املحدود6 بشريك وحيد.
- تم إنجاز الوانوني بكتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بفاس في 29 أبريل 

2828 تحت رقم 828/)116.
نسخة موجز6 مسلمة
 قصد البيان والتبليغ
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RABAFFAIRES
S.A.R.L AU

تأسيس شركة محدود6 املسؤولية 
بشريك وحيد

بموت�صى عود عرفي بتاريخ 5 ماي 
محدود6  شركة  تأسيس  تم   2828

املسؤولية بشريك وحيد.
عات   شركة   : الوانوني  الشكل 

مسؤولية محدود6 بشريك وحيد.
 RABAFFAIRES  : التسمية 

.S.A.R.L AU
- الهدف :

بيع مستلزمات متنوعة.
التجارية  املكاتب  مذدات  تاجر 

واألثاث واللوازم املتنوعة.
األشغال  وكذلك  البناء  أعمال 

الذامة والخاصة بشكل عام.
شارع الحسن   : املور اإلجتماعي   -
الثاني عمار6 د إقامة احسن دار متجر 

رقم 6 أكدال، الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

الرأسمال : حدد رأسمال  الشركة 

في  188.888 درهم  موسم إلى 1888 

درهم   188 بويمة  إجتماعية  حصة 

للواحد6 سدد اكتتابها وتوزيذها كما 

يلي :

 1888 ربيذة  الزعفراني  السيد6 

حصة.

يدير الشركة السيد6   : التسيير   -

محدود6  غير  ملد6  ربيذة،  الزعفراني 
الوانون  توقيع  تاريخ  من  ابتداء 

األسا�صي للشركة مع اعتماد توقيذها 

اإلدارية  والوثائق  الذوود  جميع  في 

والبنكية.

تبتدئ من   : السنة اإلجتماعية   -

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

5 % من  األرباح : يخصم ما قدره 

في  الوانوني  اإلحتياط  تكوين  أجل 

حدود 1/5 من الرأسمال.

وقد تم اإليداع الوانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم 185896 

السجل   2828 يونيو   25 بتاريخ 

التجاري رقم 144867.
بموت�صى موتطف وبيان
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 FUJITSU

 TELECOMMUNICATIONS

FRANCE
فرع

املور اإلجتماعي : زينيث ميلينيوم، 

مبنى 1، تجزئة التوفيق، سيدي 

مذروف، الدارالبيضاء-املغرب
مسجل بالسجل التجاري 

بالدارالبيضاء تحت عدد 283271

فيما يلي الفرع :

بتاريخ  للفرع  األم  الشركة  قررت 

18 مارس 2828 ما يلي :

حسابات  على  املصادقة   -

التصفية.

- إغالق التصفية الودية للفرع.

- الشروع في التشطيب على الفرع 

من السجل التجاري.

تم اإليداع الوانوني بولم املحكمة 
 24 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 
 737859 عدد  تحت   2828 يونيو 
بالسجل  التذديلي  والتسجيل 
 24 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجاري 

يونيو 2828 تحت عدد  11366.
لإليداع املصفي
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WWW.EURODEFIS.COM

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 85.22.4(.47.24

 BCSOLUTION
SARL AU

تحويل الحصص اإلجتماعية
التغيير في الشكل الوانوني

الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 
قررت   ،2819 سبتمبر   17 بتاريخ 
 BC SOLUTION SARL AU شركة 
تحت  التجاري  السجل  في  املسجلة 

رقم 419345.
املوافوة على تحويل حصص   1-
 MR. BRICE VINCENT CLAUDE
 BCS شركة  لصالح   CONTASSOT

.GROUP
النظام  من   9 املواد  تذديل   2-

األسا�صي بشكل نسبي.
من  الوانوني  الشكل  تغيير   3-
إلى  محدود6  مسؤولية  عات  شركة 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد.
املحكمة  في  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 
 17 يونيو 2828 تحت رقم 736865.
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WWW.EURODEFIS.COM

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 85.22.4(.47.24

CHR MANAGEMENT
SARL

تحويل األسهم واإلستوالة
 وتذيين مدير جديد

الذام  الجمع  شروط  بموجب 
 CHR بتاريخ )1 فبراير 2828 لشركة
MANAGEMENT SARL املسجلة في 
السجل التجاري تحت رقم 917)37، 

قرر الشركاء ما يلي :

جميع  تحويل  على  املوافوة   -

األسهم بين :

لصالح  الحاجي  عادل  السيد 

السيد عبد الذزيز الحاجي .

لصالح  الحاجي  عادل  السيد 

السيد محمد رضا سيباتي.

عادل  السيد  املدير  استوالة   -

الحاجي.

املشارك  املدير  تذيين  تأكيد   -

السيد محمد رضا سيباتي.

للنظام  املوابل  التذديل   -

األسا�صي.

املحكمة  في  الوانوني  اإليداع  تم 

 6 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

سبتمر 2828 تحت رقم )73543.
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WWW.EURODEFIS.COM

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 85.22.4(.47.24

 NEONN ADVISORY

MOROCCO

SARL

الذام  اإلجتماع  شروط  بموجب 

لشركة   2828 يناير   28 بتاريخ 

 NEONN ADVISORY MOROCCO SARL

تحت  التجاري  السجل  في  املسجلة 

رقم 245)31، قرر الشركاء ما يلي :

تغيير تاريخ إقفال السنة املالية   -

في وينتهي  يناير  فاتح  في  يبدأ   الذي 

 31 ديسمبر من كل سنة.

للمساهم  الشركة  اسم  تغيير   -  

الشكل  وكذلك  الشركة  في  األكبر 

.NEONN SAS الوانوني الذي أصبح

-التذديل النسبي للنظام األسا�صي.

محكمة  في  الوانوني  اإليداع  تم 

 2828 أكتوبر   6 بتاريخ  الدارالبيضاء 

تحت رقم 735537.
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WWW.EURODEFIS.COM

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 85.22.4(.47.24

MIS SANTE
وقف نشاط الفرع

الورارات  أحكام  بموجب 

أغسطس   31 بتاريخ  اإلستثنائية 

األم  الشركة  مدير  وافق   ،2828

على وقف نشاط فرع   MIS SANTE

M.I.S SANTE بإنهاء  الوانون املغربي 

 PIERRE السيد  الفرع  مدير  مهام 

.AUGIAS

 6 بتاريخ  الوانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة   2828 أكتوبر 

بالدارالبيضاء تحت رقم )73553.

315 P

LES JARDINS LITTORAL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : 16, RUE ALI

ABDERRAZAK CASABLANCA

  REGISTRE DU COMMERCE

CASABLANCA N°168.005

عوب قرار الشريك الوحيد بتاريخ 

2 فبراير 2828 تورر ما يلي :

قباج  يوسف  السيد  استوالة 

وتذيين  للشركة  كمسير  مهامه  ممن 

السيد عمر نافخ لزرق مسيرا جديدا 

للشركة ملد6 غير محدد6 وعلك ابتداء 

من فاتح فبراير 2828.

تم اإليداع الوانوني بكتابة ضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 

عدد  تحت   2828 يونيو   22 بتاريخ 

.736.587
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SOCIETE TAZA TEX
SARL

شركة تاز6 تيكس

 AU CAPITAL DE : 200000.00

DHS

15، زنوة بوقالل، تاز6 الذليا

بتاز6  عرفي  عود  بموت�صى   1-

بتاريخ 18 فبراير 2828 تم التشطيب 

املسؤولية  املحدود6  الشركة  على 

ش.م.م  تيكس،  تاز6  شركة  املسما6 

عات الخصوصيات التالية :

تاز6  شركة   : الشركة  اسم 

تيكس،ش.م.م.

 288888.88  : الشركة  رأسمال 

درهما.

موضوع  يتلخص   : املوضوع 

الشركة في نشاط الخياطة وكل ما له 

صلة مباشر6 أو غير مباشر6 بالغرض 

املذكور.

زنوة   ،15  : اإلجتماعي  املور 

بوقالل، تاز6 الذليا.

اإلاله  عبد  السيد  وعين   2-

مذماري،  مهندس  مهنته  الذيا�صي، 

مصفي  ز،   4(88 الوطنية  بطاقته 

الشركة.

الوثائق  إيداع  تم  وقد  هذا   3-

باملحكمة  التشطيب  بهذا  املتذلوة 

اإليداع  رقم  تحت  بتاز6  اإلبتدائية 

159 بتاريخ 3 مارس 2828.
لإلشار6 والتنبيه
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MR. GRILLAGE
SARL AU

 3 زنوة آيت ورير شارع موالي 

يوسف الدارالبيضاء

بموت�صى عود عرفي بالدارالبيضاء 

املسجل   ،281( أبريل   12 بتاريخ 

تأسيس  تم   281( أبريل   13 بتاريخ 

شركة فيما يلي :

خاصيتها :

محدود6  شركة   : الشركة  نوع 

املسؤولية عات شريك واحد.

الشركة  تحمل   : التجاري  اإلسم 

.MR. GRILLAGE SARL AU اسم

الشركة  نشاط   : الشركة  نشاط 

داخل املغرب وخارجه يختص في:

 التجار6 .

إستيراد وتصدير.

3 زنوة آيت ورير   : املور الرئي�صي 

شارع موالي يوسف الدارالبيضاء.

مد6  حددت   : الشركة  مد6 

الشركة في 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تسجيلها في السجل التجاري.

فاتح  من  ابتداء   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.
 188.888.88  : الشركة  رأسمال 

1888 حصة من  إلى  درهم موسمة 

فئة 188 درهم للحصة .

- السيد ارميلي أكرم بنسبة 1888 

حصة.

أكرم  ارميلي  السيد   : التسيير 

الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحامل 
ملد6  الوحيد  املسير   C799363 رقم 

غير محدود6.

اإليداع   : الوانوني  اإليداع 

تم  التجاري  للسجل  الوانوني 

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم 481367 بتاريخ 19 أبريل 

.281(
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MR. GRILLAGE
SARL AU

 3 زنوة آيت ورير شارع موالي 

يوسف الدارالبيضاء
رقم السجل التجاري : 481367

عرفي  عود  بموت�صى 

أكتوبر   15 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

أكتوبر   1( بتاريخ  واملسجل   ،281(

)281، قرر الجمع الذام الغير الذادي 

 MR. GRILLAGE للمساهمين لشركة

عات  املسؤولية  محدود6  شركة 

شريك واحد رأسمال 188.888 درهم 

ورير  آيت  زنوة   3 اإلجتماعي  مورها 

شارع موالي يوسف الدارالبيضاء :

زنوة   3 من  الشركة  مور  تحويل 
يوسف  موالي  شارع  ورير  آيت 
الر�صى  إقامة  إلى  الدارالبيضاء  
األلفة   17 شوة   15 عمار6  م.س 

الدارالبيضاء.
تذديل الوانون األسا�صي للشركة.

باملحكمة   : الوانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

أكتوبر )281 تحت رقم )855)6.
319 P

 PERFORMANCE
&GROWTH

شركة عات املسؤولية املحدود6 
بشريك وحيد

رأسمالها : 28.888 درهم
 مورها اإلجتماعي : 174 شارع 
الزرقطوني الطابق الخامس 

الدارالبيضاء
س.ت 3)3481

بتاريخ املسير  قرار   بموت�صى 
 38 ديسمبر 2819 لود تورر ما يلي :

تمت املصادقة على التصفية   1-
عليها  والتشطيب  للشركة  التامة 

ابتداء من تاريخه.
-2 تم إبراء السيد فوركاس مارك 

سيمون جوزيف كمصفي للشركة.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 يوم  بالبيضاء  التجارية 

2828 تحت رقم 2)7361.
بيان مختصر
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DADI STUDIO DESIGN
شركة عات املسؤولية املحدود6 

بشريك وحيد 
رأسمالها : 188.888 درهم

مورها اإلجتماعي : 7 زنوة طوريسيلي 
حي املستشفيات الدارالبيضاء

س.ت : 369345
بتاريخ  املسير  ر  قرا   بموت�صى 

31 يناير 2828 لود تورر ما يلي :
تمت املصادقة على التصفية   1-
عليها  والتشطيب  للشركة  التامة 

ابتداء من تاريخه.
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تم إبرام السيد6 دادي وصال   2-

كمصفية للشركة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 يوم  بالبيضاء  التجارية 

2828 تحت رقم 1)7361.
بيان مختصر
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 VERRE DU TROISIEME

MILLENAIRE
SARL AU

 SIEGE SOCIAL :

 CASABLANCA,111

 LOTISSEMENT AL KHOUZAMA

E4
رأسمالها : 188.888 درهم

سجل تجاري رقم 841)13

 بموجب عود عرفي مؤرخ بتاريخ

الشريك  قرر   ،2819 أكتوبر   17  

 VERRE DU لشركة  الوحيد 

 TROISIEME MILLENAIRE

املور  تحويل   SARL AU

الجديد  الذنوان  إلى  الرئي�صي 

 CASABLANCA,LOTISSEMENT

 AL KHOUZAMA E4 N°84,

LISSASFA، ونتيحة لذلك، تم تذديل 

املاد6 4 من النظام األسا�صي.
الشركة  رأسمال  في  زياد6 

ليصبح  درهم   2.488.888

إنشاء  من خالل  درهم   2.588.888

 188 بويمة  جديد6  حصة   24.88

ومدفوع  نودي  واحد6  لكل  درهم 

بتذويض  اإلكتتاب  عند  بالكامل 

الدفع  املستحوة  الديون  بذض 

للشركة.

عن  الشركة  مال  رأس  تخفيض 

طريق استيذاب العجز املتراكم بمبلغ 

من  لخفضه  درهم   2.888.888.88

 588.888 إلى  درهم   2.588.888

درهم .

تذديل املاد6 9.

الجديد  األسا�صي  النظام  اعتماد 

للشركة عات املسؤولية املحدود6 مع 

تحديث.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

التجارية بتاريخ 22 يونيو 2828 تحت 

رقم )73667.

322 P

شركة ايمو املجد
ش.د.م.م عات شريك وحيد

SOCIETE IMMO AL MAJD

SARL AU

 تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6

بتاريخ توثيوي  عود   بموت�صى 

تم  بالدارالبيضاء،   2828 أبريل   38  

وضع قوانين شركة باملميزات التالية :

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

مسؤولية محدود6 عات شريك وحيد.

الذواري،  التطوير   : املوضوع 

املنوولة  املمتلكات  جميع  واقتناء 

املمتلكات  جميع  املنوولة،  غير  أو 

حضرية أو ريفية.

بناء جميع املباني لجميع األغراض.

تشغيل املباني اململوكة للشركة، 

إما مباشر6 عن طريق اإليجار، أو عن 

طريق أي  طريوة أخرى لإلستغالل.

جميع  وتنفيذ  وتطوير  دراسة 

اإلقتصادية،  املنازل  إنشاء  مشاريع 

البرجوازية أو البورجوازية حصرا.

وتحويق جميع املشاريع السياحية 

والحرفية  الصناعية  والتجارية، 

وجميع األعمال الذامة أو الخاصة أو 

الهندسة املدنية.

واملواربات  الدراسات  جميع 

والدراسات  واملسوحات 

اإلستوصائية لتهيئة الوسائل الالزمة 

لتنمية الشركة بشكل عام.

أو من خالل  في حد عاته،  البناء 

منح املشروع لشركات أخرى.

واإلستيراد  والبيع  الشراء 

والتصدير والتجار6 بصفة عامة ألي 

منتوج خام أو السلع املصنذة واملواد 

والذموالت  الصناعية  واملذدات 

والسمسر6 املتذلوة بهذه املنتوجات.

أي  أو  منتجاتها  وتسويق  إنشاء 

منتجات أخرى مماثلة.

املالية  الذمليات  جميع  وعموما، 

واملدنية  والصناعية  والتجارية 

واملنوولة أو املمتلكات الذي قد تكون 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

من  أو  أعاله  املذكور6  باألنشطة 

املرجح أن تذزز تنمية الشركة.

وبصفة عامة كل عملية من شأنها 

أن تطور نشاط الشركة.

زنوة   ،18  : الرئي�صي  املور 

 ،5 شوة  الثالث،  الطابق  الحرية، 

الدارالبيضاء.

الرأسمال :محدد في 188.888.88 

حصة بودر   1888 درهم موسم إلى 

مكتتبة  حصة  لكل  درهم   188

بالكامل كالتالي :

الذلج  مخلص  محمد  السيد 

1888 حصة ب 188.888 درهم.

ب  حصة   1888  : املجموع 

188.888.88 درهم.

سيسيرها  الشركة   : التسيير 

السيد محمد مخلص الذلج ملد6 غير 

محدد6.

سنة   99 مد6 الشركة هي   : املد6 

املد6  قبل  تصفيتها  قرر  ادا  ما عدا 

املحدد6 أو تمديد نشاطها.

يوم  من  تبتدئ  املالية:  السينة 

فاتح يناير وتنتهي يوم 31 ديسمبر من 

كل سنة.

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  الوانوني 

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

عدد  تحت   2828 يونيو   23 بتاريخ 

.462751
موتطف من أجل اإلشهار

استاع بنيس محمد سمير

323 P

شركة السكن املتقن 
ش.ع.م.م

 عات شريك وحيد
 SOCIETE ASSAKANE AL

MOUTKANE
SARL AU

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6

بتاريخ توثيوي  عود   بموت�صى 
تم  بالدارالبيضاء،   2828 أبريل   38  
وضع قوانين شركة باملييزات التالية:

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
مسؤولية محدود6 عات شريك وحيد.
الذواري،  التطوير   : املوضوع 
املنوولة  املمتلكات  جميع  واقتناء 
املمتلكات  جميع  املنوولة،  غير  أو 

حضرية أو ريفية.
بناء جميع املباني لجميع األغراض.
تشغيل املباني اململوكة للشركة، 
إما مباشر6 عن طريق اإليجار، أو عن 

طريق أي  طريوة أخرى لإلستغالل.
جميع  وتنفيذ  وتطوير  دراسة 
اإلقتصادية،  املنازل  إنشاء  مشاريع 

البرجوازية أو البورجوازية حصرا.
وتحويق جميع املشاريع السياحية 
والحرفية  الصناعية  والتجارية، 
الخاصة  أو  الذامة  األعمال   وجميع 

أو الهندسة املدنية.
واملواربات  الدراسات  جميع 
والدراسات  واملسوحات 
اإلستوصائية لتهيئة الوسائل الالزمة 

لتنمية الشركة بشكل عام.
أو من خالل  في حد عاته،  البناء 

منح املشروع لشركات أخرى.
واإلستيراد  والبيع  الشراء 
والتصدير والتجار6 بصفة عامة ألي 
منتوج خام أو السلع املصنذة واملواد 
والذموالت  الصناعية  واملذدات 
والسمسر6 املتذلوة بهذه املنتوجات.

أي  أو  منتجاتها  وتسويق  إنشاء 
منتجات أخرى مماثلة.

املالية  الذمليات  جميع  وعموما، 
واملدنية  والصناعية  والتجارية 
واملنوولة أو املمتلكات الذي قد تكون 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
من  أو  أعاله  املذكور6  باألنشطة 

املرجح أن تذزز تنمية الشركة.
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وبصفة عامة كل عملية من شأنها 
أن تطور نشاط الشركة.

زنوة   ،18  : الرئي�صي  املور 
 ،5 شوة  الثالث،  الطابق  الحرية، 

الدارالبيضاء.
الرأسمال :محدد في 188.888.88 
حصة بودر   1888 درهم موسم إلى 
مكتتبة  حصة  لكل  درهم   188

بالكامل كالتالي :
الذلج  مخلص  محمد  السيد 

1888 حصة ب 188.888 درهم.
ب  حصة   1888  : املجموع 

188.888.88 درهم.
سيسيرها  الشركة   : التسيير 
السيد محمد مخلص الذلج ملد6 غير 

محدد6.
سنة   99 مد6 الشركة هي   : املد6 
املد6  قبل  تصفيتها  قرر  ادا  ما عدا 

املحدد6 أو تمديد نشاطها.
السنة املالية: تبتدئ من يوم فاتح 
ديسمبر من كل   31 يناير وتنتهي يوم 

سنة.
اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  الوانوني 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 
عدد  تحت   2828 يونيو   23 بتاريخ 

.462753
موتطف من أجل اإلشهار
استاع بنيس محمد سمير
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KAZAHARA SERVICE
ش.م.م

شريك وحيد
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى    
 4 مارس 2828، تم تأسيس الوانون 
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
املحدود6 من شريك وحيد خصائصها 

كاآلتي :
 KAZAHARA  : التسمية 

SERVICE ش.م.م شريك وحيد.
الغرض اإلجتماعي : 

إصالح وتركيب األجهز6 الكهربائية 
الصناعية.

زنوة أحمد   13  : املور اإلجتماعي 

 ( 1 رقم  املجاطي إقامة االلب طابق 

املذاريف .

املد6 : 99 سنة.

 68888  : اإلجتماعي  الرأسمال 

1888 حصة بويمة  درهم موسم إلى 

ايت  السيد  لفائد6  كلها  درهم   188

خالي مبارك عبد الذزيز.

التسيير : تم تذيين كمسير للشركة 

وملد6 غير محدود6.

عبد  مبارك  خالي  ايت  السيد 

 2 املديوني  بدوار  الساكن  الذزز، 

والحامل ب.ت.و  الهراويين البيضاء، 

.BJ268696

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

األرباح : بذد اقتطاع 5 % لتأسيس 

يوسم  الزائد  الوانوني،  اإلحتياط 

حسب قرار الشركاء .

باملحكمة  تم   : الوانوني  اإليدع 

يونيو   19 بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

سجل   736416 عدد  تحت   2828

تجاري عدد 462295.
موتطف وبيان
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ARS NOVA
ش.ع.م.م

تصفية مسبوة للشركة
منذود  عرفي  عود  بواسطة   1-

بتاريخ فاتح نوفمبر 2819، قررشركاء 

ARS NOVA املسما6  الشركة 

 188.888.88 رأسمالها  ش.ع.م.م، 

درهم ، مورها الرئي�صي بالدارالبيضاء 

سيال-  5 رقم   5 مدينة شمس زنوة 

السجل  في  ومسجلة  الدرالبيضاء 

 ،158.179 رقم   تحت  التجاري 

تصفية الشركة بشكل قاطع ونهائي، 

مزاولة  على  قدرتها  لذدم  وعلك 

نشاطها.

-2 تم اختيار مور التصفية  في مور 

 5 5 رقم  الشركة مدينة شمس زنوة 

واملصفي السيد  سيال-الدارالبيضاء 

بوخيمة منير، الواطن بالدارالبيضاء 

 24 زنوة احمد الشر�صي الشوة   46

الصالحيات  كل  له  والذي  بوركون 

كل  على  لإلشراف  املطلق  والحق 

اإلجراءات املتذلوة بهذه التصفية.

-3 نفد اإليداع الوانوني باملحكمة 

مارس   2 في  بالدارالبيضاء  التجارية 

2828، تحت رقم 732752.
املسير واملصفي
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 نيط @ دوم
ش.ع.م.م

بشريكة منفرد6
تصفية مسبوة للشركة

منذود  عرفي  عود  بواسطة   1-

قررت املسير6   ،2817 ماي   ( بتاريخ 

مليكة  السيد6  واملصفية  املنفرد6 

حموعي للشركة املسما6 نيط @ دوم 

رأسمالها  ش.ع.م.م بشريكة منفرد6، 

مورها الرئي�صي   ، درهم   18.888.88

الطابق  عطور  إقامة  بالدارالبيضاء 

سيدي   1 زنوة   1( عمار6  السفلي 

مومن ومسجلة في السجل التجاري 

تصفية   ،166.343 رقم   تحت 

وعلك  ونهائي،  قاطع  بشكل  الشركة 

لذدم قدرتها على مزاولة نشاطها.

التصفية   مور  اختيار  تم   2-

الطابق  عطور  إقامة  الشركة  بمور 

سيدي   1 زنوة   1( عمار6  السفلي 

مليكة  السيد6  هي  واملصفية  مومن 

بالدارالبيضاء   الواطنة  حموعي، 

إقامة عطور الطابق السفلي عمار6 

)1 زنوة 1 سيدي مومن والتي لها كل 

الصالحيات والحق املطلق لإلشراف 

بهذه  املتذلوة  اإلجراءات  كل  على 

التصفية.

-3 نفد اإليداع الوانوني باملحكمة 

ماي   19 في  بالدارالبيضاء  التجارية 

2817، تحت رقم 855.687.
املسير6 واملصفية
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املغرب في السيارة

ش.ع.م.م

تصفية مسبوة للشركة
بواسطة عود عرفي منذود بتاريخ 

28 يناير 2828، قرر الشريك املنفرد 

الشركة املسما6 »السيار6 في املغرب« 

درهم،   18.888 رأسمالها  ش.ع.م.م، 

مورها الرئي�صي بالدار البيضاء، شارع 

 4 الطابق   4 رقم   2(8 بوردو الشوة 

تحت  التجاري  السجل  في  ومسجلة 

الشركة  تصفية   ،234351 رقم 

لذدم  وعلك  ونهائي،  قاطع  بشكل 

قدرته على مزاولة نشاطه.

في مور  التصفية  اختيار مور  تم 

الشركة : شارع بوردو الشوة 8)2 رقم 

4 الطابق 4، الدار البيضاء واملصفي: 

السيد حجاج محمد، الواطن بالدار 

 27 زنوة صنذاني بوركون  البيضاء، 

والحق  الصالحيات  كل  له  والذي 

املطلق لإلشراف على كل اإلجراءات 

املتذلوة بهذه التصفية.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  نفذ 

التجارية بالدار البيضاء في )1 فبراير 

2828 تحت رقم )73121.
املسير واملصفي
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 SOCIETE HOPSCOTCH

AFRICA

بتاريخ  عرفيين  عودين  بموجب 

يناير  و16   281( نوفمبر   15

 SOCIETE شركة  قررت   ،2828

برأسمال   ،HOPSCOTCH AFRICA

388.888 درهم، عات الشريك  قدره 

الوحيد للشركة على النحو التالي :

نول املكتب الرئي�صي من الذنوان 

 11Rue des causses  : الوديم 

إلى  مذاريف   ،Quartier Maarif

 Casablanca, 5  : الجديد  الذنوان 

 Rue Mollière, Quartier Racine,

.1ère étage, Appt 4
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و
 Benoit DESVEAUX تذيين السيد
1962، مويم  38 سبتمبر  من مواليد 
 Rue de l’ancienne Mairie  ،  41
 92188  ،Boulogne Billancourt
حاملة  فرنسية،  الجنسية  فرنسا، 
 12CE22872 رقم  السفر  جواز 
السيد6  من  بدال  لشركة  كمسير 
من  استوالت  التي  حدور  سليمة 

مهامها كمسير6.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 7272(3 تحت رقم   2828 يناير   16
و3 ماي 2828 تحت رقم 733398.

329 P

AR FONCIERE
رأس املال : 1.588.888 درهم

املور االجتماعي : ماتيس الرباط
 571A السوي�صي بزنس سانتر بلوك
الطابق الثاني شارع محمد السادس 

اليوسفية السوي�صي الرباط
رقم السجل التجاري : 124921

بموجب  الوحيد  الشريك  قرر 
بتاريخ االستثنائي  الذام  الجمع   قرار 

31 ديسمبر 2819 ما يلي :
محمد  السيد  استوالة  قبول 
البطاقة  صاحب  حكم،  إسماعيل 
من واليته   ،A662261 الوطنية رقم 

كمدير مشارك.
رفع رأس املال عن طريق الدمج 
للشريك  الجاري  للحساب  الجزئي 
طريق  عن  واحد  آن  في  وتخفيضه 
ليصل إلى مبلغ  امتصاص الخسائر، 
إنشاء  درهم عن طريق   1.588.888

14988 سهم بويمة 188 درهم.
تذديل املاد6 6 )رأس املال) واملاد6 
صالحية  مد6  وتحديد  )تذيين   15
وفوا  األسا�صي  النظام  من  اإلدار6) 

لذلك.
لدى  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 
تحت  بالرباط  التجارية  املحكمة 
والسجل الزمني برقم   185853 رقم 

1942 بتاريخ 23 يونيو 2828.
330 P

CARRIERES DU MAROC
رأس املال : 2.558.888 درهم

املور االجتماعي : ماتيس الرباط
 571A السويس بزنس سانتر بلوك

الطابق الثاني شارع محمد السادس 
اليوسفية السوي�صي الرباط

رقم السجل التجاري : 126641
بموجب  الوحيد  املساهم  قرر 
بتاريخ االستثنائي  الذام   الورار 

31 ديسمبر 2819 ما يلي :
محمد  السيد  استوالة  قبول 
البطاقة  صاحب  حكم،  إسماعيل 
من واليته   ،A662261 الوطنية رقم 

كمدير مشارك.
)تذيين وتحديد   16 تذديل املاد6 
النظام  من  املدراء)  صالحية  مد6 

األسا�صي وفوا لذلك.
لدى  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 
تحت  بالرباط  التجارية  املحكمة 
والسجل الزمني برقم   185851 رقم 

1948 بتاريخ 23 يونيو 2828.
331 P

AL REZK CAPITAL
رأس املال : 5.888.888 درهم
املور االجتماعي : فضاء فروم

6، زنوة تديلي مكتب رقم ) الرباط
السوي�صي شارع محمد السادس
رقم السجل التجاري : 5)1125

قرر التجمع الذام بموجب الورار 
بتاريخ واالستثنائي  الذام   الجمع 

31 ديسمبر 2819 ما يلي :
قبول استوالة نائب املدير الذام 

للشركة.
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
عن  درهم   4.2(8.(98,76 قيمته 
للحسابات  الجزئي  الدمج  طريق 
وموازا6 مع علك تم  الجارية للشركاء 
الخفض من قيم رأس املال بما قيمته 
طريق  عن  درهم   9.2(8.(98,76

امتصاص الخسائر.
بلغ  الذمليات  هذه  نهاية  وفي 
درهم   5.888.888 الشركة  رأسمال 
موسما إلى 58.888 سهم وتودر قيمة 

السهم الوحيد 188 درهم.

تحويل الشركة من شركة مجهولة 

مسؤولية  عات  شركة  إلى  االسم 

محدود6.
اإلداري  املجلس  استوالة  قبول 

عات  لشركة  تحولها  عوب  للشركة 

مسؤولية محدود6.

تذيين السيد فاضل حكم املسير 

الوحيد والوانوني للشركة.

األساسية  األنظمة  تذديل 

الوانوني  الشكل  مع  للتتما�صى 

الجديد للشركة ومع الورارات التي تم 

اعتمادها أعاله.

لدى  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 

تحت  بالرباط  التجارية  املحكمة 
والسجل الزمني برقم   185852 رقم 

1941 بتاريخ 23 يونيو 2828.

332 P

AL REZK CONSTRUCTION
رأس املال : 2.888.888 درهم

املور االجتماعي : عمار6 ماتيس 

الرباط السوي�صي بزنس سانتر

بلوك 571A الطابق الثاني شارع 

محمد السادس اليوسفية السوي�صي 

الرباط
رقم السجل التجاري : 121183

بموجب  الوحيد  الشريك  قرر 

 قرار الجمع الذام واالستثنائي بتاريخ

31 ديسمبر 2819 ما يلي :

محمد  السيد  استوالة  قبول 

البطاقة  صاحب  حكم،  إسماعيل 

من واليته   ،A662261 الوطنية رقم 

كمدير مشارك.

أي  تحرير ثالثة أرباع رأس املال، 

من  وعلك  درهم،   758.888 مبلغ 
خالل الدمج الجزئي للحساب الجاري 

للشريك.
رفع رأس املال عن طريق الدمج 

للشريك  الجاري  للحساب  الجزئي 

طريق  عن  واحد  آن  في  وخفضه 

ليصل إلى مبلغ  امتصاص الخسائر، 

إنشاء  درهم عن طريق   2.888.888

 1.888 بويمة  جديد  سهم   1888

درهم لكل سهم.

تذديل املاد6 6 )رأس املال) واملاد6 

صالحية  مد6  وتحديد  )تذيين   15

وفوا  األسا�صي  النظام  من  املدراء) 

لذلك.

لدى  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 

تحت  بالرباط  التجارية  املحكمة 
والسجل الزمني برقم   185854 رقم 

1943 بتاريخ 23 يونيو 2828.

333 P

شركة فيزيونيت
عات املسؤولية املحدود6 بشريك 

وحيد

بتاريخ  بموت�صى عود عرفي حرر 

)2 ماي 2828 تم تأسيس :

عات  فيزيونيت«  »شركة 

وحيد  بشريك  املحدود6  املسؤولية 

عات الخصائص التالية :

جميع  وإصالح  بيع   : الغرض 

اللوازم البصرية.
782 سكتور  : متجر رقم  الذنوان 

22 حي السالم سال.
في  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

 1888 درهم موسمة على   188.888

حصة.

التسيير : عينت السيد6 الرجراجي 

بثينة كمسير6 وحيد6 للشركة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2828

.313(1

334 P

شركة بنوما كنفكسيون
عات املسؤولية املحدود6 بشريك 

وحيد

بتاريخ  بموت�صى عود عرفي حرر 

11 فبراير 2828 تم تأسيس :

عات  كنفكسيون«  »بنوما 

وحيد  بشريك  املحدود6  املسؤولية 

عات الخصائص التالية :

الغرض : مجال الخياطة.

 1( الرقم  كريمة  حي   : الذنوان 
زنوة سويهلة سال.
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في  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

 1888 درهم موسمة على   188.888

حصة.

التسيير : السيد بال عمر.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال بتاريخ 5 مارس 2828 

تحت رقم السجل التجاري 9)312.

335 P

OPTIMUS TELECOM
SARL

املور االجتماعي : 231، تجزئة 

منضرونا سيدي مذروف

الدار البيضاء

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 

19 فبراير  غير الذادي املنذود بتاريخ 

»ابتموس  2828،قرر مشتركو شركة 
رأسمالها  ش.ع.م.م،  تيليكوم« 

درهم وطبوا ملوتضيات   1.888.888

الوانون املتذلق بالشركات :
من  الشركة  رأسمال  رفع 

 2.888.888 إلى  درهم   1.888.888

درهم.

على  الذام  الجمع  صادق  وقد 

الوانون األسا�صي للشركة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  وتم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

24 يونيو 2828 تحت رقم : 737122.

336 P

ABDO DIVERT AD
SARL AU

محل رقم 2 عمار6SCE 6 زنوة جد6

الرباط

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عود  بموت�صى 

تم   ،2828 مارس   9 بتاريخ  بالرباط 

عات  لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 

الشريك  عات  املحدود6  املسؤولية 

الوحيد :

 ABDO DIVERT AD  : التسمية 

SARL AU

 2 رقم  محل   : االجتماعي  املور 
عمار6SCE 6 زنوة جد6 الرباط.

الهدف االجتماعي : أعمال البناء 
واألشغال الذمومية.

من  ابتداء  سنة   99  : املد6 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
بفاتح  تبتدئ   : املالية  السنة 
سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
رأس املال : إن رأسمال الشركة قد 
حدد في مبلغ 188.888 درهم موسمة 
188 درهم  1888 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحد6.
1888 حصة للسيد عبد الرحمان 

عكي.
املسير : السيد عبد الرحمان عكي.
 : التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 

.144823
337 P

 HOLDING EDABADDA
MOHAMED

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 بمساهم وحيد 

بتاريخ الذرفي  للذود   تبذا 
قوانين  وضع  تم   ،2828 يونيو   19

الشركة عات املميزات التالية :
 HOLDING  : التسمية 

EDABADDA MOHAMED
عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6 بمساهم وحيد.
املستخدمين  نول   : املوضوع 

لفائد6 الغير.
املور الرئي�صي : املنطوة الصناعية، 
الفحص  )بجانب  الحزام،  شارع 

التوني)، الذيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 188.888 
فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 
السيد  بالكامل  ويملكها  درهم   188

الدبدا محمد.
اإلدار6 : تسيير من الطرف السيد 

الدبدا محمد.
بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالذيون 
رقم  تحت   2828 يونيو   22 بتاريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   2828/1837
التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.31(35
338 P

دار السالم توبة ومكناس
ش.م.م

 DAROU SALAM TOUBA &

MEKNES SARL AU

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 

الوانون  تم وضع   281( أكتوبر   13

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

محدود6 عات املواصفات التالية :

توبة  السالم  »دار   : التسمية 

مسؤولية  عات  شركة  ومكناس« 

محدود6 شريك وحيد.

الهدف االجتماعي : البيع بالجملة 

الفواكه والخضر الطازجة.

راس  شارع   : االجتماعي  املور 

 2 الوحد6  حي   173 رقم  الخيمة 

الذيون.

سنة   99  : االجتماعية  املد6 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري عدا إعا تم الحل املسبق أو 

التمديد.

يتكون من   : الرأسمال االجتماعي 

188.888 درهم.

تم تذيين السيد   : تسيير الشركة 

احمد الخياري.

السجل  في  التوييد  تم   : التوييد 

التجاري باملحكمة االبتدائية بالذيون 

رقم  تحت   281( أكتوبر   26 في 

41)25 للسجل التحليلي.

339 P

STE REGBUS
تذديالت قانونية

STE REGBUS : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6.

الشاطئ  زنوة   : الرئي�صي  املور 

الذينين  عمار6 ماء   38 األبيض رقم 

الذيون.

الجمع  ملداوالت  طبوا   : املوضوع 

 2828 يونيو   15 بتاريخ  عادي  الغير 

قرر املشاركون ما يلي :

حصة من طرف   98858 تفويت 

السيد محمد كروم إلى السيد محند 

كروم.

استوالة السيد محمد كروم من 

منصبه كمسير.

كروم  محند  السيد  استمرار 

والسيد6 حسنية الركراكي كمسيرين 

للشركة.

بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالذيون 

رقم  تحت   2828 يونيو   23 بتاريخ 

.2828/1856

340 P

AL ISTICHARYA CONSULTING - SARL

BOUZNIKA

LIRAB IMMOBILIER

SARL AU

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 بمسؤول وحيد 

بموت�صى عود عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ،2828 يونيو   12

وحيد   بشريك  املسؤولية  محدود6 

باملواصفات التالية :

 LIRAB IMMOBILIER : التسمية

SARL AU

املور التجاري : مجموعة التودم ج 

2 سيدي البرنو�صي  الطابق   17-2 ه 

الدار البيضاء.

الهدف التجاري : منذش عواري.

 188.888 في  محدد   : الرأسمال 

حصة  1888 إلى  موسمة   درهم 

كما يلي :

 1888 بوخيمة  سذيد  السيد 

حصة.

املد6 : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير : سذيد بوخيمة.

املحكمة   : الوانوني  اإليداع 

التجارية الدار البيضاء، سجل تجاري 

رقم 462633.

341 P
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AL ISTICHARYA CONSULTING - SARL

BOUZNIKA

NIVO SAKAN
SARL

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 

بموت�صى عود عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،2828 يونيو   5

باملواصفات  املسؤولية  محدود6 

التالية :

NIVO SAKAN SARL : التسمية

املور التجاري : مجموعة التودم ج 

2 سيدي البرنو�صي  الطابق   17-2 ه 

الدار البيضاء.

الهدف التجاري : منذش عواري.

 188.888 في  محدد   : الرأسمال 

حصة  1888 إلى  موسمة   درهم 

كما يلي :

 588 الرحمان فتوح  السيد عبد 

حصة.

 588 فتوح  الدين  صالح  السيد 

حصة.

املد6 : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

فتوح  الرحمان  عبد   : التسيير 

وصالح الدين فتوح.

املحكمة   : الوانوني  اإليداع 
التجارية الدار البيضاء، سجل تجاري 

رقم 462453.

342 P

BRIDE BY IM
شركة عات مسؤولية محدود6

في مؤرخ  عرفي  عود   بموت�صى 

5 مارس  2828 واملسجل في  5 مارس 

2828 بالرباط تأسست الشركة عات 

الخصائص التالية :

مسؤولية  عات  شركة   : الشكل 

محدود6.

شركة   BRIDE BY IM  : االسم 

عات مسؤولية محدود6.

الهدف االجتماعي :

مزينة الذروس.

مرافوة الذروس.

حالقة.

رأسمال الشركة : 188.888 درهم 
حصة اجتماعية   1888 موسمة إلى 
موزعة للحصة  درهم   188  بويمة 

كما يلي :
السيد6 ملهيق اكرام 588 حصة.
السيد6 ملهيق مالك 588 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد6 
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع   13  : االجتماعي  املور 
املوحدين متجر رقم 1 حسان الرباط.

التسيير : السيد6 ملهيق اكرام.
السيد6 ملهيق مالك.

التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 
.144873

343 P

PERITUM TERRITORIUM
تأسيس شركة محدود6 املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تمت   ،2828 فبراير   18 بالرباط يوم 
لشركة  التأسي�صي  الوانون  صياغة 
محدود6 املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص التالية :
 PERITUM  : التسمية 

TERRITORIUM
الهدف : الخبر6 في مجال الشراكات 

الذامة الخاصة.
 4 قابس  شارع   : االجتماعي  املور 

حسان الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تأسيس الشركة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 188.888 درهم.
 Mr. عهد تسيير الشركة   : اإلدار6 

BEHHAR MOHAMED
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.
وتسجيل  الوانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 
يونيو   24 بتاريخ  بالرباط،  التجارية 

2828، تحت رقم 37))13.
344 P

ONLY PACK

SARL AU

تذديالت بالشركة
تغيير املور االجتماعي

 ONLY PACK  : الشركة  اسم 

SARL AU

محل   : االجتماعي  املور  تغيير 

حي صناعي سال إلى دوار   75 تجاري 

والد سالمة عين عتيق تمار6.

اإليداع الوانوني : 34432.

345 P

شركة نقل غوزايلي

STE TRANSPORT RHOUZAILI

شركة عات مسؤولية محدود6

بشريك وحيد

رأسمالها 288.888 درهم

مورها االجتماعي : مكناس، شطر 

رقم 435، تجزئة الفتح، توالل

رقم السجل التجاري 3)257

تصفية
بتاريخ عرفي  عود   بموت�صى 

2828 تم عود الجمع الذام  9 مارس 

لتصفية شركة »نول غوزايلي« شركة 

بشريك  املحدود6  املسؤولية  عات 

 288.888 وحيد رأسمالها االجتماعي 

درهم، املور االجتماعي مكناس، شطر 

رقم 435، تجزئة الفتح، توالل حيث 

تورر ما يلي :

إغالق الشركة في طور التصفية 

السيد  للشركة  املصفي  طرف  من 

محمد رشيد غوزايلي.

منح اإلبراء للمصفي لتسييره.

الصالحيات.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2828 تحت رقم 456.
للخالصة والنشر

346 P

مقهى ندا بال
CAFE NADABELLA

شركة عات املسؤولية املحدود6

رأسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي : مكناس، رقم 1

السوق البلدي، شارع فريد 

األنصاري، مرجان 2

رقم السجل التجاري 49))4

تفويت للحصص االجتماعية
تغيير النظام األسا�صي للشركة

بموت�صى محضر الجمع الذام غير 

الذادي بتاريخ 7 مارس 2828 لشركة 

قد   CAFE NADABELLA بال«  »ندا 

تورر ما يلي :

اجتماعية  حصة   488 تفويت 

للسيد وحيد زروال الحامل ل ب.ت.و 

السيد  لصالح   D523729 رقم 

الحامل ل ب.ت.و رقم  محمد ملكي، 

.GJ37(45

األسا�صي  النظام  بنود  تغيير 

بهذه  عالقة  لها  التي  للشركة 

 96-5 رقم  لوانون  )طبوا  التغييرات 

لظهير 13 فبراير 1997.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 ،1689 التجارية بمكناس تحت رقم 

رقم السجل التجاري : 49))4 وتاريخ 

التذديل )1 يونيو 2828.
للخالصة والنشر

347 P

شركة ر.ب.أ هيدروكاربير
STE RBA HYDROCARBURES

شركة عات املسؤولية املحدود6

رأسمالها : 4.297.888 درهم

املور االجتماعي : مكناس، رقم 23 

مكرر، زنوة أمبواز، السذاد6

رقم السجل التجاري 73)21

تفويت للحصص االجتماعية
عن طريق الهبة

تغيير بند رقم 6 ورقم 7 للنظام 
األسا�صي للشركة

استوالة السيد الركراكي
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عبد الرحمان، السيد الركراكي 
حسان والسيد الركراكي املصطفى 

من منصبهم كمسيرين للشركة
تذيين مسير جديد للشركة

تغيير النظام األسا�صي للشركة
بموت�صى محضر الجمع الذام غير 

يونيو  فاتح  بتاريخ  للشركاء  الذادي 

هيدروكاربير«  »ر.ب.أ  لشركة   2828

 STE RBA HYDROCARBURES

تورر ما يلي :

اجتماعية  حصة   9252 تفويت 

الركراكي  للسيد  الهبة  طريق  عن 

رقم  ب.ت.و  ل  الحامل،  حسان، 

لصالح السيد الركراكي  (4646  دال 

عبد الرحمن، الحامل ل ب.ت.و رقم 

دال 65)55. 

للنظام   7 ورقم   6 تغيير بند رقم 

برأسمال  املتذلق  للشركة  األسا�صي 

الشركة وبالحصص االجتماعية.

الركراكي السيد   استوالة 

ب.ت.و  ل  الحامل  الرحمن،  عبد 

الركراكي  والسيد   55(65 دال  رقم 

الحامل، ل ب.ت.و رقم دال  حسان، 

والسيد الركراكي املصطفى،   (4646

الحامل، ل ب.ت.و رقم دال 141358 

من منصبهم كمسيرين للشركة.

الركراكي  السيد   تذيين 

عبد الرحمن، الحامل ل ب.ت.و رقم 

للشركة  وحيد  مسير   55(65 دال 

وملد6 غير محدود6.

األسا�صي  النظام  بنود  تغيير 

للشركة التي لها عالقة بهذه التغييرات 

لظهير  96-5 رقم  لوانون   )طبوا 

13 فبراير 1997.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بمكناس بتاريخ 26 يونيو 2828 تحت 

التجاري  السجل  ورقم   1737 رقم 

.21(73
للخالصة والنشر

348 P

YG WORKS
SARL AU

ش.م.م بشريك وحيد
تأسيس شركة

املؤرخ  الذرفي  الذود  بموت�صى 
بتاريخ 17 فبراير 2828 قد تم تأسيس 
املحدود6  املسؤولية  عات  الشركة 
بشريك وحيد التي تحمل الخصائص 

التالية :
 YG WORKS SARL  : التسمية 

AU
الصفة الوانونية : شركة محدود6 

املسؤولية بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي : الهندسة.

رأسمال الشركة : 18.888 درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املد6 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 3 رقم  شوة   : االجتماعي  املور 
كيش،  الثاني،  الطابق   ،6 اسكان 

األوداية، تمار6.
التسيير : السيد يوسف كصاب.

قد تم اإليداع الوانوني بالسجل 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
تحت   2828 يونيو   25 بتمار6 بتاريخ 

رقم 129967.
349 P

MECADOM
تأسيس شركة محدود6 املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تمت   ،2828 مارس   12 بالرباط يوم 
لشركة  التأسي�صي  الوانون  صياغة 
الخصائص  لها  املسؤولية  محدود6 

التالية :
MECADOM : التسمية

الهدف : غسيل السيار6 في املنزل.
شارع  79  : االجتماعي   املور 

 6 ابن سينا الطابق الثاني شوة رقم 
أكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 
تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 188.888 درهم.

 Mr. عهد تسيير الشركة   : اإلدار6 

 SLIMANI MOHAMMED AMINE

ET Mr. KHRAMEZ SOUFIANE

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

وتسجيل  الوانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

يونيو   25 بتاريخ  بالرباط،  التجارية 

2828، تحت رقم 7)1448.

350 P

SUPRA ELEC
ش.م.م.ش.و

تأسيس
الذام  الجمع  بموت�صى  تم 

نوفمبر   19 يوم  املنذود  االستثنائي 

بالصفات  شركة  تأسيس   2819

التالية :

عات  شركة   : الوانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود6 بشريك وحيد.

.SUPRA ELEC : اللوب االجتماعي

درهم   188.888  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1888 على  موزعة 

188 درهم للواحد6.

بئر مزوي  مركز   : املور االجتماعي 

خريبكة.

مذدات  تاجر   : الشركة  موضوع 

والتصدير،  االستيراد  صناعية، 
مواول  الكهرباء،  أعمال  التجار6، 

أعمال البناء والتلحيم.

يذود تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيد رشيد برطاني.

الشركاء :

 1888  : برطاني  رشيد  السيد 

حصة.

: من األول يناير إلى  السنة املالية 

نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة   : الوانوني  اإليداع 

 25 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 
السجل  رقم   2828 يناير   7 بتاريخ 

التجاري 6147.

351 P

PROMO4
ش.م.م
تذديل

الذام  الجمع  بموت�صى  تم 
فبراير   3 يوم  املنذود  االستثنائي 

2828 تذديل ما يلي :
السيد  من  حصة   258 تفويت 
السيد  إلى  الذري�صي  نور الدين 

املصطفى الخياري.
الخياري  املصطفى  السيد  تذيين 

كمسير وحيد للشركة.
تحيين الوانون األسا�صي للشركة.

املحكمة   : الوانوني  اإليداع 
 64 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ 6 فبراير 2828.
السجل التجاري رقم 41)3.

352 P

RDR DESIGN
SARL
ش.م.م
تذديل

الذام  الجمع  بموت�صى  تم 
فبراير   2( يوم  املنذود  االستثنائي 

2828 تذديل ما يلي :
زنوة  إلى  الشركة  مور  تحويل 
 6( احمدالفشتالي حي النهضة الرقم 

خريبكة.
السيد  من  حصة   348 تفويت 
راسيلي  السيد  إلى  يونس  ريفوي 

بوشذيب والسيد6 درمي سكينة.
تحيين الوانون األسا�صي للشركة.

املحكمة   : الوانوني  اإليداع 
 165 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 
والسجل   2828 يونيو   15 بتاريخ 

التجاري رقم 5913.
353 P

G-CONTRACTOR
SARL

بموت�صى قرار الجمع الذام الغير 
بتاريخ فاتح  عادي املنذود بالرباط، 
لشركة  الشركاء  قرر   ،2828 مارس 

.G-CONTRACTOR SARL



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828)الجريدة الرسمية   7836

شارع   46 رقم   : مورها االجتماعي 

عوبة شوة 2 أكدال الرباط ما يلي :

جميع  بيع  على  التصديق 

التي يمتلكها  )588 حصة)  الحصص 

لفائد6  بوكام  الرزاق  عبد  السيد 

بشركة  منصوري  كريم  السيد 

والحامل   G-CONTRACTOR SARL

.A7(9136 للبطاقة الوطنية رقم

الحصص  توزيع  يصبح  وبالتالي 

على الشكل التالي :

 1888 منصوري  كريم  السيد 

حصة.

املجموع : 1888 حصة.

استوالة السيد عبد الرزاق بوكام 

من منصبه كمسير ثاني.

طرف  من  للشركة  وحيد  تسيير 

الحامل  منصوري  كريم  السيد 

 AB326085 رقم  الوطنية  للبطاقة 

والواطن ب 117 شارع الحسن الثاني 

42 الرباط، ملد6 غير  4 شوة  الطابق 

محدود6.

تغيير البنود 1، 6، 7 و15 للوانون 

األسا�صي.

كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2828 يونيو   24 بتاريخ 

.1858(1

354 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 85 2( (1 96 48

FAX : 05 28 81 96 41

STE CHADIA TRANSPORT

SARL 

شركة عات مسؤولية محدود6

تذديل
بموت�صى عود عرفي للجمع الذام 

الشركة  في  للمساهمين  الذادي  غير 

بتاريخ املحدود6  املسؤولية   عات 

)1 يونيو 2828 قرر ما يلي :

تفويت الحصص :

تفويت 588 حصة جميع حصص 

السيد عبد اإلله قادر لفائد6 السيد 

عزالدين الذطافي.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  موسم  درهم   188.888 مبلغ 

1888 حصة بثمن 188 درهم للواحد 

موزع كالتالي :

 588  : الذطافي  بوشذيب  السيد 

حصة.

 588  : الذطافي  عزالدين  السيد 

حصة.

املجموع : 1888 حصة.

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  الوانوني 

يونيو   23 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2828 تحت رقم 675.

355 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 85 2( (1 96 48

FAX : 05 28 81 96 41

STE CHADIA TRANSPORT

SARL 
شركة عات مسؤولية محدود6

تذديل
بموت�صى عود عرفي للجمع الذام 

الشركة  في  للمساهمين  الذادي  غير 

بتاريخ املحدود6  املسؤولية   عات 

)1 يونيو 2828 قرر ما يلي :

السيد  استوالة   : التسيير  تغيير 

عبد اإلله قادر بصفته مسير الشركة 

الذطافي  بوشذيب  السيد  وتذيين 

مسير للشركة وملد6 غير محدود6.

تكون اإلمضاءات   : تغيير اإلمضاء 

للسيد  فوط  واالجتماعية  البنكية 

بوشذيب الذطافي.

تحيين النظام األسا�صي.

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  الوانوني 

يونيو   23 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2828 تحت رقم 675.

356 P

STE MARCO LAGOSTA
SARL A.U

تأسيس شركة
وضع   2828 يناير   18 بتاريخ  تم 
قانون منظم لشركة عات املسؤولية 
باملميزات  وحيد  بشريك  املحدود6 

التالية :
 STE MARCO  : التسمية 

LAGOSTA SARL A.U
الهدف :

مواول في األشغال الذامة أو البناء.
مواول في إدار6 الخدمات.

: دوار أوالد باعبد  املور االجتماعي 
قلذة  الجوالة،  جماعة  الرحمان، 

السراغنة.
سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املد6 

18 يناير 2828.
 188.888  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم موسم إلى 1888 سهم من فئة 

188 درهم موزع كاآلتي :
 1888  : الصالحي  حميد  السيد 

حصة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدار6 

حميد الصالحي.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يوم السراغنة  لولذة   االبتدائية 
23 يناير 2828 تحت رقم 28/2828.

رقم السجل التجاري : 3989.
357 P

GRILLADES TORINO
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6
بشريك وحيد

رأسمالها : 188.888 درهم
املحل 49، مركز تجاري رياض

سكوير، سوي�صي، الرباط
السجل التجاري : 132521 الرباط

غير  الذام  الجمع  ملداوالت  تبذا 
الذادي بتاريخ 9 يوليو 2828، لشركة 
 GRILLADES TORINO SARL AU

تورر ما يلي :

الجمع   : بالحصص  التبرع 
التبرع  إلى  يشير  عادي،  الغير  الذام 
من   12 للماد6  وفوا  بالحصص، 
على النحو التالي :  اللوائح الداخلية، 
سيدي  الدقاقي  الشرقاوي  السيد 
السيد6  إلى  ويحول  يتبرع  ياسين 
 1888 درهم   18.888 لينا  غوزالن 

حصة من الشركة املذكور6.
لدى  الوانوني  اإليداع  تم  وقد 
يوم بالرباط  التجارية   املحكمة 

25 يوليو 2828 تحت رقم 6)19.
358 P

 AGENCE DE VOYAGE ABOU
 JAMAL
SARL AU

رأسمالها : 188.888 درهم
مورها االجتماعي : رقم 488 حي 

النهضة 1 إضافي، الرباط
املسجل  عرفي  عود  بموت�صى 

بتاريخ 9 مارس 2828 تورر ما يلي :
السيد  استوالة  تمت   : التسيير 
لبطاقة  الحامل  الفارس،  توفيق 
 A6328(4 رقم  الوطنية  التذريف 
للشركة  الوحيد6  املسير6  وأصبحت 
الحاملة  خير6،  الخالدي  السيد6 
رقم  الوطنية  التذريف  لبطاقة 

.A662341
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 127635 

بتاريخ 22 يونيو 2828.
359 P

أغنود
شركة عوارات املجتمع املدني

رأسمالها : 18.888 درهم
املور االجتماعي : شارع محمد 

الخامس، شوة ب 112 رقم 1، 
جليز، مراكش

تأسيس شركة عوارات املجتمع 
املدني

املؤرخ  الذرفي  الذود  بموت�صى 
تم   2813 ماي   24 بتاريخ  بمراكش 
لشركة  األسا�صي  النظام  إعداد 
عوارات املجتمع املدني بياناتها كالتالي  :
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التسمية : »أغنود«.
وتسيير  شراء   : الشركة  غرض 

الذوارات.
محمد  شارع   : االجتماعي  املور 
الخامس، شوة ب 112 رقم 1، جليز، 

مراكش.
املد6 : 99 سنة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
درهم    18.888 في  الشركة  رأسمال 
 188 188 حصة من فئة  موسم إلى 
ومسلمة  مكتتبة  لكل حصة،  درهم 

بكاملها للشركاء كالتالي :
السيد اغنود اباغ 99 حصة ؛
السيد توماس اغنود 1 حصة.

: سيووم بتسيير الشركة  التسيير 
السيد اغنود اباغ لفتر6 غير محدود6 
عوودها  كل  في  ستلتزم  والشركة 

بتوقيع للمسير.
االقتطاعات  بذد   : األرباح 
الصافية  األرباح  تسلم  الوانونية، 

بأكملها للشركاء حسب حصصهم.
اإليداع الوانوني : تم الوضع لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كاتب 
بمراكش بتاريخ 3 أكتوبر 2813 تحت 

الرقم 63686.
للنسخة والبيان

أغنود

360 P

AMAZZIN
SA

شركة مساهمة
رأسمالها : 128.888.888 درهم

املور االجتماعي : عمار6 تافراوتي، 
كلم 7,5 طريق الرباط )عين السبع) 

الدار البيضاء
السجل التجاري رقم : 355.883

استوالة متصرف وتذيين متصرف 
جديد

1 - مجلس اإلدار6 بتاريخ 15 يناير 
2828 لشركة AMAZZIN SA قد :

علي  السيد  باستوالة  وقبل  علم 
وكريم من مهامه كمتصرف.

جديد  كمتصرف  تذيين  قرر 

السيد امين وكريم.

2 - تم اإليداع الوانوني لدى كتابة 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

2828 تحت  5 مارس  البيضاء بتاريخ 
رقم 733387.

من أجل اإليجاز والبيان

361 P

RIMWAK
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 

بشريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

مورها االجتماعي : عمار6 تافراوتي، 

كلم 7,5 طريق الرباط )عين السبع) 

الدار البيضاء

السجل التجاري رقم : 462.257

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 بشريك وحيد

بالدار  مؤرخ  عرفي  لذود  تبذا 

البيضاء في 18 فبراير 2828، تم وضع 

قانون أسا�صي لشركة عات مسؤولية 

مميزاتها  وحيد  بشريك  محدود6 

كالتالي :

RIMWAK شركة عات   : التسمية 

مسؤولية محدود6 بشريك وحيد.

الغرض :

املساهمة املباشر6 أو غير املباشر6 

باملغرب أو بالخارج في جميع الذمليات 

تأسيس  طريق  عن  املواوالت  أو 

أو  تأسيسها  في  املساهمة  شركات، 

في رأسمال شركات موجود6  الزياد6 

شراء  التوصية،  أيضا عن طريق  أو 

سندات، حووق اجتماعية أو غيرها ؛

االمتالك،  التأسيس،  التسيير، 

التنمية وتشجيع الشركات؛

وكذا  التبادل  البيع،  االمتالك، 

التسيير لجميع الويم املنوولة وتنفيذ 

جميع الذمليات املمكن الويام بها من 

طرف هولدينغ حول نفس الويم.

املور االجتماعي : في الدار البيضاء 

كلم  تافراوتي،  عمار6  السبع)  )عين 

7,5، طريق الرباط.

من  ابتداء  سنة   99  :  املد6 

توييدها  تاريخ   2828 يونيو   19

بالسجل التجاري.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

حصة اجتماعية   1888 موسمة إلى 

من فئة 188 درهم للحصة الواحد6، 

خصصت للسيد أمين وكريم الشريك 

الوحيد.

: عين السيد امين وكريم  التسيير 

مسير وحيد للشركة ملد6 غير محدود6.

من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

األرباح  تخصص   : األرباح 

الصافية بذد االقتطاعات الوانونية 

والتأسيسة للشريك الوحيد.

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الوانوني 

 ،2828 يونيو   19 يوم  البيضاء 

الشركة  حيث   7363(2 رقم  تحت 

رقم  تحت  التجاري  بالسجل  مويد6 

.462257
من أجل اإليجاز والبيان

362 P

 SALSA JEANS MAROC
SARL

شركة عات مسؤولية محدود6

رأسمالها : 4.434.788 درهم

املور االجتماعي : عمار6 تافراوتي، 

كلم 7,5 طريق الرباط )عين السبع) 

الدار البيضاء

السجل التجاري رقم : 285.817

استوالة وتذيين مسير جديد
الذادي  غير  الذام  الجمع   -  I

 2819 ديسمبر   31 بتاريخ  للشركاء 

قد :

علم ووافق على استوالة السيد 

زهير أبو الحجول االدري�صي من مهامه 

كمسير للشركة.
تذيين السيد6 سلوى أبو الحجول 

االدري�صي مسير6 جديد6 للشركة ملد6 

غير محدد6.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

تحت   2828 يونيو   22 يوم  البيضاء 

رقم )73651.
من أجل اإليجاز والبيان

363 P

SANSALAH TRANSPORTS

SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 

الوانون  وضع  تم   2828 يونيو   19

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

تحت  وعلك  بشريك وحيد  محدود6 

املذطيات التالية :

 SANSALAH  : الشركة  تسمية 

.TRANSPORTS SARL AU

نول املسافرين،   : غرض الشركة 

النول الحضري.

شارع موالي علي   ،4 رقم   : املور 

الشريف، شوة 1، تمار6.

ب  الشركة  مد6  حددت   : املد6 

99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.

بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1888 إلى  موسمة  درهم   188.888

حصة ب 188 درهم مكتتبة، محرر6 

صالح  للسيد  بكامل  وخصصت 

الدين سهام.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

كمسير  سهام  الدين  صالح  السيد 

وحيد ملد6 غير محدود6.

لنظام  الوانوني  اإليداع  تم 

بتمار6  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

تحت   2828 يونيو   25 وعلك بتاريخ 

رقم 3444.

سجلت الشركة بالسجل التجاري 

تحت رقم 129961.
موتطف قصد اإلشهار

364 P
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MASTED

 STE MAROCAINE DES
 SERVICES TRAVAUX ET
EQUIPEMENTS DIVERS

بموت�صى عود عرفي بتاريخ فاتح 
تم تأسيس شركة عات   2828 أبريل 
مسؤولية محدود6 من شريك واحد 

باملواصفات التالية :
 STE MAROCAINE  : التسمية 
 DES SERVICES TRAVAUX ET

.EQUIPEMENTS DIVERS
األشغال   : االجتماعي  الهدف 

الذامة واالستيراد والتصدير.
رأس املال : 188.888 درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املد6 
النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة.

شارع األمير   27  : املور االجتماعي 
 ،REMAR عمار6  هللا،  عبد   موالي 

رقم 2، الرباط.
التسيير : من طرف هدى املجدولي.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط.
التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 

رقم 49)143.
365 P

PALLIDA
شركة عات املسؤولية املحدود6
رأسمالها : 5.888.888 درهم

املور االجتماعي : طريق دار بلذمري، 
سيدي سليمان

عدم حل الشركة واستمرارية 
االستغالل

االستثنائي  الذام  الجمع  إن   -  1
سبتمبر   15 بتاريخ  املنذود  للشركاء 
الشركة  حل  عدم  قرر  قد   2819

وبالتالي استمرارية االستغالل.
2 - أنجز اإليداع الوانوني لدى كتابة 
بسيدي  االبتدائية  املحكمة  ضبط 
سليمان بتاريخ 11 مارس 2828 تحت 

رقم 42.
لإلشار6 والتنبيه

366 P

SONADRAP
 شركة عات املسؤولية املحدود6 

من شريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي : زنوة احمد توكي، 
إقامة اوروك، الطابق 3، رقم 13، 

الدار البيضاء
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 من شريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى   -  1
بالدار البيضاء بتاريخ 3 مارس 2828 
لشركة  األسا�صي  النظام  إعداد  تم 
عات املسؤولية املحدود6 من شريك 

وحيد خصائصها كالتالي :
.SONADRAP : االسم

منتجات  وبيع  شراء   : املوضوع 
واملنتجات  الطبية  لألغراض 
االستيراد  النسيج والجلد،  املصنذة، 

والتصدير.
املور االجتماعي : زنوة احمد توكي، 
 ،13 رقم   3 الطابق  اوروك،   إقامة 

الدار البيضاء.
تسجيل  يوم  سنةمن   99  : املد6 

الشركة في السجل التجاري.
الرأسمال : 188.888 درهم موسم 
إلى 1888 حصة من قيمة 188 درهم 
للحصة الواحد6 كلها بحوز6 الشريك 

الوحيد.
غير  ملد6  الشركة  يسير   : اإلدار6 

محدود6 الشريك الوحيد :
من جنسية  السيد شكيب زيزي، 
 1968 نوفمبر   21 املزداد في  مغربية، 
لبطاقة  الحامل  البيضاء،  بالدار 
 B407422 رقم  الوطنة  التذريف 
5 زنوة بحر  الواطن بالدار البيضاء، 

الشمال، أنفا.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
الوانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 
والباقي يوظفه الشريك الوحيد فيما 

يراه مناسبا.
لدى  الوانوني  اإليداع  أنجز   -  2
كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار 
الجهوي  املركز  طريق  عن  البيضاء 
لالستثمار بالدار البيضاء، تم تسجيل 
بالدار  التجاري  بالسجل  الشركة 

البيضاء تحت رقم 468597.
لإلشار6 والتنبيه

367 P

RICHTAR NEGOCE
 شركة عات املسؤولية املحدود6 

من شريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي : زنوة احمد توكي، 
إقامة اوروك، الطابق 3، رقم 13، 

الدار البيضاء
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 من شريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى   -  1
بالدار البيضاء بتاريخ 2 مارس 2828 
لشركة  األسا�صي  النظام  إعداد  تم 
عات املسؤولية املحدود6 من شريك 

وحيد خصائصها كالتالي :
.RICHTAR NEGOCE : االسم

املذدات  وبيع  شراء   : املوضوع 
االستيراد  الصناعية،  واللوازم 

والتصدير.
املور االجتماعي : زنوة احمد توكي، 
 ،13 رقم   3 الطابق  اوروك،   إقامة 

الدار البيضاء.
تسجيل  يوم  سنةمن   99  : املد6 

الشركة في السجل التجاري.
الرأسمال : 188.888 درهم موسم 
إلى 1888 حصة من قيمة 188 درهم 
للحصة الواحد6 كلها بحوز6 الشريكة 

الوحيد6.
غير  ملد6  الشركة  تسير   : اإلدار6 

محدود6 الشريكة الوحيد6 :
لذروس،  بن  سذيد6  السيد6 
في  املزداد6  مغربية،  جنسية   من 
البيضاء،  بالدار   1964 أبريل   16
الوطنة  التذريف  لبطاقة  الحاملة 
بالدار  الواطنة   BE68861 رقم 
زنوة ابن حبوس،   36 رقم  البيضاء، 

الطابق 2 شوة 4، مذاريف.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
الوانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 
والباقي يوظفه الشريك الوحيد فيما 

تراه مناسبا.
لدى  الوانوني  اإليداع  أنجز   -  2
كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار 
الجهوي  املركز  طريق  عن  البيضاء 
لالستثمار بالدار البيضاء، تم تسجيل 
بالدار  التجاري  بالسجل  الشركة 

البيضاء تحت رقم 468593.
لإلشار6 والتنبيه

368 P

 BIOMAG
 شركة عات املسؤولية املحدود6 

من شريك وحيد
رأسمالها : 5.888.888 درهم

املور االجتماعي : طريق دار بلذمري، 
سيدي سليمان

تذيين مسير إضافي
تذديل النظام األسا�صي

في  الوحيد  الشريك  قرر   -  1 
16 يونيو 2828 :

غير  نظامي  إضافي  تذيين كمسير 
شريك ملد6 غير محدود6 :

السيد صادق التازي، من جنسية 
فبراير   26 بتاريخ  املزداد  مغربية، 
1956 بالدار البيضاء، الواطن بالدار 
رشيد،  موالي  شارع   17 البيضاء، 
الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحامل 

.B168558 رقم
لتصبح الشركة مسير6 من طرف 
والسيد  التازي  محمد  جليل  السيد 

صادق التازي.
أن تصبح الشركة ممثلة بتوقيع 
السيد جليل محمد التازي أو توقيع 

السيد صادق التازي.
تذديل النظام األسا�صي للشركة.

2 - أنجز اإليداع الوانوني لدى كتابة 
بسيدي  االبتدائية  املحكمة  ضبط 
 2828 يونيو   23 بتاريخ   سليمان 

تحت رقم 2828/61.
لإلشار6 والتنبيه

369 P

 XIEZHONG MOROCCO
 AUTOMOTIVE AIR

CONDITIONING COLTD
شركة عات مسؤولية محدود6

برأسمال قدره : 2.888.888 اورو
املور الرئي�صي : إقامة رقم 131، 
 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132

 ،146 ،145 ،144 ،143،142،137
 14( ،147

Atlantic Free Zone Kénitra
45971

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تمت   ،2828 فبراير   5 بتاريخ  املؤرخ 
من التالية  الورارات  على  املصادقة 
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 XIEZHONG :  طرف مساهموا الشركة 

 MOROCCO AUTOMOTIVE AIR

.CONDITIONING COLTD

االستثنائي  الذام  الجمع  قرر 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  بزياد6 

من  ليصبح  أورو   6.888.888

 (.888.888 إلى  أورو   2.888.888

أورو وعلك من خالل إنشاء 688.888 

أورو للسهم الواحد   18 سهما بويمة 

والذي تم اإلقرار بمنح هذه األسهم 

أورو   6.888.888 بمبلغ  الجديد6 

 Nanjing Xiezhong لفائد6 الشركة

 Auto-airconditioner (Groupe(

.CO.LTD
قرر  االستثنائي  الذام  الجمع 
من الوانون   7 واملاد6   6 تغيير املاد6 

وفوا  تحديثه  مع  للشركة  األسا�صي 

للتغييرات املوضوعة.

املاد6 6 :

بمبلغ  الشركة  مساهمو  ساهم 

نودي قدره 888.888.) أورو املوابلة 

بالكامل،  الشركة  رأسمال  إلصدار 

وعلك كما يلي :

 Nanjing Xiezhong الشركة 

   Auto-airconditioner (Groupe(

CO.LT 7.999.998 أورو ؛

السيد GE HONBING 18 أورو ؛

املجموع 888.888.) أورو.

املاد6 7 :

الشركة  رأسمال  تحديد  تم 

موسمة  أورو   (.888.888 بمبلغ 

أورو   18 سهما بويمة   (88.888 إلى 

تخصيصها  تم  التي  الواحد  للسهم 

على النحو التالي :

 Nanjing Xiezhong الشركة 

 Auto-airconditioner (Groupe(

CO.LT 799.999 سهما ؛

السيد GE HONBING 1 سهما ؛

املجموع 88.888) سهما.

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  الوانوني 

 11120-8335 بالونيطر6 تحت رقم 

بتاريخ 4 مارس 2828.

370 P

BLCTECHNOLOGIE
 شركة عات مسؤولية محدود6 

عات شريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي : وليلي بارك، 5)1 
شارع عبد املومن، الطابق السابع، 

الدار البيضاء
تحويل املور االجتماعي للشركة

تحديث النظام األسا�صي للشركة
الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 
 2828 فبراير   26 بتاريخ  االستثنائي 

قد تورر ما يلي :
تحويل املور االجتماعي للشركة :

زرقطوني،  شارع   ،2(3  : من 
الطابق الثالث، الدار البيضاء.

شارع   1(5 بارك،  وليلي   : إلى 
الدار  السابع،  الطابق  املومن،  عبد 

البيضاء.
تحديث النظام األسا�صي للشركة 
قانون  من   4 الفصل  تذديل  بذد 

الشركة.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 17 يونيو 2828 تحت 

رقم 735999.
للخالصة واإلشهار

371 P

FONCIERE CFC
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 
بمشاركة وحيد6

رفع رأسمال الشركة من 
188.888.888 درهم إلى 

488.888.888 درهم
التغييرات الوانونية التابذة لذلك

مطابوة الوانون األسا�صي
قررت املشاركة الوحيد6 استثنائيا 
ديسمبر   6 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
 FONCIERE 62819، للشركة املسما
CFC D›ASSOCIEE UNIQUE شركة 
بمشاركة  محدود6  مسؤولية  عات 
 188.888.888 رأسمالها  وحيد6 
بالدار  االجتماعي  مورها  درهم، 
البيضاء برج CFC تجزئة 57، حي كازا 

أنفا، الحي الحسني :

ب  الشركة  رأسمال  زياد6 
برفذه  وعلك  درهم   388.888.888
إلى  درهم   188.888.888 من 
ازدواجا  بخلق  درهم   488.888.888
3.888.888 حصة اجتماعية ب 188 
وستحرر  ستكتتب  للواحد6،  درهم 
كليا من قيمتها االسمية باملواصة مع 
والواجبة  السائلة  التابثة،  الحووق 

األداء على الشركة.
 3.888.888 ل  االكتتاب  مذاينة 
درهم   188 ب  اجتماعية  حصة 
للواحد6 من طرف املشاركة الوحيد6 
االسمية  قيمتها  من  الكلي  والتحرير 
باملواصة مع الحووق التابثة، السائلة 
والواجبة األداء على الشركة، كما هي 
محدد6 في بيانات الحساب املودمة 
واملصادق  الوحيد  املسير  طرف  من 
الحسابات  خبير  طرف  من  عليه 

السيد6 سكينة بنسود6 كور�صي.
عاين الجمع الذام  نتيجة لذلك، 
رأسمال  لرفع  النهائي  التحويق 
إلى   188.888.888 من  الشركة 

488.888.888 درهم.
تبذا لهذه الزياد6، يصبح رأسمال 
 488.888.888 في  محدد  الشركة 
حصة   4.888.888 درهم موسم إلى 
للواحد6،  درهم   188 ب  اجتماعية 

ممنوحة للمشاركة الوحيد6.
و7   6 تبذا لذلك الفصول  تغيير، 

من الوانون األسا�صي.
الوانون  مطابوة  على  املصادقة 

األسا�صي الجديد للشركة.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2828 يونيو   22 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 736623.
372 P

 TURIN MOTORS
ش.م.م

رأسمالها : 588.888 درهم
إعالن عن حل مسبق للشركة

للشركاء  الذامة  الجمذية   -  1
 2817 ديسمبر   29 بتاريخ  املنذود6 

قد قررت ما يلي :

الحل املسبق للشركة ؛
السيد  الشركة  مصفي  تذيين 

بنحمو عبد الكريم ؛
في  الشركة  تصفية  مور  تحديد 
املور االجتماعي للشركة : وجد6 233، 

شارع محمد الخامس.
من   5 الفصل  علك  إثر  تغيير 

الوانون األسا�صي للشركة.
2 - تم اإليداع الوانوني باملحكمة 
 التجارية بوجد6 بتاريخ 16 يونيو 2828 

تحت رقم )111.
لإلشار6 والتنبيه

373 P

G.B CINA
SARL AU

ش.م.م شريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

مورها االجتماعي : وجد6، محل، 
طابق أر�صي، طريق بوقنادل، قطذة 

فيرم دليال، مبنى امليساء، الرقم 2
تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6
1 - بموت�صى عود عرفي مؤرخ ب 
13 فبراير 2828، قد تم تحرير النظام 
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

محدود6 عات املميزات التالية :
 G.B CINA شركة   : التسمية 

ش.م.م شريك وحيد.
محل،  وجد6،   : االجتماعي  املور 
طابق أر�صي، طريق بوقنادل، قطذة 

فيرم دليال، مبنى امليساء، الرقم 2.
الغرض االجتماعي :

تصدير واستيراد األملنيوم ؛
أعمال مختلفة ؛

الذمليات  جميع  عامة  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
املتذلوة بالغرض االجتماعي والتي من 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املد6 
ما عدا في حالة التصفية  تأسيسها، 

أو إطالة املد6.
درهم   188.888  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1888 على  موسمة 
درهم للواحد6 في حوز6 السيد   188

.MAHDI YASSINE BOUZYANI
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يسير الشركة ملد6 غير   : التسيير 

السيد  فردي  وبإمضاء  محدود6 

.MAHDI YASSINE BOUZYANI

2 - تم اإليداع الوانوني باملحكمة 

 التجارية بوجد6 بتاريخ 16 يونيو 2828 

تحت رقم 1134.
لإلشار6 والتنبيه

374 P

 BUREAU ORIENTAL DES

 ETUDES D’ELECTRICITE ET

DE L’EAU
BO3E

ش.م.م لشريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

حل مسبق للشركة
1 - الشريك الوحيد قد قرر بتاريخ 

)2 ديسمبر 2819 :

الحل املسبق للشركة ؛

تذيين السيد مرزوقي خالد مصفي 

للشركة ؛

املور  في  التصفية  مور  تحديد 
االجتماعي للشركة : وجد6، 19 زاوية 
زنوة بركان وزنوة مليلية، الطابق 2، 

الشوة 4.

من   5 الفصل  علك  إثر  تغيير 

الوانون األسا�صي للشركة.

2 - تم اإليداع الوانوني باملحكمة 

 التجارية بوجد6 بتاريخ 5 فبراير 2828 

تحت رقم 514.
لإلشار6 والتنبيه

375 P

 STE CIVILE IMMOBILIERE

RAID WAFAE
SCI

رأسمالها : 18.888 درهم

حل مسبق للشركة
للشركاء  الذامة  الجمذية   -  1

املنذود6 بتاريخ 18 فبراير 2828، قد 

قررت ما يلي :

الحل املسبق للشركة ؛

السيد  الشركة  مصفي  تذيين 

مساعد جالل ؛

تحديد مور التصفية الشركة في 

 ،2 وجد6   : للشركة   املور االجتماعي 

يذووب  شارع  الصولي،  تجزئة 

املنصور.

من   5 الفصل  علك  إثر  تغيير 

الوانون األسا�صي للشركة.

2 - تم اإليداع الوانوني باملحكمة 

 التجارية بوجد6 بتاريخ 16 مارس 2828 

تحت رقم 1866.
لإلشار6 والتنبيه

376 P

LIBORNO
شركة عات مسؤولية محدود6

هبة حصص اجتماعية

مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى   -  1

بالدار البيضاء في 23 ماي 2812 قام 

اليذووبي سوسان  السيد اسماعيل 

بهبة 1258 حصة اجتماعية إلى السيد 

عابد اليذووبي سوسان، التي يمتلكها 

 LIBORNO املسما6  الشركة  في 

SARL شركة عات مسؤولية محدود6 
مورها  درهم،   588.888 رأسمالها 

11، شارع  االجتماعي بالدار البيضاء 

الجيش امللكي.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم   -  2

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 23 يونيو 2828 تحت 
رقم 26)736.

377 P

M.F.Y.FE GROUP
شركة عات مسؤولية محدود6 

تأسيس شركة 
الذرفي  الذود  ملوتضيات  طبوا 

 5 بتاريخ  البيضاء  بالدار   املبرم 
الوانون  وضع  تم   2828 يونيو  و) 

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 مميزاتها كاآلتي :

 M.F.Y.FE GROUP  : التسمية  

شركة عات مسؤولية محدود6.

 املور االجتماعي :  الدار البيضاء 7، 

 2 الطابق  سبتة،  زنوة  رامي  إقامة 

مكتب ).

الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

إلى :

وشراء  وبيع  وإدار6  استغالل 

واستئجار الحمامات الذمومية ؛

عوار  أي  واستئجار  وبيع   شراء 

حمام  ومذدات  ماد6  أو  منتج  أو 

بالجملة أو التجزئة ؛

وتشكيل  وتصدير  استيراد 

وتسويق جميع منتجات ومستلزمات 

الحمامات ؛

املشاركة املباشر6 أو غير املباشر6 

في جميع الذمليات املتذلوة بالنشاط 

إنشاء  خالل  من  السيما  املذكور، 

من  مساهمات  أو  جديد6،  شركات 

الشركاء، أو االكتتاب أو شراء األوراق 

االجتماعية،  الحووق  أو   املالية 

أو التحالف أو االرتباط  أو االندماج، 

في املشاركة أو غير علك ؛

الدراسة، والشراء بجميع أشكاله، 

والتحويل واالستغالل، والبيع وإعاد6 

البيع أو التمثيل املباشر أو غير املباشر 

والذالمات  االختراع  براءات  لجميع 

والتراخيص  والذمليات  التجارية 

املتذلوة بأهداف الشركة ؛

الذمليات  جميع  عام،  وبشكل 

أو  املنوولة  أو  املالية  أو  الصناعية 

باألنشطة  تتذلق  قد  التي  الذوارية، 

املذكور6 أعاله أو التي قد تذزز تطوير 

الشركة.

تم تحديد مد6 الشركة في   : املد6 

99 سنة.

الرأسمال االجتماعي : حدد رأسمال 

الشركة في مبلغ 18.888 درهم موسم 

كل  قيمة  اجتماعية  حصة   188 إلى 

وسجلت  حررت  درهم   188 حصة 

جميذها على الشكل التالي :

السيد محمد الذالم 48 حصة ؛

السيد6 فاطمة لكريني 38 حصة ؛

اصفية  الزهراء  فاطمة  السيد6 

15 حصة ؛

السيد يوسف لكريني 38 حصة ؛

مجموع الحصص 188 حصة.

يتم تسيير الشركة ملد6   : التسيير 

غير محدود6 من طرف :

السيد محمد الذالم ؛
السيد6 فاطمة لكريني ؛

السيد6 فاطمة الزهراء اصفية ؛
السيد يوسف لكريني.

الذوود  جميع  في  الشركة  تلتزم 
بالتوقيع الوحيد للسيد محمد الذالم 

أو التوقيع املشترك بين :
السيد6 فاطمة لكريني ؛

السيد6 فاطمة الزهراء اصفية ؛
السيد يوسف لكريني.

تم اإليداع الوانوني باملركز الجهوي 
بالدار البيضاء بتاريخ 22 يونيو 2828.

السجل التجاري رقم 462513.
من أجل النسخة واإلشار6

378 P

EL ALLAM SAKANE
شركة عات مسؤولية محدود6 

بشريك واحد
تأسيس شركة 

طبوا ملوتضيات الذود الذي تلواه 
موثق  دوليزال  كريم  محمد  األستاع 
 2828 ) يونيو  بالدار البيضاء بتاريخ 
لشركة  األسا�صي  الوانون  وضع  تم 
بشريك  املحدود6  املسؤولية  عات 

واحد مميزاتها كاآلتي :
 EL ALLAM SAKANE  : التسمية 
محدود6  مسؤولية  عات  شركة 

بشريك واحد.
البيضاء،  الدار   : املور االجتماعي 
7 إقامة رامي، زنوة سبتة، الطابق 2 

مكتب ).
الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 
والخدمات  الذواري  اإلنذاش   : إلى 

املختلفة.
تم تحديد مد6 الشركة في   : املد6 
تأسيسها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99
أو  املبكر  الحل  حاالت  باستثناء 
بها  الجاري  للووانين  طبوا  التمديد 

الذمل وللنظام األسا�صي للشركة.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 18.888 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
حصة   188 إلى  موسم  درهم 
اجتماعية قيمة كل حصة 188 درهم 
حررت وسجلت جميذها باسم السيد 

محمد الذالم.
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يتم تسيير الشركة من   : التسيير 

محمد  السيد  الوحيد  املسير  طرف 

الذالم ملد6 غير محدود6.

الذوود  جميع  في  الشركة  تلتزم 

محمد  للسيد  الوحيد  بالتوقيع 

الذالم.
تم اإليداع الوانوني باملركز الجهوي 

 بالدار البيضاء بتاريخ 22 يونيو 2828 

السجل التجاري رقم 462877.
من أجل النسخة واإلشار6

379 P

ياراتي
 شركة عات املسؤولية املحدود6 

عات شريك وحيد

وعنوان مورها االجتماعي : 281 زنوة 

مصطفى املذاني، الطابق الثاني، 

شوة 12، الدار البيضاء

رقم التوييد في السجل التجاري : 

462951

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   5

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية :

عات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  عات  املحدود6  املسؤولية 

وحيد.

عند  متبوعة   : الشركة  تسمية 

االقتضاء بمختصر تسميتها : ياراتي.

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واإلنذاش الذواري.

عنوان املور االجتماعي : 281 زنوة 

الثاني،  الطابق  املذاني،  مصطفى 

شوة 12، الدار البيضاء.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة.

 188.888  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم موسم ل 1888 حصة مملوكة 

كلها للسيد الذسري محمد.

والذائلية  الشخصية  األسماء 

ملسيري الشركة :

رقم  الذسري،  محمد  السيد 
 البطاقة الوطنية AB77526 عنوانه : 

28 جمذية سطات النمسية، تمار6.
رقم  السيد ايت بن علي سذيد، 
 البطاقة الوطنية PB70149 عنوانه : 
زياد،  ابن  طارق  شارع   N3 عمار6 

إقامة الخيزوران 3.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
املكتب  طريق  عن   2828 يونيو   24
 الجهوي لالستثمار وسجلت الشركة 
بالسجل التجاري تحت رقم 462951.
380 P

MIRABO TRANS
SARL AU

استثنائي  عام  جمع  بموت�صى 
قرر   2828 يونيو   1( حرر في الرباط 
 MIRABO الشريك الوحيد للشركة 
الشريك  عات  ش.م.م   TRANS

الوحيد ما يلي :
طرف  من  حصة   1888 تفويت 
السيد  إلى  باسووي  غزالن  السيد6 

سذد الكردبو�صي.
استوالة السيد6 غزالن باسووي 

من منصبها كمسير6 للشركة.
الكردبو�صي  سذد  السيد  تذيين 

كمسير وحيد للشركة.
من  و13   7  ،6 املواد  تذديل 

الوانون األسا�صي للشركة.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
يونيو   24 بتاريخ   185866 تحت رقم 

.2828
381 P

NR AUTO
SARL AU

بموت�صى جمع عام استثنائي حرر 
في الرباط 22 يونيو 2828 قرر شريك  
عات  ش.م.م   NR AUTO الشركة 

شريك وحيد ما يلي :
تذيين السيد كريم عياد كمسير 
منصف  على  والحفاظ  للشركة 

التسير للسيد6 نادية رجا.

الوانون  من   13 املاد6  تذديل 

األسا�صي للشركة.

تم اإليداع الوانوني بكتابة الضبط 

تحت  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

رقم 185871 في 24 يونيو 2828.

382 P

 BAJEDDI INTERNATIONAL

CONSULTING

 RC : 66191

شركة عات مسؤولية محدود6

تغيير مسير الشركة

عات  شركة   : الوانونية  الصفة 

مسؤولية محدود6.

 BAJEDDI  : التسمية 

 INTERNATIONAL CONSULTING

عات مسؤولية محدود6 عات شريك 

فريد.

الشريك  قرار  بموجب 

 BAJEDDI لشركة  الفريد 

 I N T E R N A T I O N A L

املسؤولية  عات   CONSULTING

املؤرخ  فريد  شريك  عات   املحدود6 

ب ) ماي 2828 فود تورر :

باجدي،  أمين  السيد  تذيين 

حامل لبطاقة التذريف الوطنية رقم 

للشركة  كمسير جديد   AD211942

ملد6 غير محدد6 خلفا للسيد محمد 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  باجدي، 

رقم ))A5816 املستويل من منصبه 

كمسير للشركة.

في  الشركة  تأسيس  قانون  تغيير 

فصله 15 تذيين املسيرين.

بالسجل  الوانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالرباط 

يوم 23 يونيو 2828 تحت رقم 1926.

383 P

AMSE HOLDING
شركة مجهولة االسم

رأسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي : 

49,IMPASSA EL ADARISSA- 

HASSAN, RABAT

السجل التجاري رقم : 77799

الرقم الضريبي : 3379879

فسخ الشركة
: قرر الشريك الوحيد بتاريخ  أوال 

فسخ  من  االنتهاء   2828 مارس   27

الشركة.

ثانيا : تم اإليداع الوانوني باملحكمة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

17 يونيو 2828 تحت رقم 184973.
ملخص من أجل النشر

املصفي

384 P

ACCESS ONLINE
شركة عات مسؤولية محدود6 في 

طور التصفية
رأسمالها : 188.888 درهم

املور االجتماعي :

 87 RUE ZOUHAIR IBNOU AL 

AOUAM, Q.OLM, SOUISSI, 

RABAT

السجل التجاري رقم : 55771

الرقم الضريبي : ))33163

فسخ الشركة
شركة  في  الشركاء  قرر   : أوال 

في الجمع الذام   ACCESS ONLINE

بذد   2828 يناير   31 بتاريخ  املنذود 

أن عاينوا أنه من املستحيل استمرار 

الخسائر وتراكم  الشركة   نشاط 

 ما يلي :

فسخ الشركة.

نوفيسة  اللة  السيد6  تذيين 

 333BANI ب  الواطنة  اليذووبي، 

 HASSAN AMBASSADOR,

RABAT كمصفية للشركة.

للشركة  االجتماعي  املور  وجذل 

لخفض  للمراسلة،  للتصفية،  محال 

وثائق الشركة.
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ثانيا : تم اإليداع الوانوني باملحكمة 
 التجارية بالرباط بتاريخ 17 يونيو 2828 

تحت رقم 184972.
ملخص من أجل النشر

املصفية

385 P

DAAIA TRANS
SARL AU

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6

في  مؤرخ  عرفي  عود   بموت�صى 
23 يونيو 2828 بالونيطر6 تم تكوين 
املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 

خاصياتها كالتالي :
الضاعية ترونس   : اسم الشركة  

.DAAIA SARL
سذد  شارع   64  : الشركة  مور 
 زغلول وجميل صدقي زهاوي، رقم 11، 

الونيطر6.
للنول  مواول   : الشركة  موضوع 

الناس والبضائع ؛
بكل  الويام  عامة  وبصفة 
الصناعية،  التجارية،  الذمليات 
التي  الذوارية  أو  املنوولة  املالية، 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 
شأنها  من  التي  أو  أعاله  بالنشاط 

تنمية موضوع الشركة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 
حصة في الشركة   1888 موسما إلى 
 188 منها  الواحد6  الحصة  قيمة 
السيد  إلى  بالكامل  محرر  درهم 

الضاعية عبد الذالي.
املد6 : 99 سنة.

الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 
وتدار من طرف السيد الضاعية عبد 
الحامل  الجنسية،  مغربي  الذالي، 
رقم  الوطنية  التذريف  لبطاقة 
G23(148 املذينة ملد6 غير محدود6.

وقد قيدت بالسجل التجاري لدى 
املحكمة االبتدائية بمدينة الونيطر6 
يونيو   23 بتاريخ   54((9 تحت رقم 

.2828
386 P

STE MOROCCO N0.1
M1 SARL 

شركة 
عات مسؤولية محدود6
رأسمالها 188.888 درهم

رقم 85 مكرر شارع عبد الكريم 
الخطابي ميدلت

تأسيس
في  محرر  عرفي  عود  بموت�صى 
 2828 يونيو   23 بتاريخ  ميدلت 
وضع الوانون األسا�صي لشركة عات 
مسؤولية محدود6 تحمل اسم شركة 
 STE MOROCCO N8.1 (M1(«

SARL« خصائصها كالتالي :
1 - غرض الشركة :

صناعة الياجور.
بيع املواد التوليدية.

بيع املنتجات الزراعية.
استيراد والتصدير.

األحجار املذدنية.
استغالل املناجم واملذادن.

املور الرئي�صي : رقم 85 مكرر شارع 
عبد الكريم الخطابي ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املد6 
تسجيلها في السجل التجاري.

 188.888  : االجتماعي  الرأسمال 
تبلغ  حصة   1888 إلى  درهم ينوسم 

كل حصة 188 درهم.
إدار6 الشركة : ستسير الشركة من 
طرف السيد عدنان رشيد او السيد6 

عدنان نزهة.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 االبتدائية بميدلت بتاريخ 
))/2828 بالسجل  2828 تحت رقم 

التجاري رقم 2399.
ملخص قصد النشر

املسير

387 P

HARYA TRAVAUX
ش.ع.م.م

رقم 413 تجزئة الفتح خريبكة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عود   بموت�صى 
2828 بخريبكة تم تأسيس   4 مارس 
شركة عات املسؤولية املحدود6 عات 

الخصائص التالية :

.HARYA TRAVAUX : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6.
413 تجزئة  : رقم  املور االجتماعي 

الفتح خريبكة.

الرأسمال : 188.888 درهم موزع 

على 1888 حصة قيمة الحصة 188 

درهم.

توزيع رأس املال :

السيد6 نبيل حر�صي : 588 حصة.

السيد6 حميد قرية : 588 حصة.

أعمال   : االجتماعي  الهدف 

مختلفة.

مواصة.

التسيير : السيد نبيل حر�صي ملد6 

غير محدود6.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر باستثناء السنة 

في  التسجيل  بذد  تبدأ  التي  األولى 

السجل التجاري.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

 6325 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 

بتاريخ 12 يونيو 2828 .
موجز وبيان

387P مكرر

RANEYA-SAAD
ش.ع.م.م

رقم 1571 الطابق األول الودس 1 

خريبكة

غير  الذام  املحضر  بموت�صى 

بمور   2828 يونيو   ( الذادي بتاريخ 

شركة »RANEYA-SAAD« ش.ع.م.م 

اتخذ املساهمون الورار التالي :

في  كانت  التي  حصة   458 بيع 

حوز6 السيد عز6 محمد إلى السيد6 

فاطمة مرسلي :

للشركة  الثاني  املسير  استوالة 

السيد عز6 محمد.

للشركة  جديد6  مسير6  تذيين 

السيد فاطمة مرسلي.

تغيير الشكل الوانوني للشركة.

تذديل الوانون األسا�صي للشركة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية لخريبكة بتاريخ 12 يونيو 
رقم  تحت   2828 رقم  تحت   2828

.2828/162
388 P

LA SOCIETE DIVA TRANS
شركة محدود6 املسؤولية عات 

الشريك الوحيد
الكائن مورها االجتماعي بالدار 

البيضاء إقامة الوصبة شارع ابن 
سينا، رقم )11، الحي الحسني، 
مسجلة بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء رقم 136547
تلواه  توثيوي  عود  بموت�صى 
األستاع عبد الصمد الصلحي موثق 
باملحمدية بتاريخ 12 يونيو 2828 قرر 

الشريك الوحيد ما يلي :
من  الشركة  رأسمال  في  الزياد6 
 15.888.888 إلى  درهم   188.888

درهم.
تحيين النظام األسا�صي للشركة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

23 يونيو 2828 تحت رقم 33)736.
389 P

PCS INVEST
ش.م.م

شركة مجهولة اإلسم
قرار جماعي للشركاء بمثابة الجمع 

الذام الذادي
بالدار  عرفي  عود  بموت�صى   -  1
 2819 مارس   14 بتاريخ  البيضاء 
في  للشركاء  جماعي  لورار  املتضمن 
الجمع الذام الذادي للشركة املسما6 
ومورها  ش.م.م   »PCS INVEST«
تجزئة   - البيضاء  بالدار  االجتماعي 
لينا، رقم 259، الطابق األول، سيدي 
املسجلة بالسجل التجاري  مذروف، 
 ،333545 تحت رقم  بالدار البيضاء 

بموجبه قرر الشركاء ما يلي :
استوالة : السيد محمد الرجافاهلل 
من  الطاهري  الذرب  عز  والسيد 

مجلس اإلدار6.
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في مجلس اإلدار6  وتذيين أعضاء 

سنوات،   (86( ست  ملد6  للشركة 

بشأن  الذام  الجمع  انذواد  أي حتى 

حسابات السنة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2824 وعلك في شخص :

السيد لؤي الهداجي.

السيد6 زينب الحلو.

السيد محمد نصر الدين براد6.

بالدار  عرفي  عود  بموت�صى   -  2

 2819 مارس   15 بتاريخ  البيضاء 

للشركاء  جماعي  لورار  املتضمن 

للشركة  الذادي  الذام  الجمع  في 

املذكور6 أعاله، بموجبه قرر أعضاء 
لؤي  السيد  تذيين  اإلدار6  مجلس 

الهداجي كرئيس مجلس اإلدار6 ومدير 

عام للشركة ملد6 ست )86) سنوات، 

بشأن  الذام  الجمع  انذواد  أي حتى 

حسابات السنة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2824.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم   -  3

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2819 تحت 
رقم 788943.

مختصر من أجل اإلشهار

مجلس اإلدار6

390 P

SOCIETE P2N MAROC
 شركة عات املسؤولية املحدود6 عات

الشريك الوحيد

 الكائن مورها االجتماعي بالدار

 البيضاء، 149 شارع اللة ياقوت،
رقم 177، الحي الحسني

مسجلة بالسجل التجاري

بالدار البيضاء رقم 987)48

تلواه  توثيوي  عود  بموت�صى 

األستاع عبد الصمد الصلحي، موثق 

 ،2828 يونيو   12 بتاريخ  باملحمدية 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :

من  الشركة  رأسمال  في  الزياد6 

 7.988.888 إلى  درهم   188.888

درهم.

تحيين النظام األسا�صي للشركة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 35)736.

391 P

ANACROS

SARL AU

أناكروس ش.م.م ش.و

تذديل الوانون األسا�صي
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

من   2828 يناير   5 بتاريخ  املنذود 

الوانون األسا�صي تورر ما يلي :

بيع 188 سهم تخص السيد رشيد 

 ANACROS SARL في شركة  جمال 

AU لصالح السيد6 كلثومة سذيدي.

تغيير املدير : استوالة السيد رشيد 

بالسيد6  وتغييره  اإلدار6  من  جمال 

لبطاقة  الحاملة  سذيدي،  كلثومة 

 ،135281 رقم  الوطنية  التذريف 

واملويمة في زاكور6، ودادية التضامن 

ووحيد6  جديد6  كمدير6   39 رقم 

للشركة لفتر6 غير محدود6.

 18.888 من  املال  رأس  زياد6 

من  نودا  درهم   288.888 إلى  درهم 

خالل 1988 سهم جديد بويمة مائة 

درهم لكل سهم، تم االكتتاب ودفذها 

بالكامل.

تمديد الهدف االجتماعي : إضافة 

وإدار6  مختلفة،  أعمال  أنشطة 

وأعمال  النفايات،  تدوير  وإعاد6 

اإلنار6  وأعمال  والتنظيف،  البستنة 

الذامة، وأعمال الزراعة، واالستيراد 

والتصدير والتجار6.

على عنوان مور الشركة : عمار6 ) 

بلوك »د« حي املغرب الذربي املسير6 

2 تمار6.

لدى  الوانوني  اإليداع  تم  لود 

املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17 

يونيو 2828 تحت رقم 3))1.
بمثابة موتطف وبيان

392 P

HORIZON PRESS
شركة مساهمة

رأسمالها 68.888).17 درهم
مورها االجتماعي : الدار البيضاء، 

3، زنوة بيرن، الطابق الثاني، الثالث 
والرابع

السجل التجاري رقم 285571 
الدار البيضاء

1 - بموت�صى محضر الجمع الذام 
املختلط املنذود في 23 مارس 2828، 

تورر ما يلي :
عينية  مساهمة  على  املوافوة 
 HORIZON PRESS قدمت لشركة 
 CROSS WORD من طرف شركة SA

بتوييمه ومكافئته.
الزياد6  وتنفيد  الورار  إتخاع 
بمبلغ  االجتماعي  الرأسمال  في 
درهم محرر6 من خالل   9.18(.988
املساهم  لصالح  عينية  مساهمة 
 17.(68.588 للرأسمال  الحامل 

درهم.
من   6 للفصل  موازي  تذديل 

الوانون األسا�صي.
تذديل الفصول 11 و 15 و 19 من 

الوانون األسا�صي.
مجلس  محضر  بموت�صى   -  2
 ،2828 مارس   23 اإلدار6 املنذود في 

خلص إلى ما يلي :
املرزوقي  محمد  السيد  استوالة 

من مهامه كرئيس مجلس اإلدار6.
البصري  عادل  السيد  استوالة 

من مهامه كمدير عام.
تغيير طريوة مزاولة مهام اإلدار6 
الذامة : تجمع بين مهام رئيس مجلس 

اإلدار6 واملدير الذام.
بلخياط  منصف  السيد  تذيين 

زوكاري كرئيس مدير عام.
تذين السيد عادل البصري كمدير 

عام مفوض.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2828 تحت 

رقم 737224.
قصد النشر واإلعالن

393 P

 SANLAM PAN AFRICA
MAROC

شركة مساهمة
رأسمالها 88).1.819.869 درهم

مورها االجتماعي : الدار البيضاء، 

216 شارع الزرقطوني، الطابق 

السادس

السجل التجاري رقم 137199 الدار 

البيضاء

بموت�صى محضر الجمع الذام غير 

الذادي املنذود بتاريخ 4 ماي 2828، 

تورر ما يلي :

للشركة  االجتماعي  اإلسم  تغيير 

إلى   SANLAM PAN AFRICA من 

.SANLAM PAN AFRICA MAROC

من   2 للفصل  موازي  تذديل 

الوانون األسا�صي.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

 ،2828 يونيو   24 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 737842.
قصد النشر واإلعالن

394 P

FINASHORE
شركة مساهمة

رأسمالها 23.863.888 درهم

مورها االجتماعي : الدار البيضاء 

الحي الصناعي سيدي مذروف، 

تواطع شارع ف وزنوة 12 م

السجل التجاري رقم 31)312

نول املور االجتماعي للشركة
الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 

أكتوبر   ( غير الذادي املنذود بتاريخ 

2819 تورر ما يلي :

في  للشركة  االجتماعي  املور  نول 

نفس املدينة :

شارع   ،27  - الدار البيضاء   : من 

الزرقطوني، عمار6 املنتصر.

: الدار البيضاء الحي الصناعي  إلى 

ف  شارع  تواطع  مذروف،  سيدي 

وزنوة 12 م.

من   4 للفصل  موازي  تذديل 

الوانون األسا�صي للشركة.
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بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 22 يونيو 2828 تحت 

رقم 4)7366.
قصد النشر واإلعالن

395 P

GDS GED SERVICES
شركة مساهمة

رأسمالها 2.288.888 درهم
مورها االجتماعي : الدار البيضاء 
الحي الصناعي سيدي مذروف، 

تواطع شارع ف وزنوة 12 م
السجل التجاري رقم 228737 الدار 

البيضاء
نول املور االجتماعي للشركة

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 
أكتوبر   ( غير الذادي املنذود بتاريخ 

2819 تورر ما يلي :
في  للشركة  االجتماعي  املور  نول 

نفس املدينة :
املنطوة   - البيضاء  الدار   : من 
املجمع السكني   ،CFCIM الصناعية 

رقم )2، بوسكور6.
: الدار البيضاء الحي الصناعي  إلى 
ف  شارع  تواطع  مذروف،  سيدي 

وزنوة 12 م.
من   4 للفصل  موازي  تذديل 

الوانون األسا�صي للشركة.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 22 يونيو 2828 تحت 

رقم 5)7366.
قصد النشر واإلعالن

396 P

SOCIETE DJM 33
SARL AU

شركة عات املسؤولية املحدود6 
بالشريك الوحيد

املور االجتماعي : 15 شارع األبطال 
شوة 4 أكدال الرباط

تأسيس
حسب عود عرفي املسجل بالرباط 
تم تأسيس النظام األسا�صي لشركة 
بالشريك  املحدود6  املسؤولية  عات 

الوحيد باملواصفات التالية :

 SOCIETE DJM 33  : التسمية 

.SARL AU

عات  شركة   : الوانونية  الصفة 

بالشريك  املحدود6  املسؤولية 

الوحيد.

الغرض : نول البضائع واألمتذة.

املور االجتماعي : 15 شارع األبطال 

شوة 4 أكدال الرباط.

درهم   188.888  : الرأسمال 

 188 سهم بويمة   1888 موسمة إلى 

كامل  بشكل  مدفوعة  كلها  درهم 

ومخصصة بالشريك الوحيد.

الرحيم  عبد  السيد   : التسيير 

مراد املسير الوحيد للشركة ملد6 غير 

محدود6.

باملحكمة   : الوانوني  اإليداع 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

التجاري 143985.

397 P

 PATISSERIE OSMANLI

TURKEY
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عود  بموت�صى 

2828، قد  فبراير   22 مكناس بتاريخ 

املسؤولية  عات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود6 بشريك وحيد :

 PATISSERIE  : التسمية 

.OSMANLI TURKEY

مخبز6   : االجتماعي  الهدف 

والحلويات.
رأسمال الشركة : 188.888 درهم 

فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 

188 درهم للحصة الواحد6 :

أبو بكر بواعالم : 1888 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد6 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الباتول  تجزئة   198 رقم   : املور 

ويسالن مكناس.

املسير : أبو بكر بواعالم.
التجاري  بالسجل  التوييد  رقم 

.49649

398 P

BORJ AL ILEM
SARL AU

شركة عات املسؤولية املحدود6 عات 

الشريك الواحد

188 مكرر شارع الحسن الثاني

خنيفر6

تذديل الشركة
 9 بتاريخ  الذام  الجمع  إنجاز  تم 

يونيو 2828 بخنيفر6.

الذام  جمذها  في  الشركة  قررت 

االستثنائي ما يلي :

زنوة   32 من   : تغيير مور الشركة 

يوسف بن تاشفين بخنيفر6، إلى 188 

مكرر شارع الحسن الثاني، خنيفر6.

تم اإليداع الوانوني لدى املحكمة 

يونيو   23 بتاريخ  بخنيفر6  التجارية 

2828 تحت رقم 119.

399 P

EXTRPORT
SARL AU

شركة عات املسؤولية املحدود6 عات 

الشريك الواحد

زنوة 6 بلوك د رقم 46 حي اساكا، 

خنيفر6

تذديل الشركة
بتاريخ  الذام  الجمع  إنجاز  تم 

قررت  بخنيفر6،   2828 22 يونيو 

الذام االستثنائي  الشركة في جمذها 

ما يلي :

حذف نشاط : تجار6.

إضافة نشاط : أعمال مختلفة أو 

أعمال بناء.

تم اإليداع الوانوني لدى املحكمة 

يونيو   24 بتاريخ  بخنيفر6  التجارية 

2828 تحت رقم 124.

400 P

SUPER TIF
SARL

إعالن عن تأسيس
بتاريخ  اجتماع  محضر  بموت�صى 
تم تأسيس شركة   ،2828 مارس   18
وعات  محدود6  مسؤولية  عات 

املواصفات التالية :
 SUPER TIF« شركة   : التسمية 

.»SARL
بضائع  لبيع  محل   : املوضوع 
مواول أشغال مختلفة أو  مختلفة، 

البناء.
شارع   82 رقم   : االجتماعي  املور 
مبروكة  حي  تاشفين  بن  يوسف 

تيفلت.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 1888 إلى  موسم  درهم   188.888
 588 درهم   188 قيمة  من  حصة 
حصة لفائد6 السيد الكداري صالح 
حصة لفائد6 السيد أكليف   588 و 

سذد.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد أكليف سذد ملد6 زمنية غير 

محدد6.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 
تحت رقم 63 بتاريخ )1 يونيو 2828.
401 P

LOTISSEMENT AL FADELA
SARL AU

إعالن عن تأسيس
بتاريخ  اجتماع  محضر  بموت�صى 
تم تأسيس شركة   ،2828 مارس   19
وعات  محدود6  مسؤولية  عات 

املواصفات التالية :
شركة   : التسمية 
 LOTISSEMENT AL FADELA«

.»SARL AU
املوضوع : مواول في تجزيء البوع.
املور االجتماعي : حي النهضة شارع 

محمد الخامس تيفلت.
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في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 4888 إلى  موسم  درهم   488.888

لفائد6  درهم   188 قيمة  حصة من 

تم  كما  عرشان،  محمود  السيد 

تذيين السيد محمود عرشان مسيرا 

للشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

من  ابتداء  سنة   99  : املد6 

التأسيس النهائي للشركة.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت رقم 66 بتاريخ 25 يونيو 2828 

سجل تجاري رقم 359.

402 P

 REINVENTART

CASABLANCA
SARL AU

املور االجتماعي : 18 زنوة الحرية 

الطابق الثالث الشوة رقم 5 الدار 

البيضاء

الرأسمال االجتماعي : 188.888 

درهم

RC : 396073 - IF 25053716

إشذار بحل الشركة
الذام  الجمع  محضر  بموجب 

اتخذ   ،2828 يونيو  فاتح  بتاريخ 

الوحيد  واملدير  الوحيد  الشريك 

 REINVENTART للشركة 

 CHIAPPA السيد   ،CASABLANCA

Andrea، الورارات التالية :

حل الشركة مودما.

التصفية السيد6  تذيين صاحب 

وتذيين   GENESIO Marina

الصالحيات.

الرئي�صي  التصفية  مور  تذيين 

باملور االجتماعي.

مكتب  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 

التسجيل في املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء في 23 يونيو 2828 تحت رقم 

.736(2(

403 P

KAYNA GROUP
ش.م.م

رأسمالها 72.658.888 درهم
مورها االجتماعي : برشيد املنطوة 

الصناعية، طريق مراكش
السجل التجاري : 9567

تفويت حصص اجتماعية
بموجب الذود الرسمي الذي   -  1
الغمراوي،  سذاد  األستاع6  تلوته 
 LES« شركة  فوتت  ببرشيد،  موثوة 
 GRANDS MOULINS BERDAI«
البردعي  روشدي  والسيد   SARL
االجتماعية  حصصهما  مجموع 
املودر6 ب 363.258 حصة اجتماعية 
وحسابا جاريا مملوكا لهما في شركة 
ش.م.م لفائد6   »KAYNA GROUP«
 »IMANDY MILLS SARL« شركة 
 68.888.888 قدره  إجمالي  بثمن 
والتحمالت  للشروط  ووفوا  درهم 
املذكور  الذود  في  عليها  املنصوص 
وطبوا للموتضيات الوانونية  أعاله، 

الجاري بها الذمل.
روشدي  السيد  استوالة   -  2
شريك  كمسير  مهامه  من  البردعي 
أحمد  السيد  وتذيين  للشركة 
شرمطي كمسير شريك للشركة ملد6 

غير محدد6.
لدى  الوانوني  اإليداع  تم   -  3
باملحكمة  التجاري  السجل  مصلحة 
ماي   28 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2828 تحت رقم )25.
من أجل النسخة والبيان

املسير

404 P

 GARAGE LAFAYETTE
TANGER

إعالن عن كراء كامل األصل التجاري 
لشركة

شركة عات مسؤولية محدود6
رأسمالها 5.588.888 درهم

مورها االجتماعي الكائن بطنجة زنوة 
سامويل بيير، املسجلة بالسجل 
التجاري لدى املحكمة التجارية 

بطنجة تحت رقم 2445
تم إبرام   ،2828 يناير   31 بتاريخ 
بين  حل  تجاري  أصل  تسيير  عود 
 ،Garage Lafayette Tanger شركة 
محدود6،  مسؤولية  عات  شركة 
مورها  درهم،   5.588.888 رأسمالها 

زنوة  بطنجة  الكائن  االجتماعي 

بالسجل  املسجلة  بيير،  سامويل 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

وشركة   ،2445 رقم  تحت  بطنجة 

 RENAULT( للتجار6  املغرب  رونو 

في   (COMMERCE MAROC

الكائن  الوانوني،  ممثلها  شخص 

بوندونج  بساحة  االجتماعي  مورها 

بالسجل  واملويد6  البيضاء،  الدار 

التجارية  باملحكمة  التجاري 

.(69 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

بموجب هذا الذود، قامت شركة 

بكراء   Garage Lafayette Tanger

كامل أصلها التجاري املسجل بالسجل 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

والكائن   ،2445 رقم  تحت  بطنجة 

لشركة  بيير  سامويل  زنوة  بطنجة 

 RENAULT( للتجار6  املغرب  رونو 

COMMERCE MAROC) وعلك ملد6 

 2828 يناير   28 تبتدئ من  أشهر   9

وتنتهي في 28 سبتمبر 2828، بسومة 

 118.925 قدرها  شهرية  كرائية 

الضريبية  للرسوم  شاملة  درهم 

وكذلك مصاريف استهالك عداد املاء 

والكهرباء والهاتف واإلنترنت وواجب 

السانديك.

405 P

ائتمانية أسفار كونساي

شوة رقم 4 جنان النهضة 1 الرباط

الهاتف : 8537729768

AKHAWAYN AK
SARL

تأسيس شركة ع.م.م
تأسيس  تم  بموت�صى عود عرفي 

محدود6  مسؤولية  عات  شركة 

ش.ع.م.م :

 AKHAWAYN : اللوب االجتماعي

AK SARL ش.ع.م.م.

بلوش  سمير  السيد   : الشركاء 

ب.و.ط A397566 : 588 سهم.

ب.و.ط  بلوش   سذيد  السيد 

A397567 : 588 سهم.

بلوش  سمير  السيد   : املسيرين 
والسيد سذيد بلوش.

رأس املال : 188.888 درهم.
النشاط : أكسسوارات الهاتف.

املد6 : 99 سنة.
الشوة رقم   ،38 عمار6   : الذنوان 
)، زنوة موالي أحمد الوكيلي حسان 

الرباط.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط يوم 25 يونيو 2828 

تحت رقم 144875.
للبيان

406 P

فيداركو
شركة محدود6 املسؤولية
رأسمالها : 188.888 درهم

عضو بهيئة الخبراء املحاسبين
زنوة مصطفى املذاني، رقم 357، الدار البيضاء

CARA DIAMANTAIRE
SARL AU

شركة محدود6 املسؤولية
 عات شريك وحيد

رأسمالها : 188.888 درهم
مور الشركة : شارع ابراهيم الروداني 

رقم 383، الطابق الخامس 
 الدار البيضاء

مؤرخ  عرفي  عود  بموجب    -  I
بالدار البيضاء في فاتح يونيو 2828، 
لشركة  األسا�صي  الوانون  إنجاز  تم 
شريك  عات  املسؤولية  محدود6 

وحيد مميزاتها كالتالي :
 CARA  : الشركة  تسمية 
شركة   DIAMANTAIRE SARL AU
شريك  عات  املسؤولية  محدود6 

وحيد.
الصفة الوانونية : شركة محدود6 

املسؤولية عات شريك وحيد.
ابراهيم  شارع   : الشركة  مور 
الروداني رقم 383، الطابق الخامس 

- الدار البيضاء.
رأسمال الشركة : 188.888 درهم 
1888 حصة تابذة للشركة  مجزأ إلى 
من فئة 188 درهم لكل حصة مكتتبة 
كليا  الويمة  ومدفوعة  بكاملها، 
لحري�صي  تورية  للسيد6  ومخصصة 

.(Touria LAHRICHI(
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غرض  يهدف   : الشركة  غرض 
الشركة باملغرب إلى :

والتجار6  بيع  شراء،  استيراد، 
الذامة للمذادن الثمينة.

كل نشاط لتاجر املجوهرات.
املذامل أو  تمثيل جميع املصانع، 
محالت التجار6 املتذلوة بهذا الغرض.
استغالل جميع  اقتناء،  إحداث، 
املستودعات،  املحالت،  املتاجر، 
تسمح  التي  والفروع  الوكاالت 

باألنشطة املذكور6 أعاله.
املشاركة أو املساهمة في أي شركة 
أو مواولة لها غرض مماثل أو مورون 

به.
تودمة  استغالل،  اقتناء،  حياز6، 
جميع البراءات والرخص واألساليب 
والكل  التفويت،  املصنع،  وعالمة 

لحساب الشركة الخاص.
الذمليات  جميع  الذموم،  وعلى 
املالية،  التجارية،  الصناعية، 
املنوولة أو الذوارية املتذلوة بصفة 
باألنشطة  مباشر6  غير  أو  مباشر6 
شأنها  من  التي  أو  أعاله  املذكور6 

تسهيل تنمية الشركة.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املد6 

توييدها في السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
املسير الوحيد : ملد6 غير محدود6، 
مغربية  لحري�صي،  تورية  السيد6 
البيضاء  بالدار  املزداد6  الجنسية، 
الساكن بالدار   ،1991 يونيو   38 في 
عمار6  كاليفورنيا،  جنان  البيضاء، 
الشوة  الرابع،  الطابق   ،25 زمرد 
لبطاقة  والحاملة  الشق،  عين   (

.CT(82178 التذريف الوطنية رقم
الوانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
 2828 يونيو   22 في  البيضاء  بالدار 

تحت رقم 736728.
بالسجل  الشركة  توييد  تم   -  III
بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 
البيضاء في 22 يونيو 2828 تحت رقم 

.462623
عن موجز وبيان

املسير6 : السيد6 تورية لحري�صي

407 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

EL OMARY STONE
SARL AU

تأسيس شركة ع.م.م ش.و
تأسيس  تم  بموت�صى عود عرفي 
محدود6  مسؤولية  عات  شركة 

ش.ع.م.م ش.و.
 EL OMARY  : اللوب االجتماعي 

.STONE SARL AU
السيد   : واملساهم  الشريك 
ب.و.ط  الذمري،  مصطفى 

XA56812  1000 سهم.
: السيد مصطفى  املسير الوحيد 

الذمري.
رأس املال : 188.888 درهم.

الرخام  وشراء  بيع   : النشاط 
والجرانيت.

املد6 : 99 سنة.
الذنوان : عمار6 38 شوة رقم ) 
حسان  الوكيلي  احمد  موالي  زنوة 

الرباط.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2828

.144857
للبيان

408 P

YAMOUN CAR
SARL
تأسيس

املسجل  الذرفي  الذود  بموت�صى 
تم   2828 يونيو   3 بتاريخ  بالرباط 
لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 
بموجب  محدود6  مسؤولية  عات 

املوتضيات التالية :
 »YAMOUN CAR«  : التسمية 

شركة عات مسؤولية محدود6.
بدون  سيارات  تأجير   : املوضوع 

سائق.
 1 الحيا6  عين   : االجتماعي  املور 
 5 شوة   3 الطابق   211 رقم  عمار6 

صخيرات.
 188.888 ب  يودر   : الرأسمال 
حصة تودر   1888 درهم مجزأ6 إلى 
توزيذها  تم  درهم   188 ب  الواحد6 

على الشكل التالي :

 588  : السيد اليماني عبد املنذم 
حصة.

 588  : ياسين  السذيدي  السيد 
حصة.

الشركة مسير6   : التسيير واإلدار6 
من طرف السيد اليماني عبد املنذم 

ملد6 غير محدود6.
تسجيله  تم   : الوانوني  اإليداع 
املحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 
 3445 رقم  تحت  تمار6  االبتدائية 

بتاريخ 25 يونيو 2828.
409 P

MEKNALU
SARL

رأسمالها 288.888 درهم
تأسيس شركة محدود6 املسؤولية

بموت�صى عود عرفي حرر في   -  1
النظام  وضع  تم   ،2828 فبراير   25
األسا�صي لشركة محدود6 املسؤولية 

ومميزاتها :
تسمى  الشركة   : التسمية 
شركة   »MEKNALU SARL«

محدود6 املسؤولية.
املوضوع : غرض هذه الشركة :

مواول أشغال األملنيوم.
مواول أشغال مختلفة أو البناء.

للشوق  والزينة  الديكور  مواول 
واملحالت.

 58 يوجد برقم   : املور االجتماعي 
االسماعلية  النور  تجزئة   2 املحل 

مكناس.
املد6 : مد6 حيا6 الشركة محدود6 

في 99 سنة.
رأس املال : حدد رأسمال الشركة 
في مبلغ 288.888 درهم موسمة على 

الشريكين كالتالي :
حصة اجتماعية من فئة   2888

188 درهم :
 1(88  : عادل  تطواني  السيد 

حصة.
 288  : فتيحة  الدشيري  السيد6 

حصة.
التسيير : السيد تطواني عادل تم 

تنصيبه مسير ملد6 غير محدود6.

2 - تم اإليداع الوانوني باملحكمة 
التجارية بمكناس في 17 مارس 2828 
1585 وتحت رقم السجل  تحت رقم 

التجاري 49771.
410 P

AIR CONDITIONING PRINT
»  A.C.P  «

 شركــة عات مسؤوليـة محـدود6 
 18 بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تم  البيضاء،  بالدار   2828 مارس 
قوانين شركة عات مسؤولية  إنشاء 

محدود6. 
 AIR  : االجتماعية  التسمية 
 CONDITIONING PRINT

.» » A.C.P
الهدف : تهدف الشركة الى : 

- أشغال مختلفة.
الحرائق  أنظمة كشف  تركيب   -

واملراقبة بالفيديو.
والسباكة  الكهرباء  أعمال   -

والبالط والصباغة.
األجهز6  جميع  وتوزيع  تسويق   -
املنزلية  واألجهز6  اإللكترونية 

واالتصاالت.
- تركيب وصيانة املكيفات.

وتركيب وصيانة جميع  تجميع   -
والتهوية  والتكييف  التدفئة  نظم 

واألشغال الكهربائية.
عموما كل الذمليات التجارية،   -
املنوولة  غير  او  املنوولة  املالية 
مباشر6  غير  أو  مباشر6  املرتبطة 
بالهدف املذكور أعاله والتي تساهم 

في تنمية الشركة.
تحديده  تم   : االجتماعي  املور 
مرس  شارع   26 البيضاء،  الدار  في 
الطابق   3 رقم  الشوة  السلطان، 

األول.
املد6 : حددت في 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 1888 درهم موسمة على   188.888
واحد6  كل  قيمة  اجتماعية  حصة 
وموسمة  كليا،   محرر6  درهم   188

كما يلي : 



7865 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

 588 عسالن  خديجة   : السيد6 
حصة.

 588 أبوشيار  هند   : السيد6 
حصة. 

املجموع 1888 حصة.
عينت السيد6 خديجة   : التسيير 
عسالن كمسير6 وحيد6 للشركة ملد6 

غير محدود6.
بذين  يأخذ   : االجتماعي  التوقيع 
خديجة  السيد6  توقيع  االعتبار 

عسالن في جميع تذامالت الشركة.
باملحكمة  تم   : الوانوني  االيداع 
 19 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

ماي 2828 وتحت رقم 734986.
411 P

ديوان األستاع خليل متحد
موثق بوجد6

شارع محمد الخامس إقامة البركة الطابق 
األول رقم 6

الهاتف : 8536784466

شركة ريزيدونس افريست
ش ع م م

رأسمالها االجتماعي : 2.888.888 
درهم

مورها االجتماعي بالسذدية 12 
شارع سمار6

السجل التجاري : 7179
تأسيس

من  حرر  توثيوي  عود  بموت�صى 
موثق  متحد  خليل  األستاع  طرف 
 2828 مارس   11 بتاريخ  بوجد6 
مارس   38 بتاريخ  بوجد6  مسجل 
تم   ،7815 اإليداع  سجل   ،2828
وضع الوانون األسا�صي لشركة عات 
املسؤولية املحدود6 باملميزات اآلتية :
التسمية : ريزيدونس افريست ش 

ع م م.
هذه  تووم   : االجتماعي  الهدف 
بالخارج  أو  باملغرب  سواء  الشركة 

بالذمليات اآلتية :
إنذاش عواري.

 12 بالسذدية   : االجتماعي  املور 
شارع سمار6.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املد6 
التوييد بالسجل التجاري.

املساهمين  قدم   : املساهمات 

بنذلي  وسهيل  بنذلي  محمد  السيد 

للشركة املساهمات التالية :

مساهمة عينية :

كافة امللك املسمى »دار سذيدية« 

متر   282 املتكون من ارض مساحتها 

موضوع  بالسذيدية  الكائن  مربع 

.O/1(.12( الرسم الذواري عدد

في  محدد   : االجتماعي  الراسمال 

إلى  موسم  درهم   2.888.888 مبلغ 

على   188 فئة  من  حصة   28.888

الشكل التالي :

 12.888 بنذلي  محمد  السيد 

حصة اجتماعية.

حصة   (.888 بنذلي  سهيل 

اجتماعية.

حصة   28.888  : املجموع 

اجتماعية.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

بنذلي  وسهيل  بنذلي  محمد  السيد 

املذكور6  للشركة  مسيران  بصفتهما 

ملد6 غير محدود6.

تم اإليداع الوانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بوجد6  التجارية  املحكمة 

12 يونيو 2828 تحت رقم 282.
نسخة قصد النشر والبيان

األستاع خليل منحد

412 P

E-SKY SARLAU 7 
تأسيس شركة

- بموت�صى عود عرفـي مؤرخ في   I
تم إيداع الوانون   ،2828 يونيو   83

املسؤولية  عات  لشركة  التأسي�صي 

املحدود6 عات املميزات التالية : 

.E-SKY SARLAU 7 : التسمية

الهدف : الغرض من الشركة سواء 

في املغرب أو في الخارج : إعالميات

مصمم برامج تحليل الكمبيوتر.

18 زنوة الحرية   : املور االجتماعي 

الطابق 3 شوة5 الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
درهم   188.888 االجتماعي محدد في 
اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 
من فئة 188 درهم للواحد6، مكتتبة 
 : لفائد6  وموزعة  بالكامل  ومحرر6 
حصة   1888 يونس  حلوي  السيد 

اجتماعية.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبر.
تم تذيين السيد حلوي   : التسيير 

يونس مسيرا للشركة.
تم اإليداع الوانوني بالسجل   -  II
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
يونيو   17 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2828 تحت رقم461935.
413 P

OPENBOX GRAPHICS
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عود  بموت�صى   -I
في24 فبراير 2828، تم إيداع الوانون 
املسؤولية  عات  لشركة  التأسي�صي 

املحدود6 عات املميزات التالية : 
 OPENBOX  : التسمية 

.GRAPHICS SARL AU
الشركة  من  الغرض   : الهدف 
سواء في املغرب أو في الخارج : اعمال 

الطباعة.
زنوة االمام   36  : املور االجتماعي 
الدار  املذاريف   28378 البخاري 

البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
درهم   188.888 االجتماعي محدد في 
اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 
من فئة 188 درهم للواحد6، مكتتبة 
 : لفائد6  وموزعة  بالكامل  ومحرر6 
حصة   1888 زكرياء  مسك  السيد 

اجتماعية.  
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبر.

تم تذيين السيد مسك   : التسيير 

زكرياء مسيرا للشركة.

بالسجل  الوانوني  اإليداع  تم   -II

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

يونيو   1( بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2828 تحت رقم461991.
ملخص قصد النشر

414 P

MHG FOOD
 شركــة عات مسؤوليـة محـدود6 

بمساهم واحد
 15 بتاريخ  بموت�صى عود عرفي   

تم  البيضاء،  بالدار   2828 يونيو 

قوانين شركة عات مسؤولية  إنشاء 

محدود6 بمساهم واحد. 

 MHG  : االجتماعية  التسمية 

.FOOD

الهدف : تهدف الشركة الى : 

والتجار6  والتصدير  االستيراد   -

املباشر6 وغير املباشر6 لجميع املواد، 

ملستحضرات  األولية  املواد  استيراد 

التجميل.

شراء،  بيع،  نوزيع،   -

جميع  وتصدير  استيراد  موايضة، 

التمور،  ومنها  الغذائية  املواد 

االبزار،التوابل،املشمش،الزبيب، 

عامة  الجافة  والفواكه  البرقوق 

والحبوب.

عموما كل الذمليات التجارية،   -

املنوولة  غير  او  املنوولة  املالية 

مباشر6  غير  أو  مباشر6  املرتبطة 

بالهدف املذكور أعاله والتي تساهم 

في تنمية الشركة.

في  تحديده  تم   : االجتماعي  املور 

 3 الزنوة   1( البيضاء،الرقم  الدار 
تجزئة النول الحضري الطابق األول 

الودس سيدي البرنو�صي.

املد6 : حددت في 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1888 درهم موسمة على   188.888

واحد6  كل  قيمة  اجتماعية  حصة 

وموسمة  كليا،   محرر6  درهم   188

كما يلي : 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828)الجريدة الرسمية   7866

السيد غازي املهدي 1888 حصة.

املجموع 1888 حصة.
غازي  السيد  عين   : التسيير 

املهدي كمسير وحيد للشركة ملد6 غير 

محدود6.

بذين  يأخذ   : االجتماعي  التوقيع 

االعتبار توقيع السيد غازي املهدي في 

جميع تذامالت الشركة.

باملحكمة  تم   : الوانوني  االيداع 

 22 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

يونيو 2828 وتحت رقم 736784. 

415 P

 GETCOM CONSTRUCTION
شركة محدود6 املسؤولية 

 رأسماله 188.888 درهم

 ومورها اإلجتماعي الكائن ب حي 

موالي رشيد تجزئة الفضل الذمار6 

)94 املحل 2 الدار البيضاء

تأسيس شركة
تأسيس  تم  بموت�صى عود عرفي 

بشريك  املسؤولية  محدود6  شركة 

واحد عات املميزات التالية  : 

محدود6  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

 GETCOM  : االسم 

.CONSTRUCTION

الهدف : جميع اعمال البناء. 

تجزئة  رشيد  موالي  حي  املور 

الدار   2 املحل   94( الفضل الذمار6 

البيضاء.

املد6 : 99 سنة ابتداء من إنشاءها.
 188.888  : الشركة  رأسمال 

درهم.

الحصص الذينية : 

 .58888 أحمد  حصاد   : السيد 

اجتماعية  حصة   588  : يذني  درهم 

بويمة 188 درهم للحصة.

 .58888 محمد  حصاد   : السيد 

اجتماعية  حصة   588  : يذني  درهم 

بويمة 188 درهم للحصة.

يذني  درهم   188.888  : املجموع 

 188 بويمة  1888 حصة اجتماعية. 

درهم للحصة.

من  ابتداء   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 من ديسمبر.

حصاد  السيد   : الشركة  مسير 

محمد.

باملركز  الوانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

الكبرى.

 السجل التجاري رقم 487341
 لإلشار6 والبيان

416 P

BAMALIM 
SARL 

 تأسيس شركة 
بتاريخ  بموت�صى عود عرفي مؤرخ 

بمدينة  ومسجل   2828 يونيو   11

عات  شركة  تأسيس  تم  شفشاون، 

مسؤولية محدود6 خصائصها كالتالي : 

.BAMALIM  SARL  : .التسمية 

رأسمالها قدره : 8.888)4 درهم. 

مورها االجتماعي : قاع الدشار حي 

الشرفاء شفشاون.

من  سنة   99  : الشركة  مد6 

التأسيس النهائي. 

املوضوع : 

مذامالت مختلفة.

التغدية الذامة.

بيع مواد النظافة.

 : والشركاء  االجتماعي  الرأسمال 

حدد في 8.888)4 درهم، موسمة إلى 

حصة اجتماعية موزعة على   4(88

الشكل التالي : 

الحامل  محمد  البوالي  السيد   

لبطاقة التذريف الوطنية رقم ل س 

)4812 مغربي، الساكن شارع سيدي 
شفشاون  الشرفاء  حي  السريفي 

يمتلك 2488 حصة اجتماعية.

الحامل  رشيد  املجدوب  السيد 

ل  رقم  الوطنية  التذريف  لبطاقة 

شارع  الساكن  مغربي،   47(56 س 

موالي عبد الرحمان الشريف اقامة 
شفشاون  الشرفاء  حي  السذاد6 

يمتلك 2488 حصة اجتماعية.

التسيير : تم تذيين السيد البوالي 

غير  ملد6  للشركة  مسيرا  محمد 

محدود6.

األرباح : كلها لفائد6 الشركاء، بذد 

نوص املدخرات الوانونية 5%.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ 

من تاريخ التأسيس.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2828 يونيو   19 بتاريخ  بشفشاون 

تحت رقم 33/2828.

417 P

 PHARMACIE LE REMEDE
SARL AU

السجل التجاري 468531

تأسيس شركة
- بموت�صى عود عرفـي مؤرخ في   I
تم إيداع الوانون   ،2828 فبراير   26

املسؤولية  عات  لشركة  التأسي�صي 

املحدود6 بشريك وحيد عات املميزات 

التالية : 

 PHARMACIE LE  : التسمية 

.REMEDE

مستوصف  تشغيل   : الهدف 

صيدلية.

املور االجتماعي : إراك حي الودس 
مديونة الدار   3 رقم   511 مجموعة 

البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

 2.568.888 في  محدد  االجتماعي 

حصة   25.688 إلى  موسم  درهم 

درهم   188 فئة  من  اجتماعية 

للواحد6، مكتتبة ومحرر6 بالكامل.

 السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبر.

السيد6  تذيين  تم   : التسيير 

الورمودي مونى مسير6 للشركة ملد6 

غير محدود6.

بالسجل  الوانوني  اإليداع  تم   -II

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

مارس   17 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2828 تحت رقم))7345.
ملخص قصد النشر

418 P

TRAGHETTO
 SARL AU

تأسيس شركة   
مؤرخ  عرفـي  عود  بموت�صى   -  I
في11 يونيو 2828،  تم إيداع الوانون 

املسؤولية  عات  لشركة  التأسي�صي 

وعات  وحيد  بشريك  املحدود6 

املميزات التالية : 

 TRAGHETTO SARL  : التسمية 

. AU

والتوزيع  التسويق   : الهدف 

املنتجات  لجميع  والتجزئة  بالجملة 

الغذائية ؛

تذبئة وتغليف جميع املنتجات   •

املخصصة لألغذية الذامة ؛

• استيراد وتصدير ؛ تجار6 عامة ؛

شارع عوبة   23  : املور االجتماعي 

ابن نافع الحي املحمدي الدار البيضاء 

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم   188.888 االجتماعي محدد في 

اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 

من فئة 188 درهم للواحد6، مكتتبة 

 : لفائد6  وموزعة  بالكامل  ومحرر6 

السيد الشاوي خالد.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبر.
التسيير : تم تذيين السيد الشاوي 

خالد مسيرا للشركة.

تم اإليداع الوانوني بالسجل   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

يونيو   17 بتاريخ   البيضاء،  بالدار 

2828  تحت رقم 4)183.
ملخص قصد النشر

419 P
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 SOCIETE PALETTE
 OUCHFILN NEGOCE

SARL
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عود  بموت�صى   -  I
في25 فبراير2828، تم إيداع الوانون 
املسؤولية  عات  لشركة  التأسي�صي 

املحدود6 وعات املميزات التالية : 
 SOCIETE PALETTE  : التسمية 

.OUCHFILN NEGOCE SARL
الهدف : تم تشكيلها بين املوقذين 
 PALETTE« اسم  تحت  أدناه 
 OUCHFILN NEGOCE« SARL

الذي يحتوي على الهدف التالي :
الجديد6  املنصات  وبيع  شراء 

واملستذملة.
تداول محلي ودولي.

والخشب  الخرد6  أعمال 
والرخام  والزنك  والنحاس  والحديد 
والكرتون  والورق  والبالستيك 
الخشب  من  واإلطارات  والنظارات 
املماثلة.  األنواع  وجميع  واملذادن 
التجارية  الذالمات  جميع  استغالل 

املرتبطة باملوضوع االجتماعي.
أعمال النول.

استيراد جميع أنواع املواد الخام 
أو املنتجات النهائية.

املشاركة املباشر6 أو غير املباشر6 
املالية  املذامالت  جميع  في  للشركة 
جميع  وفي  الذوارية  أو  املنوولة 
الصناعية  أو  التجارية  املؤسسات 
التي قد تتذلق بذنصر الشركة أو أي 
�صيء مماثل أو عي صلة ومن املرجح 

أن تذزز تطوير أعمال الشركة
املور االجتماعي : زنوة سمية إقامة 
حي   22 رقم   5 الطابق   3 شهرزاد 

النخيل الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
188.888درهم  في  االجتماعي محدد 
اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 
من فئة 188 درهم للواحد6، مكتتبة 

ومحرر6 بالكامل وموزعة لفائد6 : 

 988 املرابط  الحسن  السيد 
حصة اجتماعية.

 188 حبيبة  كوناين  السيد6 
حصة اجتماعية.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبر.
التسيير : تم تذيين السيد الحسن 
حامل  مغربية  جنسية  املرابط 
 E239162 رقم  الوطنية  للبطاقة 
بالدار  الواطن   1966 بتاريخ  املزداد 
 36 البيضاء حي موالي عبد هللا رقم 
الشق  عين   133 زنوة  شارع صفرو 

مسيرا للشركة بتوقيذه املنفرد.
بالسجل  الوانوني  اإليداع  تم   -II
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
 12.83.2828 بتاريخ  بالدار البيضاء، 

تحت رقم734118.
ملخص قصد النشر

420 P

EMBALLAGECOM
تأسيس شركة

بموت�صى عود عرفـي مؤرخ في   -I
تم إيداع الوانون   ،2828 مارس   16
املسؤولية  عات  لشركة  التأسي�صي 

املحدود6و عات املميزات التالية : 
 EMBALLAGECOM  : التسمية 

.SARL
علب  وصناعة  تحويل   : الهدف 

التلفيف الكرتونية ؛
 17 كلومتر   : املوراالجتماعي 
مليل  تيط   6 رقم  الوطنية  الطريق 

الدار البيضاء.
تاريخ  من  ابتداء  99سنة   : املد6 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
)188.888) مئة  االجتماعي محدد في 
ألف   (1.888( ألف درهم موسم إلى 
188 درهم  حصة اجتماعية من فئة 
مئة درهم للواحد6، مكتتبة ومحرر6 
بالكامل ويمتلك السيد أسامة سخي 
والسيد  اجتماعية  حصة   348 هللا 
338 حصة اجتماعية  محمد الجبلي 
 338 والسيد عبد املجيد مسذودي 

حصة اجتماعية.  

تبتدئ السنة   : السنةاالجتماعية 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31ديسمبر.
التسيير : تم تذيين كل من السيد 
محمد  والسيد  هللا  سخي  أسامة 

الجبلي مسيرين للشركة.
تم اإليداع الوانوني بالسجل   -  II
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
أبريل   23 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2828، تحت رقم468733.
ملخص قصد النشر

421 P

شركة سوسيتي مروكين دو 
إموبيليي بروفيسيونيل إ 

لوجيستيك
تأسيس شركة محدود6 املسؤولية 

بتاريخ  الذرفي املحرر  للذود  تبذا 
شركة  إنشاء  تم   ،2828 13فبراير 
محدود6 املسؤولية والتي لها املميزات 

التالية : 
»سوسيتي  شركة   : التسمية 
بروفيسيونيل  إموبيليي  دو  مروكين 
بالتصغير  ش.م.م.  إلوجيستيك.« 

سميبل.
املساهمون : 

محدود6  شركة   YKY شركة 
املسؤولية عات الشريك وحيد.

علي  هللا  بوعبد  بلحاج  السيد 
الهادي.

الغرض االجتماعي : 
وتسيير الذوار املنهي  الويام بكراء 

واللوجيستيكي.
املور االجتماعي : 

شارع محمد   36 املور اإلجتماعي 
عبدو حي النخيل.الدار البيضاء.

املد6 : 
 99 ملد6  الشركة  هذه  أسست 

سنة.
رأس املال : 

حدد رأس املال في مائة الف درهم 
اجتماعية  الف حصة  موسمة على 
من فئة مائة درهم للحصة الواحد6، 
مساهمات  موابل  محرر6  جميذها 

نودية في رأس املال. 

التسيير : 

بلحاج  للسيد  التسيير  وكل 

غير  ملد6  الهادي  علي  بوعبدهللا 

محدود6. 

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

في  وتنتهي  يناير  فاتح  في  االجتماعية 

31 ديسمبر. 
الجهوي  باملركز  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   لإلستثمار 

 4 مارس 2828.
للخالصة والبيان

422 P

 STE GREEN TRAVAUX
 AGRICOLES ET FORESTIERS

- GTAF
SARL AU

السجل التجاري : 3)4687

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
الوانون  إيداع  تم   ،2828 13 أبريل 

املسؤولية  عات  لشركة  التأسي�صي 

املحدود6 عات املميزات التالية :

 STE GREEN  : التسمية 

 TRAVAUX AGRICOLES ET

.FORESTIERS GTAF SRAL AU

في  الشركة  غرض   : الهدف 

باألعمال  الويام  الخارج  وفي  املغرب 

الزراعية والفالحية، التنمية الريفية 

الغابات،  مناطق  تنمية  والزراعية، 

أعمال  الخضراء،  املساحات  تطوير 

مختلفة، تأجير املذدات.

الطاقة   / الطاقة  أعمال 

الزراعي،  االستغالل  املتجدد6، 

عمليات الحضانة، التداول والتمثيل 

واستغالل  والتصدير  واالستيراد 

واملواد  واملنتجات  األصناف  جميع 

واملذادن واآلالت واللوازم الصناعية 

اإللكترونية  واملذدات  والبرمجيات 

من  شكل  بأي  الوياس،  وأدوات 

األشكال في أي عمل أو شركة وبشكل 

الصناعية  الذمليات  جميع  عام، 

والذوارية  واملنوولة  والتجارية 

بشكل  املرتبطة  املالية،  والذمليات 

مباشر او غير مباشر باألشياء املذكور6 
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تذزز  أن  املحتمل  من  التي  أو  أعاله 
سيما  ال  الشركة،  وتطوير  تحويق 
جديد6،  شركات  إنشاء  خالل  من 
أو  اكتتاب  أو  رعاية  مساهمات، 
الحووق  أو  املالية  األوراق  استرداد 
االجتماعية أو االندماج أو التحالف 
أو االرتباط في املشاركة أو مجموعة 
املصالح االقتصادية أو عود اإليجار 

اإلداري.
زنوة   219  : االجتماعي  املور 
الدار   3 الطابق  املذاني  مصطفى 

البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تأسيسها النهائي.
في  محدد   : االجتماعي  الراسمال 
 1888 إلى  موسم  درهم   188.888
188 درهم  حصة اجتماعية من فئة 
بالكامل  ومحرر6  مكتتبة  للواحد6 

وموزعة لفائد6 :
للسيد6  درهم    1888  : املجموع 

سالمي عائشة.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

التسيير : تم تذيين السيد6 سالمي 
عائشة مسير6 للشركة.

بالسجل  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
 ،2828 7 ماي  بتاريخ  بالدار البيضاء 

تحت رقم 25)734.
ملخص قصد النشر

423 P

 GM STORY FASHION
 S.A.R.L

شركة عات املسؤولية املحدود6. 
رأسمالها 188.888 درهم

املور  : محل  »أ« تجزئة صولية 
2زنوة11 رقم 34 32-الشارع 11 حي 

الحسني الدار البيضاء
السجل التجاري عدد : 462133 

عن تأسيس شركة
بالبيضاء  عرفي  عود  على  بناء 
بتاريخ 89 يناير 2828 تم وضع النظام 
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملواصفات التالية : 

 GM STORY  : التسمية 

.FASHION S.A.R.L

الرأسمال : 188.888 درهم مجزأ6 

بويمة  اجتماعية  حصة   1888 إلى 

188 درهم.

غزالة  ابن  احمد   : الشركــاء 

الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحامل 
. BE76449 : رقم

لبطاقة  الحامل  محلي  جذفر 

 BE420032 : التذريف الوطنية رقم

: محل »أ« تجزئة  املور االجتماعـي 
صولية 2زنوة11 رقم 34 32-الشارع 

11 حي الحسني - الدار البيضاء. 

تختص   : االجتماعي  الهدف 

الشركة باملغرب كما بالخارج في 

- مراقبة الجود6 ومراقبة اإلنتاج؛ 

 - مكتب التصميم والرعاية ؛

للمالبس  الجملة  وتجار6  إنتاج   -

الجاهز6 ؛

- االستيراد والتصدير ؛

- طباعة، التطريز،  وملصوات. 

املـــــــــــــــد6 : 99 سنة من تاريخ التوييد 

بالسجل التجاري.

املســيــر : 

: احمد ابن غزالة الحامل  السيد 

 : رقم  الوطنية  التذريف  لبطاقة 

.BE76449

الحامل  محلي  جذفر   : السيد   

 : رقم  الوطنية  التذريف  لبطاقة 

.BE420032
الشركة مويد6 بالسجل التجاري 

باملحكمة التجارية بالبيضاء.

424 P

ELECTRO K2M
SARL AU

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 بشريك وحيد

مسجل  عرفي  عود  بموت�صى 

 2828 مارس   2 في  البيضاء  بالدار 

تم اعداد الوانون األسا�صي للشركة 

عات مسؤوية محدود6 بشريك وحيد 

باملميزات التالية :

تسمية الشركة : الكترو ن2م:
الشركاء : السيد املهدي الناصري 
عو الجنسية املغربية الواطن بإقامة 
فرحتين 2 الشوة 16 الطابق 4 شارع 

محمد بوزيان الدار البيضاء.
غرض الشركة : بيع وشراء جميع 

األجهز6 املنزلية.
18 زنوة الحرية   : املور االجتماعي 
الطابق الثالث الرقم 5 الدار البيضاء.
درهم   188.888 املال  راس 
بويمة  حصة   1888 غلى  موسمة 
188 درهم للحصة الواحد6 واملكتتبة 
الشريك  نودا عن طريق  واملدفوعة 

الوحيد السيد املهدي الناصري.
املد6 : 99 سنة.

اإلدار6 : ستدار الشركة من طرف 
املهدي  السيد  الوحيد  الشريك 

الناصري.
بالتوقيع  الشركة  تلزم  التوقيع 
السيد  الوحيد  للشريك  الوحيد 

املهدي الناصري.
الوانونية  اإلجراءات  تنفيذ  تم 
في املحكمة التجارية بالدار البيضاء 

تحت رقم السجل 462475.
425 P

مكتب الحسابات D& S COM ش.م.م

شارع الحزام الكبير تجزئة املوحدين إقامة
 يوسف 3 رقم 1 الحي املحمدي البيضاء

الهاتف/ الفاكس 8522.66.68.83

SOCIETE FIKRIA
ش.م.م »ش.و«
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
الوانون  وضع  تم   2828 يونيو   13
األسا�صي لشركة محدود6 املسؤولية 
املواصفات  عات  وحيد،   بشريك 

التالية  : 
 SOCIETE  : التجاري  االسم 

FIKRIA ش.م.م »ش.و«.
عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
بالشريك  املحدود6  املسؤولية 

الوحيد. 
هدف الشركة   : الهدف التجاري 

باملغرب كما في الخارج.

 األشغال املختلفة وأشغال البناء. 

الحزام  شارع   : االجتماعي  املور 

الكبير تجزئة املوحدين إقامة يوسف 
3 رقم 1 الحي املحمدي الدار البيضاء.

مد6 الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

موزعة  درهم   188.888 في  الشركة 

1888 حصة اجتماعية من فئة  على 

حررت  الواحد6  للحصة  188درهم 

كليا وخصصت لسيد ملود قادر.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ملود قادر ملد6 غير محدود6.

بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

املسير الوحيد السيد ملود قادر. 

اإليداع الوانوني : لود تم اإليداع 

الوانوني الوانوني باملحكمة التجارية 

 2828 يونيو   23 بتاريخ  بالبيضاء 

تحث رقم 29)736 وسجلت بالسجل 

التجاري تحت رقم 462773.

426 P

»SOCIETE »FORLYSSIA
SARLAU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عود  بموت�صى   -I
في)2 فبراير 2828، تم إيداع الوانون 

املسؤولية  عات  لشركة  التأسي�صي 

املحدود6. عات املميزات التالية : 

 SOCIETE FORLYSSIA : التسمية

.SARL AU

الغرض من الشركة هو   : الهدف 

تشخيص وصيانة اآلالت الصناعية.
زنوة احمد   13  : املور االجتماعي 
املجاطي إقامة النخيل الطابق 1 رقم 

) املذا ريف الدار البيضاء. 

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم   18.888 في  محدد  االجتماعي 

188 حصة اجتماعية من  موسم إلى 

مكتتبة  للواحد6،  درهم   188 فئة 

ومحرر6 بالكامل. 
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 السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبر.

التسيير : تم تذيين السيد6 أسماء 

 ASMA BEN GHALI بنغاليب اروى 

EP AROUA مسير6 للشركة.

بالسجل  الوانوني  اإليداع  تم   -II

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

أبريل   23 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2828 تحت رقم 468659.
ملخص قصد النشر

427 P

SANITAIRE G2
 شركــة عات مسؤوليـة محـدود6 

بمساهم واحد
 18 بتاريخ  بموت�صى عود عرفي   

تم  البيضاء،  بالدار   2828 يونيو 

قوانين شركة عات مسؤولية  إنشاء 

محدود6 بمساهم واحد. 

 : االجتماعية  التسمية 

.SANITAIRE G2

الهدف تهدف الشركة الى : 

أدوات  وتسويق  وبيع  شراء 

والصنابير  والسباكة  السانيتير 

والكهربائية  اليدوية  واألدوات 

الحمامات  وأثاث  واإلكسسوارات 

ومذدات  مواد  وجميع  واملطابخ 

التدفئة والتهوية والتكييف. 

منشآت  وإصالح  وصيانة  تركيب 

املياه املنزلية أو الصناعية.

والتدفئة،  السباكة  أعمال 

الشمسية  األلواح  وتركيب  تسويق 

واملكيفات وسخانات املياه الشمسية 

وعزل وتركيب  واملضخات الحرارية، 

والبالط  السباكة  مذدات  جميع 

والطالء والتزجيج.

- تسويق جميع أنواع األنابيب.

عموما كل الذمليات التجارية،   -

املنوولة  غير  او  املنوولة  املالية 

مباشر6  غير  أو  مباشر6  املرتبطة 

بالهدف املذكور أعاله والتي تساهم 

في تنمية الشركة.

تحديده  تم   : االجتماعي  املور 

الزنوة   4 امال  البيضاء،  الدار  في 

سيدي  مكرر   24 رقم  املتجر   24

البرنو�صي.

املد6 : حددت في 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1888 درهم موسمة على   188.888

واحد6  كل  قيمة  اجتماعية  حصة 

188 درهم محرر6 كليا، وموسمة كما 

يلي : 

 1888 محمد  بولذيون  السيد 

حصة.

املجموع 1888 حصة.
بولذيون  السيد  عين   : التسيير 

محمد كمسير وحيد للشركة ملد6 غير 

محدود6.

بذين  يأخذ   : االجتماعي  التوقيع 

االعتبار توقيع السيد بولذيون محمد 

في جميع تذامالت الشركة.

باملحكمة  تم   : الوانوني  االيداع 

 24 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

يونيو 2828 وتحت رقم 737814.
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Sté AQUITO 

SARL AU
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عود  بموت�صى   -  I
في19 يونيو 2828، تم إيداع الوانون 

املسؤولية  عات  لشركة  التأسي�صي 

بتاريخ  وحيد  املحدود6بشريك 
التجاري  السجل   2828 يونيو   24

31)462 وعات املميزات التالية : 

 Sté AQUITO SARL«  : التسمية 

.»AU

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

غير  أو  مباشر  بشكل  الخارج،  في  أو 

مباشر : البناء واألشغال الذامة ؛

أنواع  جميع  وتصدير  استيراد 

املواد عات الصلة بشكل مباشر أو غير 

الخدمات،  توديم  بالنشاط  مباشر 

في  وسيلة،  بأي  الشركة،  مشاركة 

جميع الشركات أو الشركات التي تم 

بـهدف  ربطها  يمكن  والتي  إنشاؤها، 
وال سيما من خالل إنشاء  الشركة، 
شركات جديد6، املساهمة أو الرعاية 
أو االكتتاب أو استرداد األوراق املالية 
االندماج  أو  االجتماعية  الحووق  أو 
أو التحالف أو االرتباط في املشاركة 
االقتصادية املصالح  مجموعة   في 

أو عود اإليجار اإلداري.
املور االجتماعي : زنوة سمية اقامة 
حي   22 رقم   5 الطابق   3 شهرزاد 

النخيل الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد في 188.888.
 السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبر.
تم تذيين السيد بوغو   : التسيير 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  فاضل 
مغربية  جنسية   BJ330485 رقم 
الدار   19(4 يونيو   14 املزداد بتاريخ 
البيضاء الواطن ب32 زنوة اكوستين 

صورزاق الطابق 4 الدار البيضاء.
مسيرا للشركة.

تم اإليداع الوانوني بالسجل   -  II
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
يونيو   24 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2828 تحت رقم31)462.
ملخص قصد النشر
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 STE GHALIM ET HADIRI 
 TRAVAUX SARL »

 G.H.T.SARL
تأسيس شركة  

- بموت�صى عود عرفـي مؤرخ في   I
تم إيداع الوانون   ،2828 مارس   11
املسؤولية  عات  لشركة  التأسي�صي 
 2828 يونيو   24 بتاريخ  املحدود6 
وعات   462(39 التجاري  السجل 

املميزات التالية : 
 STE GHALIM  «  : التسمية 
 ET HADIRI TRAVAUX SARL »

.» G.H.T.SARL

في  الشركة  غرض   : الهدف 

املغرب:  الهندسة املدنية ؛

املدنية  الهندسة  أعمال  إنشاء 

األخرى.

أعمال البناء املتخصصة األخرى، 

األعمال  التجار6،  املكتبية،  اللوازم 

املتنوعة، 

الترويج الذواري.

املور االجتماعي : زنوة سمية اقامة 

حي   22 رقم   5 الطابق   3 شهرزاد 

النخيل الدار البيضاء. 

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد في 188.888.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبر.

تم تذيين السيد محمد   : التسيير 

الحضيري الحامل للبطاقة الوطنية 

مغربية  جنسية   BK74558 رقم 

 1967 ديسمبر   1( بتاريخ  املزداد 

الواطن  في والد عمران سيدي بنور 

بإقامة أمين رقم 266 سيدي مذروف 

الدار البيضاء.

مسيرا للشركة.

تم اإليداع الوانوني بالسجل   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

يونيو   24 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2828 تحت رقم 39)462.
ملخص قصد النشر
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BAIBAN
تأسيس شركة   

بموت�صى عود عرفـي مؤرخ في   -I
الوانون  إيداع  تم   ،2828 مارس   4

املسؤولية  عات  لشركة  التأسي�صي 

املحدود6 عات الشريك الوحيد عات 

املميزات التالية : 

.BAIBAN : التسمية

وتصدير.  استيراد   : الهدف 

مستحضرات التجميل بالجملة.
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التودم  إقامة   : االجتماعي  املور 

سيدي   2 الطابق   -17  2 مجموعة 

برنو�صي الدار البيضاء .

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد6 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم   188.888 االجتماعي محدد في 

اجتماعية  حصة   1888 إلى  موسم 

من فئة 188 درهم للواحد6، مكتتبة 

ومحرر6 بالكامل 

 السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبر.

التسيير : تم تذيين السيد6 الساني 

إكرام مسير6 للشركة.

لدى  الوانوني  اإليداع  تم   -  II

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 
تحت رقم 736443 بالسجل التجاري 

.462339
ملخص قصد النشر
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 CEMADE CENTRE

MAROCAINE D’EXPERTISE
TEL  : 0522 93 10 10

 MN MORTIERS إم إن مورتيي

         شركة عات مسؤولية محدود6 

بشريك واحد

رأسمالها 188.888 درهم

تأسيس         
 بموت�صى عود عرفي مؤرخ بالدار 

تم   ،2817 يوليو   31 بتاريخ  البيضاء 

عات  لشركة  أسا�صي  تحرير  قانون 

واحد  بشريك  محدود6  مسؤولية 

خاصيتها كالتالي  : 

 MN مورتيي  إن  إم   : التسمية    

.MORTIERS

هذه  هدف  يتحدد   : الهدف     -

الشركة  كما يلي :     

مواول بناء وطالء املباني.

الداخلي  والتخطيط  البناء 

والخارجي للمباني.

أعمال البناء والترويج الذواري.

)املاء  مختلفة  شبكات  تركيب 

والكهرباء والهاتف واإلنترنت وغيرها). 

تاجر مواد البناء.

وجميع  املختلفة  األعمال  مواول 

الحرف.

متذهد نول البضائع.

نول البضائع لحساب الغير.

تجار6.

استيراد وتصدير.

وعموما جميع الذمليات التجارية، 

غير  أو  الذوارية  املالية،  الصناعية، 

مباشر ارتباط  لها  التي   الذوارية، 

أو غير مباشر بالغرض أعاله والتي من 

الشركة  شانها أن تساعد على إنماء 

وكذلك كل املساهمات املباشر6 أو غير 

املباشر6 كيفما كان شكلها في مواوالت 

تتبع أهداف مماثلة أو مرتبطة.

املور االجتماعي : 213 الذمار6 13 

املجمع السكني 1 رياض األلفة الدار 

البيضاء.

املد6   : 99 سنة.

 188.888 في  حدد   : املال  رأس 

كل  حصة   1888 إلى  مجزأ6  درهم 

محرر6  درهم،   188 بويمة  واحد6 

ميلود  السيد  لفائد6  نودا  كاملة 

ناصر 1888 حصة. 

عيين السيد ميلود   : التسيير    -  

غير  ملد6  للشركة  مسيرا  ناصر 

محدود6.

 - السنة املالية   : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر.

 - األرباح : %5 لالحتياط الوانوني 

والباقي إما يوزع أو يخصص لتكوين 

احتياطي اضافي.

- تم تسجيل الشركة بالسجل   II

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.3(2(27
من أجل التلخيص واإلشهار  

 املسير 

السيد : ميلود ناصر
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 ECOUTE CLINIQUE ET

FORMATION

S.A.R.L.A.U

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 بشريك واحد

بموت�صى عود عرفي مؤرخ في الدار 

تم   .2828 فبراير   21 بتاريخ  البيضاء 

تحرير الوانون األسا�صي لشركة عات 

واحد  بشريك  محدود6  مسؤولية 

عات املوومات التالية :  

 ECOUTE CLINIQUE  : التسمية 

ET FORMATION  ش.م.م. ب.و.

الشركة،  من  الغرض   : الهدف 

سواء في املغرب أو في الخارج.

املذارف  من  مجموعة  الدراسة، 

حول الحوائق النفسية والتدريب.

املذامالت،  جميع  عام،  وبشكل 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

إليها  بالذمليات املشار  كلًيا أو جزئًيا 

تذزيز أو  تسهيل  أجل  من   أعاله، 

أو تطوير نشاط الشركة، وكذلك أي 

مشاركات مباشر6 أو غير مباشر6 بأي 

شكل من األشكال سواء في املؤسسات 

ألغراض مماثلة أو عات صلة.

عالء،  إقامة   : االجتماعي  املور 

شارع اإلمام البخاري، الطابق الثاني، 

الدارالبيضاء،  مذاريف،   ( شوة 

املغرب.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املد6 

دستورها األولي.

يبلغ   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم.   18.888 الشركة  مال  رأس 

بويمة  سهم   188 إلى  موسمة  وهي 

االكتتاب  تم  للسهم،  درهم   188

بالكامل  مدفوعة  بالكامل،  فيها 

ومخصصة للمساهم الوحيد.

 188 نحاس  الجليل  عبد  السيد 

سهم.

اإلدار6 : تسيير الشركة من : طرف 

السيد عبد الجليل نحاس.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

وتنتهي يوم 31 ديسمبر.

بذد خصم االحتياطات   : األرباح 

منح  يمكن  والوانونية،  النظامية 

الربح الصافي للمساهم الوحيد.

لجميع  الوانوني  اإليداع  تم 

باملركز  بالشركة  املتذلوة  املحاضر 

البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

السجل  في  الشركة  سجلت  وقد 

بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 

البيضاء تحت رقم468611.
موتطف من اجل اإلشهار 
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SOCIETE JEDMAN

S.A.R.L AU

تأسيس شركة
بموت�صى عود عرفي مؤرخ بالدار 

2828 تم  يونيو   8( بتاريخ  البيضاء 

وضع الوانون األسا�صي لشركة عات 

بالخصائص  محدود6  مسؤولية 

التالية  : 

.JEDMAN : التسمية

شراء   , صنع   : الهدف االجتماعي 

وتصدير,  إستراد  األحذية,  وبيع 

خدمات التنظيف.

املور االجتماعي : 18، زنوة الحرية 

الطابق 3 شوة رقم 5 الدار البيضاء.

الرأسمال : 188.888 درهم.

لسيد  التسيير  أسند   : التسيير 

جدي عبد الرفيع.

في  الشركة  مد6  حددت   : املد6 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

اإليداع : تم اإليداع الوانوني لدى 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2828 يونيو   25 بتاريخ 

737193

السجل التجاري : 463187 

435 P
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شركة »إليزا«

شركة عات مسؤولية محدود6

رأسمال الشركة : 58.888 درهم

املور اإلجتماعي : رياض رقم 518 

النوار6 باريير 6، الجبل األخضر 

مراكش

التذريف الضريبي 36)66)31

تغيير مسير الشركة واإلمضاء البنكي 
وتذيين مساهم جديد في التسيير 

غير  الذامة  الجمذية  بموت�صى 

الذادية قرر الشركاء ما يلي : 

إليزابيت  السيد6  استوالة  قبول 

مهامها  من  ريفيير  بيرناديت  ماري 

كمساهمة في التسيير؛ 

تذيين اآلنسة ماري أوجيني جونغ 

كمساهمة جديد6 في التسيير؛

تغيير اإلمضاء الوانوني ؛

تحيين النظام األسا�صي ؛

النظام  من   15 املاد6  تذديل  تم 

األسا�صي كالتالي : 

السيد محمد  إلى  اإلدار6  إسناد 

الحبيب لونيس واآلنسة ماري أوجيني 

الجديد6  املساهمة  جونغ  إيمانيوال 

غير  ملد6  شريكة  التسيير والغير  في 

محدود6.

إيمانيوال  أوجيني  ماري  اآلنسة 

املزداد6  الفرنسية الجنسية،  جونغ، 

الحاملة   2881 نوفمبر   29 بتاريخ 

 16DA3(215 عدد  السفر  لجواز 

31468مورفيي  اليني  في  الساكنة 

فرنسا.

أمام  خاضذة  ستبوى  الشركة 

املالية البنكية،  املؤسسات   كل 

الوحيد للسيد  أو الوروض لإلمضاء 

محمد الحبيب لونيس.

كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

رقم  تحت   2828 مارس   16 بتاريخ 

2921 السجل التجاري رقم92767. 
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LAVID
SARL

42 زنوة محمود الذواد الدار 
البيضاء

تفويت حصص اجتماعية
بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى   -  1
عبد  السيد  فوت   2828 مارس   82
من  حصة   388 الودغيري  الرحيم 
درهم التي يمتلكها للسيد   188 فئة 
أن  بما  يوبلها.  الذي  لحلو  الطاهر 
املالك  أصبح  لحلو  الطاهر  السيد 
تم  فود  الشركة  لحصص  الوحيد 
محدود6  شركة  إلى  الشركة  تحويل 
بدون  وحيد  شريك  عات  املسؤولية 
كما  خلق شخصية مذنوية جديد6. 
تم قبول استوالة املسير السيد عبد 
الرحيم الودغيري من مهامه وتنصيب 
وحيد  كمسير  لحلو  الطاهر  السيد 

للشركة.
2 - تمديد الهدف االجتماعي : 

الهدف  تمديد  الشركاء  قرر  كما 
ليشمل عمليات تسيير مطذم.

3 - اإليداع الوانوني : 
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ   7357(4 تحت رقم  البيضاء 

15 يونيو 2828.
من أجل التخليص واإلشهار 
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مكتب الحسابات D& S COM ش.م.م

شارع الحزام الكبير تجزئة املوحدين إقامة

 يوسف 3 رقم 1 الحي املحمدي البيضاء

الهاتف/ الفاكس 8522.66.68.83

IYASS TRAVAUX شركة
ش.م.م )ش.و)

تفويت الحصص االجتماعية 
تغيير الشكل الوانوني للشركة 
تذيين مسير جديد للشركة 

تحيين الوانون األسا�صي للشركة
بتاريخ 11 يونيو 2828 قرر الشرك 
 IYASS TRAVAUX لشركة  الوحيد 
بشرك  املسؤولية  محدود6  شركة 
وحيد، رأسمالها االجتماعي 188.888 
بالدار  االجتماعي  ومورها  درهم، 
البيضاء 75 شارع 1فاتح يناير الطابق 
بالتذديالت  الويام   ،69 الشوة   1

التالية : 

تفويت 588 حصة اجتماعية من 
طرف السيد سذيد مشوري لفائد6 

السيد يوسف الصفادي.
تغيير الشكل الوانوني للشركة من 
بشريك  املسؤولية  محدود6  شركة 
وحيد إلى شركة محدود6 املسؤولية. 

تذيين مسير جديد للشركة. 
من  7و43   ،6  ،1 البنود  تذديل 

الوانون األسا�صي للشركة. 
مالئمة الوانون األسا�صي للشركة 
ملوتضيات الوانون املتذلق بالشركات 

املحدود6 املسؤولية. 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
يونيو   23 بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

2828 تحث رقم 29)736. 
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YAMOBI
 S.A.R.L

شركة عات مسؤولية محدود6
 رأسمالها :  188.888 درهم.

املور االجتماعي : 12 شارع إبراهيم 
الروعاني الدار البيضاء 

السجل التجاري 121847
من  استثنائي  اجتماع  عود  تم 
في    YAMOBI شركة  شركاء  طرف 
2819 وتورر ترخيص  12 فبراير  يوم 

مايلي :
رأسمال  من  حصة   288 هبة 
الشركة من السيد6 ناضف خديجة 
لفائد6 أخيها السيد ناضف بوشذيب.
من النظام  و)   7 تذديل املادتين 

األسا�صي.
استوالة السيد6 ناضف خديجة 

من منصبها كمسير6 للشركة.
لغنيمي  نذيمة  السيد6  تذيين 

كمسير6 جديد6 للشركة.
النظام  من   35 املاد6  تذديل 

األسا�صي.
تحويل الشكل الوانوني للشركة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
فبراير   2( بتاريخ  وعلك   694(39

.2819
439 P

IMMOSIM
مؤرخ  استثنائي  قرار  بموجب 
 2828 ابريل   22 يوم  بآسفي 
ومسجل بنفس املدينة قررت شركة 
املهام  عات  شركة   IMMOSIN
268.888 درهم  املحدود6 ورأسمالها 
عات املور الرئي�صي في أقامة األطلس 
ساحة محمد الخامس الطابق الثاني 

الرقم 9 املدينة الجديد6 آسفي.
ما يلي :

بيريس  حاييم  هنري  السيد  وفا6 
والسيد ياسين بيريس.

عزله من منصبه كمسير  للشركة 
والسيد  بيريس  حاييم  هنري  السيد 

ياسين بيريس بذد وفاتهما.
السيد  للشركة  كمسير  تذيينه 
توليدانو  بيريس  سيمون  جكوب 
 28 مواليد  من  الجنسية  إسباني 
 DNI للبطاقة  الحامل   ،1973 ماي 

.n°79383906G
املتوفيان  حصص  تخصيص 

حسب نول امللكية لصالح :
 28(8 اليزكيز  باسكال  السيد6 

حصة.
بيريس  سيمون  جكوب  السيد 

توليدانو 528 حصة.
االسا�صي  النظام  صياغة  إعاد6 

للشركة.
تم اإليداع الوانوني لدى املحكمة 
 2828 ماي   21 االبدائية بآسفي يوم 

وتحت رقم 11128813148)24.
التجاري  بالسجل  والتسجيل 
لدى املحكمة االبتدائية بآسفي يوم 

22 ماي 2828 وتحت رقم 578.
440 P

H2 IMMOBILER
مؤرخ  استثنائي  قرار  بموجب 
بآسفي يوم 22 ابريل 2828 ومسجل 
 H2 شركة  قررت  املدينة  بنفس 
املهام  عات  شركة   IMMOBILIER
 2.268.888 ورأسمالها  املحدود6 
إقامة  في  الرئي�صي  املور  عات  درهم 
أطلس ساحة محمد الخامس الطابق 

2 الرقم 9 املدينة الجديد6 آسفي.
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ما يلي :

بيريس  حاييم  هنري  السيد  وفا6 

والسيد يامين بيريس.

عزله من منصبه كمسير  للشركة 

والسيد  بيريس  حاييم  هنري  السيد 

يامين بيريس بذد وفاتهما.

السيد  للشركة  كمسير  تذيينه 

توليدانو  بيريس  سيمون  جكوب 

 28 مواليد  من  الجنسية  إسباني 

 DNI للبطاقة  الحامل   ،1973 ماي 

.n°79383906G

املتوفيان  حصص  تخصيص 

حسب نول امللكية لصالح :

 1(8(8 اليزكيز  باسكال  السيد6 

حصة.

بيريس  سيمون  جكوب  السيد 

توليدانو 4528 حصة.

االسا�صي  النظام  صياغة  إعاد6 

للشركة.

تم اإليداع الوانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بآسفي يوم 22 ماي 2821 

وتحت رقم 11128813139)24.
التجاري  بالسجل  والتسجيل 

لدى املحكمة االبتدائية بآسفي يوم 

22 ماي 2828 وتحت رقم 569.

441 P

NICE SAKANE
بيع حصص اجتماعية

املور االجتماعي : 186 زنوة األطلس 

الكبير حي بئر أنزرانالــجــديــد6

RC  : 14303

استنادا إلى اجتماع الجمع الذام 

 2819 نوقمبر   87 في  الذادي  الغير 

تورر : 

5888 حصة اجتماعية كانت  بيع 

لصالح  بلمو  زينب  السيد6  بحوز6 

السيد أيوب بلمو.

من  بلمو  زينب  السيد6  استوالة 

منصب مسير6.

تذيين السيد أيوب بلمو.

بـمحكمة  تـــم  الوــانــونــي  اإليــداع 

الجــديـــد6.

442 P

3M ALLIANCE SARL
تفويت حصص

وتوسيع نشاط الشركة 
شركة محدود6 املسؤولية
رأسمالها 188.888 درهم

املور االجتماعي حي الودس تجزئة 
االمل شارع امام الشافعي اقامة 

مكة 2 رقم 72 الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 827)43

الذام  الجمع  عود  بموت�صى 
االستثنائي بتاريخ 19 ماي2828 تورر 

مايلي  : 
اجتماعية  حصص   2/3 تفويت 
من فئة 188 درهم للحصة من طرف 

السيد محمد جبهة إلى :
1/3 للسيد محمد بنجلون

1/3 للسيد6 خديجة افضل
وكذالك تم توسيع نشاط الشركة 

.Promoteur Immobilier إلى
تنويع الوانون األسا�صي للشركة

اإليداع الوانوني : 
بكتابة  الوانوني  اإليداع  ثم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
2828 تحت  )2 ماي  بتاريخ  البيضاء 

رقم 735897
443 P

 SOCIETE IDRISSI
 OUDGHIRI MOHAMED

DAKIR IMPORT
S.A.R.L

رأسمالها : 2.227.888.88 درهم
املور اإلجتماعي : 148 زنوة 

سطراسبورك الطابق 1 رقم 4 
الدارالبيضاء

السجل التجاري : 378477
التذريف الضريبي : 28752123

إعالن تذديلي
للجمع  خاص  محضر  بموت�صى 
ماي   26 بتاريخ  اإلستثنائي  الذام 

2828 تورر ما يلي :
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
دكير  محمد  السيد  شريك  لوفا6 
الودغيري ادريس تم تفويت أسهمه 

لصالح ورثته الشرعيين :

السيد شريف ادري�صي ودغيري.

السيد سذد ادري�صي ودغيري.

ودغيري.  ادري�صي  يسرى  السيد6 

السيد6 حنان حب امللوك الصفريوي.

السيد  للمسير  اإلدار6  سحب 

محمد دكير الودغيري ادري�صي وتذيين 

مسيرين ملد غير محدود6.

السيد شريف ادري�صي ودغيري.

السيد سذد ادري�صي ودغيري.

املنفصل  بالتوقيع  الشركة  تلتزم 

لكل من املسيرين املشاركين.

تم تغيير الشكل الوانوني للشركة 

محدود6  مسؤولية  عات  شركة  من 

عات  شركة  إلى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدود6.

بمحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 2828 23 يونيو  الدارالبيضاء بتاريخ 

تحت رقم 9)111.

444 P

 MANUFACTURE OF ARTS

 XPERIENCES

ش.م.م

رأسمالها 5.888 درهم 

 2زنوة الصنوبر شوة 12 الدار 

البيضاء

1 - تمديد الهدف االجتماعي : 

قرر   2828 فبراير   12 بتاريخ 

إلى  الهدف  تمديد  الوحيد  الشريك 

خاصة  حفالت  ممون   : عمليات 

االستوبال  حفالت  وإنشاء  تنظيم 

واملآدب لألشخاص أو للشركات.

كما صادق الشريك الوحيد على 

الوانون األسا�صي املذدل.

2 - اإليداع الوانوني :  تم اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  الوانوني 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2828 يونيو   15 بتاريخ 

.7357(3
من أجل التخليص واإلشهار

445 P

M’RAUD COUTURE

SARL
السجل التجاري 412285

املور االجتماعي : زنوة سمية اقامة 

شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22 حي 

النخيل الدار البيضاء

استخدام عالمة تجارية
الدار  في  خاص  محضر  بموجب 

 ،2828 يناير   17 بتاريخ  البيضاء 

عات  شركة  محضر  إعداد  تم 

مسؤولية محدود6، قرر الجمع الذام 

االستثنائي : 

 : تجارية  عالمة  استخدام 

.SAYCHA COUTURE

للمحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2 مارس 

السجل  /  7818 رقم  تحت   2828 

التجاري 412285 / الدار البيضاء.

446 P

COBATRIM
شركة عات مسؤولية محدود6 

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

لشركة COBATRIM املتواجد مورها 
زنوة   67 االجتماعي بالدار البيضاء، 

 3 الرقم  الثاني  الطابق  بالل  عزيز 

املذاريف، تم إقرار ما يلي : 

1 - تذيين مسير : 

الذزيز  عبد  خطاب  السيد  عين 

غير  ملد6  للشركة  ثالث  كمسير 

محدود6.

2 - التوقيع االجتماعي : 

يأخذ بذين االعتبار توقيع السيد 

حميد سبيل والسيد طلحة املصطفى 

أو السيد حميد سبيل والسيد خطاب 

عبد الذزيز أو السيد طلحة املصطفى 

والسيد خطاب عبد الذزيز في جميع 

تذامالت الشركة.

3 - اإليداع الوانوني : 

تم علك باملحكمة التجارية للدار 

 19 وبتاريخ   734984 تحت  البيضاء 

ماي 2828.

447 P



7853 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

STE URBANOV
SARL

راسمال : 188.888 درهم
املور االجتماعي : 13 زنوة احمد 
املجاطي إقامة النخيل الطابق 1

رقم ) الدار البيضاء
السجل التجاري : 675)42

وفا6 شريك
للجمع  خاص  محضر  بموت�صى 
ماي   26 بتاريخ  االستثنائي  الذام 

2828، تورر ما يلي :
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
دكير  محمد  السيد  شريك  لوفا6 
اسمه  تفويت  تم  ادريس  الودغيري 
لصالح ورثته الشرعين السيد شريف 

ادري�صي ودغيري.
السيد سذد ادري�صي ودغيري.

السيد6 يسرى ادري�صي ودغيري.
امللوك  حب  حنان  السيد6 

الصفريوي.
املسير  املساعد  اإلدار6  سحب 

محمد دكير الودغيري ادري�صي.
بمحكمة الوانوني  اإليداع   تم 
مارس   26 بتاريخ  البيضاء  الدار   

2828، تحت رقم 11194.
448 P

شركة إينيرجي كونسيلتينغ 
سيرفيفيس

شركة عات مسؤولية محدود6 
رأسمال الشركة : 18.888 درهم

جتماعي : 15، زنوة املدينة 
ْ
املور اال

حي زاهية 48898 مراكش
التذريف الضريبي 7)65231

غير  الذامة  الجمذية  بموت�صى 
يناير   15 بتاريخ  املنذود6  الذادية 

2828 تورر ما يلي : 
حصة   28 لـ  الجزئي  التفويت 
اجتماعية من حصص السيد جون 
ميدينا  مارسيل  جوستاف  لوك 
جين  هيلين  ماري  السيد6  لصالح 

جيفون.
للحصص  الجديد  التوسيم 

االجتماعية للشركة : 

 68 ميدينا  جون  ريشارد  السيد 
حصة اجتماعية ؛ 

السيد6 ماري هيلين جين جيفون 
 48 حصة اجتماعية ؛

188 حصة اجتماعية.
لوك  جون  السيد  على  اإلبواء 
جوستاف مارسيل ميدينا كمساهم 
أن  أو  مادي  موابل  دون  اإلدار6  في 

يكون شريك ؛
تحيين النظام األسا�صي للشركة ؛

صالحيات إلتمام الشكليات.
كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   2828 مارس   12 بتاريخ 
19)2 السجل التجاري رقم 36885. 
449 P

BATIPLAST SARL
بيع حصص اجتماعية

تجديد وتحديث الوانون األسا�صي
بموجب التجمع الذام االستثنائي 
 » BATIPLAST « شركة  لشركاء 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  املنذود 
فبراير 2828، رأسمالها 18.888.888 
بالدار  كائن  االجتماعي  ومورها 
جماعة  حد6  والد  دوار  البيضاء 
سيدي حجاج طريق 187 تجزئة رقم 

.6
تورر مايلي : 

للحصص  البيع  عملية  تحويق 
على  واملصادقة  والهبة  االجتماعية 
التوزيع الحالي للحصص االجتماعية.
6 و7 من الوانون   ،4 تغيير البنود 

األسا�صي.
السيد  شخص  في  املسير  تأكيد 

أناس بن وحود.
تجديد وتحديث الوانون األسا�صي 

للشركة.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ   736(99 تحت رقم  البيضاء 

23 يونيو 2828.
للنشر واإليداع

Compta vision sarl

450 P

YAMOBI
 S.A.R.L

شركة عات مسؤولية محدود6
رأسمالها :  188.888 درهم

املور االجتماعي : 12 شارع إبراهيم 

الروعاني الدار البيضاء 

السجل التجاري 121847

من  استثنائي  اجتماع  عود  تم 

طرف شركاء شركة YAMOBI في يوم 

ترخيص  وتورر   2814 ديسمبر   24

مايلي :

رأسمال  من  حصة   (88 هبة 

الشركة من السيد6 ناضف خديجة 

لفائد6 أخيها السيد ناضف بوشذيب.

) من النظام  و   7 تذديل املادتين 

األسا�صي.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير   86 بتاريخ  وعلك   88565399

.2815

451 P

EGPI SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6 

الرأسمال 18.953.888 

املور االجتماعي : تجزئة حبيبة مكاز6 
رقم 2) األلفة الدار البيضاء.

هبة الحصص االجتماعية
الذام  الجمع  محضر  بموت�صى   -

شركاء  ان   2828 ماي   28 بتاريخ 

الرأسمال  عات   EGPI SARL.شركة

مورها  والتي  درهم   18.953.888

االجتماعي بتجزئة حبيبة مكاز6 رقم 

2) األلفة الدار البيضاء قرروا ما يلي : 

 (16.518( هبة  على  املصادقة 

حصة اجتماعية التي يملكها السيد 

لفائد6  بالشركة  غالب  الحسين 

السيد مصطفى غالب.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   2828 يونيو   11 يوم  البيضاء 
رقم 735612.

452 P

انترناسيونال كوتشين اند 
 S.A.R.L كونسيلتين

نول مور الشركة
االستثنائي  الجمع  للورار  وفوا 
 2828 يناير   22 بتاريخ  للشركة 
 SARL شركة عات مسؤلية محدود6 
ها  ومور  درهم   28.888 رأسمالها 
الدار  انفا  بارا  مركب  االجتماعي 
الشركاء  قرر  وقد  املغرب،  البيضاء 

ما يلي :
نول ا ملور االجتماعي لشركة من 
مركب بارا انفا الدار البيضاء املغرب 
تريبولي  زنوة  املومن  عبد  شارع  الى 
 32 اقامة صونترال بارك مكتب رقم 

الطابق الخامس محمدية املغرب.
النظام  من   4 املاد6  وتذديل 

األسا�صي.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2828 تحت الرقم 442.
453 P

شركة »غمات ))«
شركة التوصية باألسهم 

رأسمال الشركة : 188.888 درهم
املور االجتماعي : زاوية شارع املنصور 
الذهبي وشارع اإلمام مالك ساحة 16 

نوفمبر جليز مراكش
التذريف الضريبي 34477786

غير  الذامة  الجمذية  بموت�صى 
أبريل   7 بتاريخ  املنذود6  الذادية 

2828 تورر مايلي :
للشركة  االجتماعي  املور  نول 
الكائن بزاوية شارع املنصور الذهبي 
وشارع اإلمام مالك ساحة 16 نوفمبر 
جليز مراكش إلى املور الكائن بإقليم 
الحوز دائر6 أيت أورير قبيلة مسفيو6 
الضهر6  دوار  كادجي  وادوز  أيت 

مراكش.
اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  الوانوني 
يونيو   16 بتاريخ  التجارية  باملحكمة 
سجل   3174 رقم  تحت   2828

التجاري رقم 96293.
454 P
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STE AMIENS
SARL

السجل التجاري رقم 316639
الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 
 2819 أكتوبر   24 بتاريخ  االستثنائي 

قرر شركاء شركة AMIENS مايلي. 
 1(5 إلى  االجتماعي  املور  تحويل 
 4 الطابق  املجاطي  احمد   شارع 
الى الذنوان  املذا ريف الدار البيضاء 
الجديد الدار البيضاء املذاريف إقامة 
الذائلة الطابق 1 رقم 23 تواطع زنوة 
أسامة ابن زيد وزنوة احمد جماري. 

تذديل النظام األسا�صي.
تم اإليداع الوانوني لدى املحكمة 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2828 تحت الرقم 524).
455 P

مكتب الحسابات D&S COM ش.م.م

شارع الحزام الكبير تجزئة املوحدين إقامة 
يوسف 3 رقم 1 الحي املحمدي الدار البيضاء

الهاتف 8522.66.68.83

 CHARII DISTRIBUTION
ش.م.م )ش.و)

 تغيير املور اإلجتماعي للشركة
 ،2828 ماي   12 بتاريخ 
 CHARII قررالشريك الوحيد لشركة
محدود6  شركة   ، DISTRIBUTION
رأسـمالها  وحيد،  بشريك  املسؤولية 
ومورها االجتماعي  درهم،   188.888
شارع الحزام الكبير،  بالدار البيضاء 
3 يوسف  إقامة  املوحدين،   تجزئة 
الويام  املحمدي،  الحي   1 رقم 

بالتذديالت التالية : 
للشركة  املوراالجتماعي  تحويل 
الصباح  تجزئة   : التالي  الذنوان  إلى 
15 سيدي مومن الدار  18 رقم  زنوة 

البيضاء.
الوانون  من   4 البند  تذديل 

األسا�صي .
تحيين الوانون األسا�صي للشركة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالبيضاء   التجارية 
  22 يونيو 2828 تحت رقم 736515.
456 P

 LA SUCCURSALE
 SAM SENSORY

 AND MARKETING
INTERNATIONAL

11 زنوة الوحد6 إقامة إمام علي 
الشوة 2 الدار البيضاء

نول مور الشركة
االستثنائي  الجمع  للورار  وفوا 
للشركة   2828 مارس   9 بتاريخ 
 LA SUCCURSALE SAM
 SENSORY AND MARKETING
 INTERNATIONAL      مورها االجتماعي
علي  إمام  إقامة  الوحد6  زنوة   11
قرر  وقد  البيضاء  الدار   2 الشوة 

الشركاء مايلي : 
نول ا ملور االجتماعي لفرع الشركة 
من، 11 زنوة الوحد6 إقامة إمام علي 
إلى الذنوان  الدار البيضاء   2 الشوة 
الكبير  الحزام  شارع   128 الجديد 
إقامة ليليا 2 الطابق 1 الشوة 2 عين 

السبع الدار البيضاء.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2828 تحت الرقم 11198.
457 P

 GENICIMO-MAROC
ش.م.م عات شريك وحيد

 رأسمالها 188.888 درهم 
375 زاوية شارع عبد املومن وانوال 

الدار البيضاء
تحويـل املــوـر اإلجتمـاعـي 

الجمذية  مداولة  بموت�صى   -  I
مارس   2 بتاريخ  عادية  الغير  الذامة 
تحويل  الوحيد  الشريك  قرر   2828
املور االجتماعي للشركة إلـى الذنوان 
وشارع  يافا  شارع  زاوية   : الجديد 
الودس إقامة األمراء مكتب 12 الدار 

البيضاء.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء 
رقم  تحت   2828 يونيو   22 بتاريخ 

.7364(8
من أجل التلخيص واإلشهار

458 P

شركة بورفيكت أكرو
شركة عات مسؤولية محدود6

رأسمال الشركة : 188.888 درهم
املور اإلجتماعي : مكتب رقم 2 

شوة رقم 42 الطابق رقم 4 عمار6 
السذاد6  زاوية زنوة موالي علي 
وزنوة يوغوسالفيا جليز مراكش
التذريف الضريبي 15226151 

غير  الذامة  الجمذية  بموت�صى 
سبتمبر   38 الذادية املنذود6 بتاريخ 
شركة  في  الشركاء  قرر   ،2819
ملوتضيات  طبوا  أكرو«  »بورفيكت 
96-5 عدم حل  من قانون   (6 املاد6 
الشركة قبل األوان رغم أن النتيجة 
الصافية للشركة اقل من ¼ رأسمال 

الشركة.
كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   2828 يونيو   16 بتاريخ 
3176، السجل التجاري رقم 66599.
459 P

 CLINIQUE ZOHOR
 YASMINE

شركة عات املسؤولية املحدود6.
الذام  الجمع  محضر  وبموت�صى 
مصادق   ،2828 يونيو   22 بتاريخ 

عليه بنفس اليوم.
قرر ما يلي  : 

االسمية  الويمة  تخفيض   •
 52.5 إلى  درهم   1888 من  لألسهم 

درهم.
شركة  مال  رأس  تخفيض   •
شركة عات  »كلينيك زهور ياسمين« 
املسؤولية املحدود6 من مليون درهم 
خمسمائة  إلى  1.000.000،00درهم 
درهم  الف  وعشرون  وخمسة 

525.000،00 درهم.

• قضايا مختلفة.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالفويه 
 2828 يونيو   25 بتاريخ  صالح  بن 

تحت عدد 96/2828.
460 P

» دومين روزا«
شركة عات املسؤولية محدود6

رأسمال الشركة : 188.888 درهم
املور اإلجتماعي : مكتب رقم 1 

شوة رقم 42 الطابق رقم 4 عمار6 
السذاد6 زاوية زنوة موالي علي 
وزنوة يوغوسالفيا جليز مراكش
التذريف الضريبي 3)1)3)24

غير  الذامة  الجمذية  بموت�صى 
سبتمبر   38 الذادية املنذود6 بتاريخ 
2819، قرر الشركاء في شركة »دومين 
من   (6 طبوا ملوتضيات املاد6  روزا« 
عدم حل الشركة قبل   5-96 قانون 
الصافية  النتيجة  أن  رغم  األوان 
للشركة اقل من ¼ رأسمال الشركة.

كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   2828 يونيو   16 بتاريخ 
3175، السجل التجاري رقم 3439).
460P مكرر

شركة أكرو كابيتال
شركة عات مسؤولية محدود6

رأسمال الشركة : 7.288.888 درهم
املور االجتماعي : مكتب رقم 3 

شوة رقم 42 الطابق رقم 4 عمار6 
السذاد6  زاوية زنوة موالي علي 
وزنوة يوغوسالفيا جليز مراكش
التذريف الضريبي : )1522924

غير  الذامة  الجمذية  بموت�صى 
ديسمبر   27 الذادية املنذود6 بتاريخ 

2819 قرر الشركاء ما يلي : 
الزياد6 في رأسمال الشركة بمبلغ 
من  ليتحول  درهم   2.(88.888
 18.888.888 إلى  درهم   7.288.888
درهم، من خالل املساهمات النودية.

التوزيع الجديد : 
اإلسم والنسب

السيد الحبيب بنطالب الحصص 
االجتماعية 511 املساهمات النودية 

.51.188
السيد6 جميلة عفيف الحصص 
املساهمات   69.998 االجتماعية 

النودية 6.999.888.
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بنطالب  املهدي  محمد  السيد 
 9.(33 االجتماعية  الحصص 

املساهمات النودية 3.388)9.
السيد عثمان بنطالب الحصص 
املساهمات   9.(33 االجتماعية 

النودية 3.388)9.
بنطالب  الزهراء  فاطمة  اآلنسة 
 9.(33 االجتماعية  الحصص 

املساهمات النودية 3.388)9.
االجتماعية  الحصص  املجموع 
النودية  املساهمات   188.888

.18.888.888
تنازل السيد6 جميلة عفيف عن 
حق االشتراك التفضيلي الخاص بها ؛
كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   2828 مارس   16 بتاريخ 
2912 السجل التجاري رقم 66773.
461 P

 RAMOSSO
7 زنوة سبتة الدار البيضاء

بموت�صى مداولة الجمذية الذامة 
 2828 فبراير   2( الغير عادية بتاريخ 
في  الزياد6  باإلجماع  الشركاء  قرر 
 18.888 من  نودا  الشركة  رأسمال 
وإنشاء  درهم   588.888 إلى  درهم 
صادق  كما  جديد  سهم   4.988
األسا�صي  الوانون  على  الشركاء 

املذدل للشركة.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء 
رقم  تحت   2828 يونيو   15 بتاريخ 

7357(2
من أجل التخليص واإلشهار

462 P

 K.LINE INTERNATIONAL
S.A.R.L

D’ASSOCIE UNIQUE 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

شريك الوحيد
رأس مال الشركة 5.888.888 درهم
املور االجتماعي : 92 زنوة الحديبية 

حي الورية سيدي مومن
 الدار البيضاء

السجل التجاري : 351 186 
التذريف الضريبي 82521174

الجمع  قرارات  محضر  بموجب 
بتاريخ  املنذود  االستثنائي  الذام 
قرر شريك وحيد   .2828 مارس   11
 K.LINE INTERNATIONAL لشركة 
S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE 

ما يلي  : 
بويمة  الشركة  مال  رأس  زياد6 
الرأسمال  ليرتفع  درهم   3.588.888
من 1.588.888 درهم إلى 5.888.888 
درهم عن طريق إدماج االحتياطيات.

7.املتذلوة  و   6 املاد6   تذديل 
بتوزيع رأس املال على النحو التالي : 

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

2828.تحت رقم )))735.
463 P

 INFRALEC S.A.R.L 
رأسمال 100.000،00 درهم

املور الرئي�صي 233-235 زنوة رقم 3 
مزوال حي الحساني الدار البيضاء

السجل التجاري 13)382
الذام  الجمع  محضر  بموجب 
 ،2828 ماي   27 بتاريخ  االستثنائي 
 INFRALEC شركة  شركاء  وافق 

ش.م.م. مايلي :
زياد6 رأس املال : 

االستثنائي  الذام  الجمع  يوافق 
بدون تحفظ على زياد6 رأس املال من 
درهم)   100،000( درهم  ألف  مائة 
إلى 1،000،000 درهم )مليون درهم) 
وعلك عن طريق إنشاء 9،000 سهم 
درهم)   188( بويمة مائة  »د«  جديد 
 988.888 بتذويض قدره   ، لكل منها 
في  درهم)  ألف  )تسذمائة  درهم 
الحساب الجاري للشركاء في الشركة، 
مؤكد6   ، وأن هذه املطالبات سائلة 

ومستحوة.
تحديد  تم  سبق  ملا  ونتيجة 
درهم  مليون  بمبلغ  املال  رأس 
إلى  موسم  درهم)   1،000،000(
 (188( مائة   (10،000( عشر6 آالف 
النحو  لكل سهم موزعة على  درهم 

التالي :

 5888 الواحد  عبد  أجار  السيد 

حصة اجتماعية 588.888 درهم

3888 حصة  السيد حلمي سذيد 

اجتماعية 388.888 درهم

السيد6 اليماني لبنى 2888 حصة 

اجتماعية 288.888 درهم.

املجموع 18.888 حصة اجتماعية 

1.888.888 درهم

التوقيع االجتماعي : 

بشكل  ملزمة  الشركة  ستكون 

السيد حلمي سذيد  بتوقيع  صحيح 

أو السيد أجار عبد الواحد ، أو توقيع 

والسيد  الواحد  عبد  أجار  السيد 

حلمي سذيد.

محكمة  في  الوانوني  اإليداع  تم 

برقم  التجارية  البيضاء  الدار 

736738 بتاريخ 22 يونيو 2828.

464 P

 SOCIETE MAROCAINE DE   
 GESTION ET EXPLORATION

  MINIERE
ش م م

 املور االجتماعي  : 1 زنوة الفتح بن 

خفان شوة رقم 3 الطابق 2 بلفدير 

الدار البيضاء . السجل التجاري رقم 

253233

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 

يناير   31 بتاريخ  املنذود  اإلستتنائي 

فبراير   8( بتاريخ  واملسجل   2828

2828 قرر الجمع الذام ما يلي :

فيما  قرار  الذام  الجمع  قبل 

يخص اغالق مسطر6 تصفية شركة  

 SOCIETE MAROCAINE DE «

 GESTION ET EXPLORATION

MINIERE « ش م م. 

نتيجة  بينت  التصفية  حصيلة 

خسار6 صافية بمبلغ قدره 4072،00 

درهم.

باملحكمة  تم  الوانوني  اإليداع 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

736489 بتاريخ 19 يونيو 2828.
وهدا بمثابة موتطف وبيان )املصفي)

465 P

ارم تك
RM-TECH

حل وتصفية الشركة
شركة عات املسؤولية املحدود6

عنوان االقامة شارع عوبة بن نافع 
رقم23 الحي املحمدي الدار البيضاء 

املغرب
 23 BD OUKBA IBNOU 

NAFII HAY MOHAMMADI 
CASABLANCA .MAROC

قفل التصفية
رقم التوييد في السجل التجاري 

 3(1177
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تورر حل ارم تك   2828 مارس   2 في 
شركة عات املسؤولية املحدود6 مبلغ 
وعنوان  درهم   188.888 رأسمالها 
مورها االجتماعي شارع عوبة بن نافع 
رقم 23 الحي املحمدي الدار البيضاء 
 23 BD OUKBA IBNOU املغرب 
 NAFII HAY MOHAMMADI.
نتيجة   CASABLANCA . .MAROC

لو ضذية الشركة املالية.
وعينت اويحياني حفيضة وعنوانها 
ليل شوة  زنوة  إقامة ربيذة رقم29 
كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار   11
الجمذية  انذواد  تم  وقد  للشركة 
في  2828 مارس   82  الختامية بتاريخ 
 املور االجتماعي شارع عوبة بن نافع 
رقم2 3 الحي املحمدي الدار البيضاء 

املغرب.
باملحكمة  الوانوني  االيداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
 19 يونيو 2828 تحت رقم )73638.
466 P

AQUALUS MAROC
)dissolution) ش.م.م

Complexe Al Irfane، GH7، E1
 appartement N° 7، 1er étage،

Jamai Boukhalef - Tanger
 الفك املسبق للشركة

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 
بتاريخ 38 أكتوبر 2819،  االستثنائي 
أكواليس  لشركة  االجتماعي  باملور 

ماروك ش.م.م. تم تورير مــايلي  : 
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الفك املسبق للشركة.
باتيست  املسير  سلط  توقيف 

بوليي وتذيينه كمفكك.
في  املسبق  للحل  املور  تتبيث  

عنوان الشركة.
بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
تـــاريخ  في  البيضاء،  بالدار  الضبط 
الرقم  تحت   ،2828 يناير   23 

229(46
467 P

NATURA4EVER MAROC
 إنهاء وإغالق الشركة

بموجب عود عرفي مؤرخ بالبيضاء 
)281 ومسجل بنفس  14 يوليو  يوم 
بالغالبية  الشريك  قرر  املدينة 
 NATURA4EVER « والحاضر لشركة
املهام  محدود6  MAROC « شركة 
محمد  شارع   : في  الرئي�صي  واملور 
كليز   B1 شوة   112 رقم  الخامس 
درهم  18.888 ورأسمالها   مراكش 

ما يلي :  
- إغالق وشطب نهائي لشركة   1  

.NATURA4EVER MAROC
للنشر والبيان

468 P

 NATURA4EVER MAROC
الفك املسبق للشركة 

مؤرخ  عرفي  عود  بموجب 
 281( يونيو  فاتح  يوم  بالبيضاء 
قرر  املدينة  بنفس  ومسجل 
لشركة  والحاضر  بالغالبية  الشريك 
NATURA4EVER MAROC شركة 
: في  الرئي�صي  واملور  املهام   محدود6 
شارع محمد الخامس رقم 112 شوة 
 18.888 كليز مراكش ورأسمالها   B1

درهم ما يلي :  
الفك والحل املسبق للشركة   -  1

املذكور6 أعاله.
 JEAN-MICHEL تذيين   -  2
والحل  الفك  بمهمة  للويام   LARRE

املسبق للشركة.
3- تذيين املور االجتماعي للشركة 

للفك وللحل املسبق  : 

 112 رقم  الخامس  محمد  شارع 

شوة B1 كليز مراكش.
للنشر والبيان

469 P

شركة »سونتر سوفرين ماروك«
شركة عات مسؤولية محدود6 من 

شريك وحيد

رأسمال الشركة : 18.888 درهم

املور االجتماعي : فيال أورتونس 

تجزئة التهامي 48888 

جليز مراكش

التذريف الضريبي : )1529243

التصفية النهائية للشركة 
غير  الذامة  الجمذية  بموت�صى 

فبراير   14 بتاريخ  املنذود6  الذادية 

النهائية  التصفية  توررت   2828

للشركة.

اإليداع  : تم  الوانوني  ااٍليداع 

الضبط  كتابة  لدى  الوانوني 

بتاريخ  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

 3173 رقم  تحت   2828 يونيو   16

السجل التجاري رقم 71873.

470 P

 SOCIETE DE COMMERCE

AGRICOLE SARL
رأسمال 188.888 درهم

املور االجتماعي زنوة سبتة إقامة 

رامي مكتب ) الطابق 2 الدار 

البيضاء 

الذام  الجمع  عود  بموت�صى   (  I

 ،2828 يناير   28 بتاريخ  االستثنائي 

قرر مساهمو الشركة ما يلي : 

التصفية النهائية للشركة :

7زنوة سبتة اقامة  مور التصفية 

رامي مكتب ) الطابق 2 الدار البيضاء 

سذيد  قاسيمي  السيد  تذيين   

 1966 يناير  فاتح  بتاريخ  املزداد 
جنسية مغربية الواطن بحي الليمون 

الحامل  مالل  بني   2 رقم   1 بلوك 

 I 13(551 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مصفي للشركة.

 - التشطيب على السجل التجاري 

رقم 297443.

 تم الويام باإليداع الوانوني لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

مارس   1( بتاريخ  البيضاء  بالدار 

.2828
 ملخص من أجل النشر
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 AFRICA INTERNATIONAL

PIPING

 SARL

شركة عات مسؤولية محدود6 

رأسمالها : 38888 درهم

املور االجتماعي : 18 زنوة الحرية 

الطابق ٬3 الشوة 6 الدار البيضاء 

السجل التجاري رقم 941)32

الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 

 AFRICA لشركة  االستثنائي 

  INTERNATIONAL PIPING- SARL

في  محدود6  مسؤولية  عات  شركة 

مور  والكائن  املسبق  االنحالل  طور 

زنوة الحرية الطابق   18 انحاللها في 

٬3 الشوة 6، الدار البيضاء ، بتاريخ   :  

17 يونيو 2828 تورر مايلي : 

 17 في  للشركة  مسبق  انحالل 

رهان  في  توجد  والتي   2828 يونيو 

التصفية.

تذيين السيد صكلدي كزافيي تير 

كمصفي للشركة.

 18 تذيين مور تصفية الشركة في 

زنوة الحرية الطابق ٬3 الشوة 6 الدار 

البيضاء.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء بتاريخ 23 يونيو 2828 تحت 

رقم 6))736.

472 P

VENIEZIA ESPACE
S.A.R.L 

شركة محدود6 املسؤولية 
رأسمالها 26.888 درهم

 املور االجتماعي : 48 شارع أنفا،

الدار البيضاء

RC  : 109 601/ IF  : 1022831

حل وتصفية الشركة
الجمع  قرارات  محضر  بموجب 

بتاريخ  املنذود  االستثنائي  الذام 

28/85/2828.، قرر الشركاء لشركة 

VENIEZIA ESPACE S.A.R.L، شركة 

محدود6 املسؤولية ما يلي : 

حل وتصفية الشركة.
اسري  فاطمة  السيد6  تذيين 

للويام بالتصفية.

مور التصفية هو : 48 شارع أنفا، 

الدار البيضاء.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2828 يونيو   15 في  بالبيضاء 

عدد 3))735.

تم تذديل السجل التجاري في 15 

يونيو 2828 تحت الرقم 18195 من 

السجل الزمني.

472 P

SOCIETE RENOV MS
استدراك خطأ

إسم  في  الوارد  الخطأ  استدارك 

املسؤولية  محدود6  لشركة  املسير 

املدرج بالجريد6 الرسمية عدد )561 

واملتذلق بتأسيس شركة.

......................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

عوض  باقا�صي  محمد  السيد 

محمد بوادي.

.....................................................

...........................................................

..........................................................
لإلشار6 والبيان

474 P
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ديوان األستاع عبد املجيد بن جلون زهر

موثق بالدارالبيضاء

 CONSEIL POUR TEXTILE ET

CHIMIE MAROC
CTCM

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

تفويت حصص إجتماعية
مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى   /1

ديسمبر   22 ب  بالدارالبيضاء 
بنجلون  عمر  السيد  2817،قام 

من  إجتماعية  حصة   58 بتفويت 

في  يمتلكها  التي  الحصص  مجموع 

 CONSEIL POUR املسما6  الشركة 

TEXTILE ET CHIMIE MAROC

اإلجتماعي  مورها  الكائن  ش.م.م 

)مع   ،118 طريق  بالدارالبيضاء، 

السذدي  تجزئة  الشفشاوني)  شارع 

28، الحي الصناعي عين السبع،  رقم 

لفائد6 السيد صالح الدين مزوار.

مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى   /2

ديسمبر   22 ب  بالدارالبيضاء 
بنجلون  خالد  السيد  2817،قام 

من  إجتماعية  حصة   58 بتفويت 

في  يمتلكها  التي  الحصص  مجموع 

لفائد6  أعاله،  املذكور6  الشركة 

السيد صالح الدين مزوار.

3/ بموت�صى مداولة الجمع الذام 

 22 املنذود بصفة استثنائية بتاريخ 

ديسمبر 2817، قرر مشاركو الشركة 

املذكور6 أعاله ما يلي :

- املصادقة على تفويت الحصص 

اإلجتماعية بتاريخ 22 ديسمبر 2817.

- تذيين السيد صالح الدين مزوار 

كمسير.
من الوانون  و7   6 تغيير البنود   -

األسا�صي للشركة.

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 

بمدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 281( أبريل   5 بتاريخ  الدارالبيضاء، 

تحت رقم 88662788.
للنشر6 والبيان

475 P

SOUHAILA MEDIA
تأسيس شركة محدود6 املسؤولية 

بمساهم واحد
 22 بتاريخ  الذرفي  للذود  تبذا 
يونيو 2828 تم وضع قوانين الشركة 

عات املميزات التالية :
.SOUHAILA MEDIA : التسمية

الشكل الوانوني : شركة محدود6 
املسؤولية بمساهم واحد.

السمعي  اإلنتاج   : املوضوع 
البصري.

والبرامج  األفالم  وتوزيع  إنتاج 
التلفزيونية.

: شارع مكة، عمار6  املور الرئي�صي 
الشيذة، الشوة رقم 81، الذيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 188.888 
حصة من   1.888 درهم موسمة إلى 
بالكامل  ويملكها  للواحد6   188 فئة 

السيد موهيم مفتاح.
السيد  تسيير من طرف   : اإلدار6 

موهيم مفتاح.
بكتابة  تم   : الوانوتي  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالذيون 
رقم  تحت   2828 يونيو   25 بتاريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   1877/2828
رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.31(69
476 P

RYNZI
تأسيس شركة محدود6 املسؤولية 

بمساهم واحد
 22 بتاريخ  الذرفي  للذود  تبذا 
يونيو 2828 تم وضع قوانين الشركة 

عات املميزات التالية :
.RYNZI : التسمية

الشكل الوانوني : شركة محدود6 
املسؤولية بمساهم واحد.

املوضوع : استيراد وتوزيع مذدات 
الوقاية الفردية.

املور الرئي�صي : حي الوحد6، تجزئة 
البحار6، رقم )17، املر�صى، الذيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 188.888 
حصة من   1.888 درهم موسمة إلى 
بالكامل  ويملكها  للواحد6   188 فئة 

السيد ر�صى لذديداوي.

السيد  تسيير من طرف   : اإلدار6 
ر�صى لذديداوي.

بكتابة  تم   : الوانوتي  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالذيون 
رقم  تحت   2828 يونيو   25 بتاريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   1876/2828
رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.31(71
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ديوان االستاع خليل متحد
موثق بوجد6

شارع محمد الخامس اقامة البركة الطابق 
االول رقم 6

شركة وورل د نسمة تريتونس
شركة عات مسؤولية محدود6

راسمالها االجتماعي : 18.888 درهم
مورها االجتماعي : بوجد6 حي 
االندلس شارع املشكا6 رقم 57 
السجل التجاري رقم : 5)321
تفويت حصص االجتماعية

حرر  توثيوي  عود  بموت�صى 
متحد  خليل  االستاع  طرف  من 
 2828 ماي   23 موثق بوجد6 بتاريخ 
مسجل بتاريخ 26 ماي 2828، سجل 
السيد  فوت   7768 رقم  االيداع 
مجموع حصص   58 املهدي الرشيد 
االجتماعية في شركة »وورل د نسمة 
السيد  لفائد6  ش.ع.م.م.  تريتونس« 

وليد الرشيد.
وأصبحت الحصص على الشكل 

التالي :
حصص الشركاء :

58 حصة   ... السيد وليد الرشيد 
االجتماعية.

املجموع ..... 58 حصة االجتماعية.
الذام  الجمع  محضر  بموت�صى 
د نسمة  »وورل   االستثنائي لشركة 
 ،2828 ماي   23 بتاريخ  تريتونس« 
مسجل بوجد6 بتاريخ 26 ماي 2828 
االمر   ،7763 رقم  االيداع  سجل 

باستخالص 98)6.
على  املصادقة  اثره  على  تم  قد 
تفويت الحصص االجتماعية االنفة 
الذكر 58 حصة اجتماعية من طرف 
السيد املهدي الرشيد لفائد6 السيد 

وليد الرشيد.

الرشيد  املهدي  السيد  استوالة 

وتسمية السيد وليد الرشيد كمسير 

جديد للشركة.

و14   7  ،6 قد تم تذديل الفصل 

من الوانون االسا�صي للشركة.

بكتابة  الوانوني  االيداع  تم 

بوجد6  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2828 يونيو   15 بتاريخ 

.1896
نسخة قصد النشر والبيان

االستاع خليل متحد

478 P

 STE LES LABORATOIRES

AZBANE
.S.A

شركة مساهمة
راسمالها : 35.888.888 درهم

مورها االجتماعي : كلم )، طريق 

الجديد6 الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 9)351

موافوة النظام االسا�صي طبوا 
ملوتضيات الوانون 12-)7 

تذيين الرئيس املدير الذام واملدير 
الذام املنتدب

الذام  الجمع  مداولة  بموت�صى 

بتاريخ  الذادي  غير  املنذود  الذادي 

 LES لشركة   2828 يونيو   12

 .LABORATOIRES AZBANE S.A

وهم  جدد  متصرفين  تذيين  تورر   ،

سذيد  والسيد  عزبان  خالد  السيد 

عزبان، بناءا على علك مجلس االدار6 

وهم  أصبح يتكون من أربذة أعضاء 

التالية أسمائهم :

السيد6 خليد6 عزبان،

السيد هشام عزبان،

 السيد خالد عزبان،

السيد سذيد عزبان.

يونيو   12 بتاريخ  االدار6  مجلس 

خليد6  السيد6  بتذيين  2828قام 

وتم  االدار6  ملجلس  رئيسة  عزبان 

السيد6  عامة،  مدير6  أيضا  تذيينها 

رئيسة  لوب  ستحمل  عزبان  خليد6 

مدير6 عامة.
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قام مجلس االدار6 بتأكيد السيد 

هشام عزبان مدير عام منتدب.

باملحكمة  الوانوني  االيداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يونيو 2828، تحت رقم 737236.
من أجل اإليجاز والبيان

479 P

STE NEMIDRA

SARL

الذام  الجمع  قرار  اثر  على   

لشركة   2828 ماي   11 يوم  املنذود 

عات  شركة   ،NEMIDRA SARL

راسمالها  محدود6،  مسؤولية 

ومورها االجتماعي  درهم،   188.888

عالل  سيدي  بام  حي   233 رقم 

البحراوي تورر ما يلي :

باع السيد بريكي   : بيع الحصص 

دريوش  للسيد  حصة   588 بنبكري 

حمز6.

باع السيد عبد الذزيزي موساوي 

عبد  دريوش  للسيد  حصة   588

الكريم.

تغيير حصص الشركة.

السيد دريوش حمز6 588 حصة

 588 الكريم  السيد دريوش عبد 

حصة.

بنبكري  بريكي  الساد6  استوالة 

كمسيرين  موساوي  الذزيزي  وعبد 

دريوش  وتذيين  للشركة  شريكين 

للشركة  وحيد  جديد  كمسير  حمز6 

ملد6 غير محدود6.

املنظم  الوانون  في  تغيير  احداث 

للشركة.

كتابة  لدى  الوانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2828 26 يونيو  بالخميسات بتاريخ 

تحت رقم 2828/387.

480 P

 UNIMARIT
SARLAU

دوار ايت اعلي اكطاية قصبة تادلة 
راس املال 18.888 دهم 
السجل التجاري رقم 461

االستتنائي  الورار  بموت�صى 
ديسمبر  بتاريخ 11  الشركة  للشركاء 

)281 تم ما يلي : 
- اعالن حل الشركة اعاله وتذيين 
صالح  الشرقاوي  عب�صي  السيد 

مصفيا لها .
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   -
عدد  تحت  تادلة  قصبة  االبتدائية 

)7/81)3 تاريخ )1 ديسمبر )281.
1 C

FIDUCIARE
 LAAJEB ACCOUNTING

SARL
 AV DES FAR RES JAWHARAT ,558

TETOUAN N° C, TETOAN

SAFE ZONE GAMING
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
قد   2828 مارس   9 بتاريخ  تطوان 
املسؤولية  عات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحمل  والتي  املحدود6 

التالية : 
SAFE ZONE GAMING : التسمية

الصفة الوانونية : شركة عات 
املسؤولية املحدود6 بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي  
تشغيل موهى إنترنت

صيانة،  إرشادات،  دراسة، 
تكنولوجيا  مذدات  وتسويق  توريد 

املذلومات
وتطبيوات  الويب  مواقع  إنشاء 
قواعد  إدار6  واملكاتب،  املحمول 
الكبير6،  والبيانات  البيانات 

استضافة وشراء املجال
تكنولوجيا  على  التدريب  شبكة 
تكنولوجيا  وصيانة  املذلومات 

املذلومات، ورسومات بيئة الذمل
وأمن تكنولوجيا املذلومات

الذمليات  جميع  عــام  وبشكل 
واملالية  والتجارية  الصناعية 
املرتبطة  الذوارية  وغير  والذوارية 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألغراض 

أو  مشابهة  أغراض  أو  إليها  املشار 

مماثلة.

درهم   188.888.88  : املال  رأس 

موسمة إلى 1888حصة من فئة 188 

درهم.

 1888 التويس  بدر   : الشركاء 

حصة.

املد6 : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

البحر  شارع  االجتماعي  املور 

األبيض املتوسط رقم 4) حي كطالن 

مرتيل.

مغربي  التويس  بدر   : التسيير 

التذريف  لبطاقة  حامل  الجنسية 

.LB197619 الوطنية

لــدى  الوانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ : 16 مارس 2828. 

وتوييــد   8532  : رقــــم  تحــت 

 : بتاريــخ  التجــاري  بالسجــل  الشركـة 

17 مارس 2828 تحــت رقــم : 26777. 
موتطف للنشر واالشهار 

2 C

MARIPOS
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 بمشارك واحد
بتاريخ الذرفي  للذود   تبذا 

قوانين  وضع  تم   2828 أبريل   27

الشركة عات املميزات التالية : 

 MARIPOS : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6 بمشارك واحد.

املوضوع : يتذلق نشاط الشركة : 

- أعمال اإلصالح والصيانة. 

- و بصفة عامة مختلف الذمليات 

املنوولة  الذوارية  املالية،  التجارية، 

وغير املنوولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

1 الوسم  حي   : الرئي�صي   املور 

رقم ا -41 الداخلـة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
188.888.88 درهم موسمة إلى ألف 
يملكها  درهم   188 فئة  من  حصة 

بالكامل السيد : رشيد زرهون.
 : تسير من طرف السيد   : اإلدار6 

رشيد زرهون ملد6 غير محدد6.
بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
يونيو   16 بتاريخ  الذهب،  بوادي 
 336-2020 رقم  تحت   2828
تحت  التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم15597.
3 C

LUGO PESCA
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 بمشارك واحد
بتاريخ الذرفي  للذود   تبذا 
قوانين  وضع  تم   2828 مارس   9

الشركة عات املميزات التالية : 
 LUGO PESCA : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
املسؤولية املحدود6 بمشارك واحد.

املوضوع : يتذلق نشاط الشركة : 
التصدير، البيع و الشراء، النول، 
األسماك  أنواع  ملختلف  التسويق 
واملنتوجات البحرية، تجهيزات، مواد 
ماله عالقة  كل  عام  بشكل  و  أولية 

بالصناعة و التجار6 البحرية.
الذمليات  عامة مختلف  وبصفة 
املنوولة  الذوارية،  املالية،  التجارية، 
و غير املنوولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.
الحسني  حي   : الرئي�صي  املور 
 01- رقم  السفلي  الطابق   962 رقم 

الداخلة.
مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
188.888.88 درهم موسمة إلى ألف 
يملكها  درهم   188 فئة  من  حصة 

بالكامل السيد : سذيد شايق .
 : تسير من طرف السيد   : اإلدار6 

سذيد شايق ملد6 غير محدد6.
بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ 15-06-2020  بوادي الذهب، 
في  واملسجل   330-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم 15591.
4 C
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STE SOLACOS
S.A.R.L

 AU CAPITAL DE  : 100.000.00
DHS

DAKHLA- RC N°2839-
االستثنائي  الذام  الجمع  اثر  على 
بتاريخ 11 يونيو 2828 املنذود بمور 
املحدود6  املسؤولية  عات  الشركة 
 STE SOLACOS S.A..R.L  6املسما

قرر الشركاء ووافووا على ما يلي  : 
الشركة  مال  راس  من  الرفع 
الى  درهم   188.888,88 من 

2.888.888,88 درهم.
تذـديالت قانونيــة. 

بكتابة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2828 يونيو   15  : بتاريخ  بالداخلة، 

تحت رقم : 331-2020.
5 C

 EMIROS
SARL

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6

بتاريخ الذرفي  للذود   تبذا 
قوانين  وضع  تم   2828 فبراير   25

الشركة عات املميزات التالية : 
 EMIROS SARL : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
املسؤولية املحدود6.

املوضوع : يتذلق نشاط الشركة : 
- بيع جميع مواد البناء.

أشغال  و  البناء  أشغال  جميع   -
مختلفة.

- و بصفة عامة مختلف الذمليات 
املنوولة  الذوارية  املالية،  التجارية، 
وغير املنوولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
حي السالم بوذة   : املور الرئي�صي 

رقم 42 الحي الصناعي -الداخلـة.
مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
إلى  موسمة  درهم   388.888.88
ثالثة آالف حصة من فئة 188 درهم 

يملكها بالكامل : 

السيد : واسو محمد 48) حصة
السيد : واسو يوسف 728 حصة
السيد : واسو سذيد 728 حصة

السيد : واسو الحسين 728 حصة
 : تسير من طرف السيد   : اإلدار6 

واسو محمد ملد6 غير محدد6.
بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
يونيو   15 بتاريخ  الذهب،  بوادي 
 329-2020 رقم  تحت   2828
تحت  التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم9)155.
6 C

SNOP CAR
S.A.R.L-AU

الواقع بشارع الواهر6 زنوة ٲ رقم )5. 
تطوان

تأســــيس شركة عات مسؤولية 
محدود6

بتطوان  عرفي  عود  بموت�صى 
الوانون  تحرير  تم   2828 فبراير   22
األسا�صي لشركة محدود6 املسؤولية 

عات املميزات التالية :
SNOP CAR S.A.R.L-AU : االسم
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
الذمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والصناعية والتونية واملالية 
و الذوارية املرتبطة بشكل مباشر أو 

غير مباشر بالهدف املذكور أعاله.
بشارع  الواقع   : االجتماعي  املور 

الواهر6 زنوة ٲ رقم )5 تطوان.
بوهرو  السيد  عين   : التسيير 
عصام مسير للشركة ملد6 غير محدد6.

املد6 : مد6 الشركة 99 سنة.
س املال االجتماعي : 

ْ
را

لــدى  الوانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ : 18 مارس 2828. 
وتوييــد   8472  : رقــــم  تحــت 
تحــت  التجــاري  بالسجــل  الشركـة 

رقــم : 26725.
قصد بيان و اقتطاف

التسيير

7 C

» 2IMG«

شركـة محدود6 املسؤولية دات 

شريك وحيد 

رأسمالها 188.888.88 درهم

املور االجتماعي : دوار الدعيجات، 

جماعة موالي عبد هللا، اقليم 

الجديد6.

رقم التوييد في السجل التجاري : 

164(3

تأسيس شركـة
بموت�صى عود عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ مسجل   ،2828 مارس   85 

تم إعداد الوانون   ،2828 مارس   12

األسا�صي لشركة محدود6 املسؤولية 

باملميزات التالية : 

محدود6  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

» 2IMG« : تسمية الشركة

الصيانة   : الشركة  غـرض 

الصناعية.

الذزل الحراري.

دوار   : االجتماعي  املور  عنوان 

الدعيجات، جماعة موالي عبد هللا، 

اقليم الجديد6.

املبلغ محدد في   : رأسمال الشركة 

 188 إلى  موسم  درهم   18.888.88

 188.88 بويمة  اجتماعية  حصة 

اسم  في  الواحد6  للحصة  درهم 

الشريك الوحيد : 

 188  : الشيخ  خميس  السيد   -

حصة اجتماعية.

السيد  الشركة  يدير   : التسيير 

للبطاقة  الحامل  الشيخ  خميس 

 ID483(( الوطنية للتذريف رقم

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  الوانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديد6 بتاريخ 

25 مارس 2828 تحت رقم 24978.

خالصة وبيان

8 C

» NSFMEC«
شركـة محدود6 املسؤولية دات 

شريك وحيد 

رأسمالها 188.888.88 درهم

املور االجتماعي : تجزئة رياض 

البحر، الطابق الثاني، رقم 4، 

الجديد6.

رقم التوييد في السجل التجاري : 

16421

تأسيس شركة
بموت�صى عود عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ  مسجل   ،2828 فبراير   14

تم إعداد الوانون   ،2828 12 مارس 

األسا�صي لشركة محدود6 املسؤولية 

باملميزات التالية : 

محدود6  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

» NSFMEC« : تسمية الشركة

غـرض الشركة : 

الصناعية  الصيانة  اشغال 

و امليكانيكية والبناء الحديدي.

عنوان املور االجتماعي : 

الطابق  البحر،  رياض  تجزئة 

الثاني، رقم 4، الجديد6.

املبلغ محدد في   : رأسمال الشركة 

188.888.88 درهم موسم إلى 1888 

 188.88 بويمة  اجتماعية  حصة 

اسم  في  الواحد6  للحصة  درهم 

الشريك الوحيد : 

 : الشذشوعي  محمد  السيد   -

1888 حصة اجتماعية.

السيد6  الشركة  يدير   : التسيير 

للبطاقة  الحاملة  باوسوس  نادية 

 T15187( رقم  للتذريف  الوطنية 

ملد6 غير محدود6.

اإليداع  تم   : الوانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  الوانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديد6 بتاريخ 

89 مارس 2828 تحت رقم 24928.

خالصة وبيان

9 C
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DKINVEST
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 بمشارك واحد
بتاريخ الذرفي  للذود   تبذا 
قوانين  وضع  تم   2828 مارس   13

الشركة عات املميزات التالية : 
 DKINVEST : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
املسؤولية املحدود6 بمشارك واحد.

املوضوع : يتذلق نشاط الشركة : 
التصدير، البيع و الشراء، النول، 
األسماك  أنواع  ملختلف  التسويق 
واملنتوجات البحرية، تجهيزات، مواد 
ماله عالقة  كل  عام  بشكل  و  أولية 

بالصناعة و التجار6 البحرية.
الذمليات  عامة مختلف  وبصفة 
املنوولة  الذوارية،  املالية،  التجارية، 
و غير املنوولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.
الذركوب شارع   : الرئي�صي   املور 

رقم : 7724-01 الداخلة.
مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
مائة  إلى  موسمة  درهم   18.888.88
يملكها  درهم   188 فئة  من  حصة 

بالكامل السيد : حسن البوزيدي .
 : تسير من طرف السيد   : اإلدار6 

حسن البوزيدي ملد6 غير محدد6.
بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
يونيو   16 بتاريخ  الذهب،  بوادي 
 340-2020 رقم  تحت   2828
تحت  التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم 15685.
10 C

ELGANA FISH
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 بمشارك واحد
تبذا للذود الذرفي بتاريخ 27 أبريل 
تم وضع قوانين الشركة عات   2828

املميزات التالية : 
 ELGANA FISH : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
املسؤولية املحدود6 بمشارك واحد.

املوضوع : يتذلق نشاط الشركة : 

التصدير، البيع و الشراء، النول، 

األسماك  أنواع  ملختلف  التسويق 

واملنتوجات البحرية، تجهيزات، مواد 

ماله عالقة  كل  عام  بشكل  و  أولية 

بالصناعة و التجار6 البحرية.

الذمليات  عامة مختلف  وبصفة 

املنوولة  الذوارية،  املالية،  التجارية، 

و غير املنوولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.

املور الرئي�صي : شارع بن الخطاب 
رقم 36 حي السالم- الداخلة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

188.888.88 درهم موسمة إلى ألف 

يملكها  درهم   188 فئة  من  حصة 

بالكامل السيد : عبد الصمد الكانة .

 : تسير من طرف السيد   : اإلدار6 

عبد الصمد الكانة ملد6 غير محدد6.

بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

يونيو   16 بتاريخ  الذهب،  بوادي 

 339-2020 رقم  تحت   2828

تحت  التجاري  السجل  في  واملسجل 
رقم 15683.

11 C

 MOUSSA RESIDENCE
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 بمشارك واحد
بتاريخ الذرفي  للذود   تبذا 

قوانين  وضع  تم   2828 يونيو   9

الشركة عات املميزات التالية : 

 MOUSSA  : التسمية 

 RESIDENCE

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6 بمشارك واحد.

املوضوع : يتذلق نشاط الشركة : 

_ كراء و تسيير شوق مفروشة.

- وبصفة عامة مختلف الذمليات 

املنوولة  الذوارية  املالية،  التجارية، 

وغير املنوولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة. 
زنوة تاورطة رقم   : املور الرئي�صي 

83 - الداخلـة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
188.888.88 درهم موسمة إلى ألف 
يملكها  درهم   188 فئة  من  حصة 

بالكامل السيد : حسين بنمو�صى
 : تسير من طرف السيد   : اإلدار6 

حسين بنمو�صى ملد6 غير محدد6
بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
يونيو   17 بتاريخ  الذهب،  بوادي 
 353-2020 رقم  تحت   2828
تحت  التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم 15627.
12 C

 SECURITE CHABAB
   DAKHLA

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6

بتاريخ الذرفي  للذود   تبذا 
قوانين  وضع  تم   09-06-2020

الشركة عات املميزات التالية :
 SECURITE CHABAB : التسمية 

    .DAKHLA
عات  شركة   : الوانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود6.
املوضوع : يتذلق نشاط الشركة :

- جميع أشغال الحراسة. 
- و بصفة عامة مختلف الذمليات 
املنوولة  الذوارية،  املالية،  التجارية، 
و غير املنوولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.
حي السالم شارع   : املور الرئي�صي 

مذاد بن جبل رقم 1954 -الداخلة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 188.888 
درهم موسمة إلى ألف حصة من فئة 

188 درهم للحصة موسمة كالتالي :
الديد                         اهل  بكار   : السيد   •

588 حصة
عبار                             حسن   : السيد   •

588 حصة
    اإلدار6     : تسير من طرف السيد: 

بكار اهل الديد ملد6 غيرمحدد6.      
بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع    
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بوادي الذهب، بتاريخ : 17-06-2020 
و املسجل في   345-2020 تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم 15611.
13 C

N.C AGRI
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6
بتاريخ الذرفي  للذود   تبذا 
قوانين  وضع  تم   11-06-2020

الشركة عات املميزات التالية :
          N.C AGRI : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
املسؤولية املحدود6.

املوضوع : يتذلق نشاط الشركة :
استغالل  و  الفالحي  اإلنتاج    -

األرا�صي الفالحية.
-  و بصفة عامة مختلف الذمليات 
املنوولة  الذوارية  املالية،  التجارية، 
وغيرا ملنوولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
املور الرئي�صي : حي الوسم 1 عمار6 

الجماني رقم 56  -  الداخلـة. 
مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
إلى  موسمة  درهم   2.888.888
 188 فئة  من  حصة  ألف  عشرون 

درهم موسمة كالتالي : 
 : بابا  اهل  الشيخ   : السيد   -

18.888 حصة
 - السيد : سيدي النذمة الجماني : 

18.888 حصة
السيد:  من طرف  تسير   : اإلدار6 
غير  ملد6  الجماني  النذمة  سيدي 

محدد6.
بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ 17-06-2020  بوادي الذهب، 
و املسجل في   348-2020 تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم 15617.
14 C

SCRIPT MEDIA
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6
بتاريخ الذرفي  للذود   تبذا 
قوانين  وضع  تم   15-05-2020

الشركة عات املميزات التالية :
             SCRIPT MEDIA : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
املسؤولية املحدود6.
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املوضوع : يتذلق نشاط الشركة:
البصري,  السمعي  االنتاج   -

االتصال، االشهار.
-  و بصفة عامة مختلف الذمليات 
املنوولة  الذوارية  املالية،  التجارية، 
وغير املنوولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
املور الرئي�صي : الحي الحسني شارع 

امام مالك رقم 83 -الداخلـة. 
الرأسمال : حدد في مبلغ 188.888 
درهم موسمة إلى ألف حصة من فئة 

818 درهم يملكها بالكامل : 
 588 بالذراكة  نوفل   : السيد   -

حصة
 588 الدليمي  هشام   : السيد   -

حصة
السيد:  من طرف  تسير   : اإلدار6 
هشام   : السيد  و  بالذراكة   نوفل 

الدليمي  ملد6 غير محدد6.
بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع   
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ 17-06-2020  بوادي الذهب، 
و املسجل في   352-2020 تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم 15625.
15 C

MARPIC
  S.A.R.L

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : ZONE

INDUSTRIELLE EL MARSA
LAAYOUNE - RC N° 17301.

االستثنائي  الذام  الجمع  اثر  على 
بمور  املنذود   11-06-2020 بتاريخ 
املحدود6  املسؤولية  عات  الشركة 
قرر   MARPIC S.A.R.L املسما6 

الشركاء  ووافووا على ما يلي :
- تفويت 258 حصة يملكها السيد 
عبد الفتاح اهل املكي لفائد6 السيد 

رشيد التناني.
- تفويت 258 حصة يملكها السيد 
عبد الفتاح اهل املكي لفائد6 السيد6 

MARYNA KONONENKO .
- استوالة السيد عبد الفتاح اهل 

املكي من منصبه كمسير للشركة. 

التناني  رشيد  السيد  تذيين   -
كمسير للشركة ملد6 غير محدد6.

- تذـديالت قانونيــة. 
 تم اإليداع الوانوني بكتابة الضبط
بالذيون،  االبتدائية  املحكمة  لدى 
 : رقم  تحت   16-06-2020  : بتاريخ 

.962-2020
16 C

C.N DAK
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6
بشريك واحد

بتاريخ الذرفي  للذود   تبذا 
قوانين  وضع  تم   18-02-2020

الشركة عات املميزات التالية :
                 C.N DAK : التسمية

عات  شركة   : الوانوني  الشكل 
املسؤولية املحدود6 بمساهم واحد.
املوضوع : يتذلق نشاط الشركة:

- جميع أشغال الحراسة.
زنوة  املطار  حي   : الرئي�صي  املور 

الرباط رقم -15الداخلـة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 188.888 
درهم موسمة إلى ألف حصة من فئة 
 : درهم يملكها بالكامل السيد6   188

الوريشية الذلوي.
تسير من طرف السيد6:   : اإلدار6 

الوريشية الذلوي ملد6 غير محدد6
بكتابة  تم   : الوانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ 18-02-2020  بوادي الذهب، 
و املسجل في   343-2020 تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم15687.
17 C

A.Z.S TRANS
S.A.R.L AU

تأســــيس شركة عات مسؤولية  
محدود6

الواقع بشارع املحمدية املحنش 1 
إقامة املجد 4 رقم 9 تطوان.

بتطوان  عرفي  عود  بموت�صى    
الوانون  تحرير  تم   83/83/2828
األسا�صي لشركة  محدود6 املسؤولية  

عات املميزات التالية :

 A.Z.S TRANS S.A.R.L : االسم 
.AU

الهدف : نول املستخدمين. 
الذمليات  جميع  عامة  وبصفة 
و  والتونية  والصناعية  التجارية 
بشكل  املرتبطة  الذوارية  و  املالية 
مباشر أو غير مباشر بالهدف املذكور 

أعاله.
بشارع  الواقع   : االجتماعي  املور 
 4 املجد  إقامة   1 املحمدية املحنش 

رقم 9 تطوان.
عين السيد الصمدي   : التسيير   
عادل مسير للشركة ملد6 غير محدد6  

املد6 : مد6 الشركة 99 سنة.
س املال االجتماعي 

ْ
را

لــدى  الوانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
لتطــوان بتاريــخ : 89/83/2828.           

وتوييــد   846(  : رقــــم  تحــت 
تحــت  التجــاري  بالسجــل  الشركـة 

رقــم: 26715.
قصد بيان و اقتطاف

التسيير

18 C

BETNORD
SARL AU

في    مؤرخ  عرفي   عود   بموت�صى  
قد تم تأسيس شركة   86/82/2828
عات املسؤولية املحدود6 عات شريك 
واحد  والتي تحمل الخصائص التالية : 

BETNORD : التسمية
شريك  عات   : الوانونية  الصفة 

واحد.
االشغال   : االجتماعي  الهدف   

املتنوعة للبناء.
رأس املال : 188.888 درهم.  

1888 حصة من فئة  موسمة إلى 
188 درهم 

شريك واحد 
الصوافي  سذيد  السيد   •

1888حصة أي : 188.888  درهم
املد6.  99 سنة

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ  التسجيل.

شارع دوار بوير   : املور االجتماعي 
الطابق التاني ازال  تطوان.

 التسيير : سذيد الصوافي.
لــدى  الوانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
لتطــوان بتاريــخ : 28/82/2828.           

تحــت رقــــم : 8327 وتوييــد الشركـة 
: رقــم  تحــت  التجــاري   بالسجــل 

  .2655
موتطف للنشر واالشهار 
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 STE AJ LOTISSEMENT
S.A.R.L 

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6

رأسمالها 188.888 درهم
مورها االجتماعي شارع جبال 

األطلس زنوة الوئام إقامة وسيمة 
الطابق األول تطوان

بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 
الووانين  إنشاء  تم   89/83/2828
مسؤولية   عات  لشركة  املؤسسة 

محدود 6 مواصفاتها كالتالي : 
شركة

                AJ LOTISSEMENT S.A.R.L -
الذواري،  الترويج   : الهدف    -
املباني  إنشاء  توييم تطوير األرا�صي، 
أو  التجاري  أو  السكني  لالستخدام 
الصناعي أو اإلداري، للبيع أو اإليجار 
أو االستخدام الخاص لبناء الذوارات
األنشطة  كل  عامة  وبصفة   
املالية التي تربطها بطريوة  التجارية. 
مباشر6 أو غير مباشر6 جزئية  أو كليا 
بهدف الشركة و التي من شانها تنمية 
وازدهار الشركة                                                     
املد6  : حددت في 99 سنة ابتداءا 
السجل في  تسجيلها  تاريخ   من 

التجاري                                     
في  حدد   : الشركة  مال  رأس 
288 حصة  188.888 درهم موسمة 
درهم للوحد6 موزعة  588  من فئة 

كالتالي:
السيد اجانف مبارك : 58 حصة.

السيد اجانف محمد سذيد : 58 
حصة.
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السيد اجانف هشام :  58 حصة.

 25  : وسيمة  اجانف  السيد6 

حصة.

السيد6 اجانف صفاء : 25 حصة

جبال  شارع  االجتماعي  مورها 

وسيمة  إقامة  الوئام  زنوة  األطلس 

الطابق األول تطوان.  

التسيير:  تسير الشركة من طرف 

سذيد  محمد  اجانف  السيد   -

لبطاقة   الحامل   الجنسية   مغربي 

L365828 التذريف الوطنية رقم
39، زنوة الوالء شارع  الواطن ب 

تطوان   املطار  تجزئة  بابا  سيدي 

السيد اجانف هشام مغربي الجنسية 

الوطنية  التذريف  للبطاقة  الحامل 
رقم L396865 الواطن بشارع املهدي 

بن بركة تجزئة املطار رقم 27 تطوان.                                                                                                                               

لــدى  الوانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ : 12/83/2828.           

تحــت رقــــم : 8585 وتوييــد الشركـة 

بالسجــل التجــاري تحــت رقــم : 26757 

20 C

STE AMARNORD  
شركـــــة عات املسؤوليــــة املحــــدود6 

رأسمالهـــــا 18.888 درهـــــم

مورها االجتماعي : حي الوالليين كلم 

82 املالليين ، تطــــــــوان.

عوــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفـــي  عوـــد  ملوتضيـــات  طبوـــا 

بتطـــوان,   27/82/2828  : املـــؤرخ في 

األساســـي  الوانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدود6  املسؤوليـــة  عات  لشركـــة 

باملواصفـــات التاليـــة :

الشركــــــــة:      تسميــــة   -

 AMARNORD

الشركـــة   : الشركـــــة  أغـــــراض   -  

تأسســـت لألغـــراض التاليـــة :                           

بيــــــع  والتصديــــر،  االستيــــراد 

األدوات الكهربائيــــة املنزليـــــة . 

وبشكــل عــام الذمليــات التجاريـة 

األغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــور6 ،

حي الوالليين   : املور االجتماعي   -

كلم 82 املالليين ، تطــــــــوان. 

- الرأسمــــــــــــال : لوـــد تحـــدد رأسمـــال 

 18.888  : قـــدره  مبلـــغ  فــــي  الشركـــة 

مـــن  188حصـــة  إلـــى  موســـم  درهـــم 

درهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة   188 فئـــة 

كمـــا يلـــي : 

يوسفن  الذمارتي  جمال  السيد 

 1 48 حصــة مرقمـــــة مـــــن  يصـــل إلـــى 

إلـــــى 48 .   

يصـــل  السيد عبد السالم اقالع  

إلـــى 48 حصــة مرقمـــــة مـــــن 1 إلـــــى 48 .   

السيد محمد اقالع يصـــل إلـــى 28 

حصــة مرقمـــــة مـــــن 1 إلـــــى 28 .   

- املد6 : حـــددت مـــد6 الشركـــة فـــي 

99 سنـــة ابتـــــداء مـــــن تاريــــخ التسجيـل 

بالسجـل  التجـاري. 

- التسيير : لوـــــد أسنـــــدت صالحيـــــة 

إلـــــى السيـــــد السيد  تسييـــــر الشركـــــة 

والسيد  يوسفن  الذمارتي  جمال 

محمد اقالع  كمسيـــــرين للشركة ملــــد6 

غيـــــــر محـــــــدد6.          

لــدى  الوانونـــي  اإليـــداع  تـــم   -

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ: 85/83/2828.           

تحــت رقــــم : 8449 وتوييــد الشركـة 

 86/83/2828 التجــاري  بالسجــل 

تحــت رقــم : 7)266.   
موتطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

21 C

 STE BENKHDRA TRAVAUX

DIVERS
SARL

بموت�صى  عود  عرفي  مؤرخ في ب 

28/82/2828  قد تم تأسيس شركة 

للمساهم  عات املسؤولية املحدود6  

الخصائص  تحمل  والتي  الوحيد 

التالية :

أشغال  بنخضرا   : التسمية 

مختلفة.

عات  شركة   : الوانونية  الصفة 

للمساهم  املحدود6  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي :  اشغال البناء 
املختلفة.

رأس املال : 18888 درهم  موسمة 
إلى 188 حصة من فئة 188 درهم.

املد6 : 99 سنة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ  التسجيل.
:  شارع ا مسلمة  املور االجتماعي 

عمار6 ضياء ب رقم 5 تطوان.
 التسيير : الحضري محمد  

لــدى  الوانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
لتطــوان بتاريــخ : 89/83/2828.           

تحــت رقــــم : 8469 وتوييــد الشركـة 
: رقــم  تحــت  التجــاري   بالسجــل 

  .26717
موتطف للنشر واالشهار 
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fiduciaire

Laajeb accounting sarl

 av des farres jawharat Tetouan N° ,558

 C, Tetouan

 MOROCCO SEA RENT
UNIVERSAL

مؤرخ  عرفي   عود   بموت�صى  
قد   2828 فبراير   22 بتاريخ  تطوان 
املسؤولية  عات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحمل  والتي  املحدود6 

التالية :
 Morocco sea rent  : التسمية 

.universal
عات  شركة   : الوانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود6 بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي :  

في  السياحية  الرحالت  تنظيم 
البحر ؛

قوارب،  املائية،  الدراجات  تأجير 
دراجة نارية رباعية، ومحرك  خارجي.

النارية  الدراجات  استيراد 
البحرية، الدراجات النارية الرباعية، 

املذدات البحرية وقطع الغيار.
الذمليات  جميع  عام  وبشكل 
واملالية  والتجارية  الصناعية 
املرتبطة  الذوارية  وغير  والذوارية 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألغراض 
أو  مشابهة  أغراض  أو  إليها  املشار 

مماثلة.

درهم   188.888  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1888 إلى  موسمة 

188 درهم.

الشركاء :

نبيل الخلطي : 1888 حصة.

املد6 : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ  التسجيل.

الجيش  شارع    : االجتماعي  املور 

 C امللكي إقامة جوهر6 تطوان رقم  

تطوان.

مغربي  الخلطي  نبيل   : التسيير   

التذريف  لبطاقة  حامل  الجنسية 

  .LG 313((  الوطنية

لــدى  الوانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 

            .2828 مارس   5 بتاريــخ  لتطــوان 

الشركـة  وتوييــد   8451 رقــــم   تحــت 

: رقــم  تحــت  التجــاري   بالسجــل 

  .26691

23 C

BOOT HIM
 SARL AU

شركـــــة عات املسؤوليــــة املحــــدود6 

بشريـــــك واحـــــد
رأسمالهـــــا 188.888 درهـــــم

 AVENUE : موـرها االجتماعـي 

 BELAHMAR RUE 15 N° 17

TETOUAN

عوــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفـــي  عوـــد  ملوتضيـــات  طبوـــا 

بتطـــوان,   21/82/2828  : املـــؤرخ في 

األساســـي  الوانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدود6  املسؤوليـــة  عات  لشركـــة 

بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات التاليـــة :

 BOOT HIM : تسميــــة الشركــــــــة -

 SARL AU

الشركـــة   : الشركـــــة  أغـــــراض   -

تأسســـت لألغـــراض التاليـــة :                           

خلق وصيانة جميع أنواع الحدائق  

واملساحات الخضراء بصفة عامة .
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مستلزمات  جميع  وشراء  بيع 

جميع  ومبيدات  والتذويم  النظافة 

أنواع الحشرات 

التجار6   

وبشكــل عــام الذمليــات التجاريـة 

األغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــور6 .

 AV AZROU  : املور االجتماعي   -

 N°1 KAISSARIAT BISMILAH N°

17 TETOUAN

- الرأسمــــــــــــال :  لوـــد تحـــدد رأسمـــال 

 188.888  : الشركـــة فــــي مبلـــغ قـــدره 

1888حصـــة مـــن  إلـــى  درهـــم موســـم  

درهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة   188 فئـــة 

كمـــا يلـــي :  

السيــــد :

 ISMAIL EL - BARNOUSSI

يصـــل إلــى 1888 حصـة مرقمــة مــــن 1 

إلــــى 1888 .     

- املـــد6 : حـــددت مـــد6 الشركـــة فـــي 

99 سنـــة ابتـــــداء مـــــن تاريــــخ التسجيـل 

بالسجـل  التجـاري. 

- التسيير : لوـــــد أسنـــدت صالحيـــة 

 ISMAIL تسييــــر الشركــــة إلـــى السيــــد 

واحـــد  كمسيــــــر   EL - BARNOUSSI

ملــــد6 غيـــــــر محـــــــدد6.        

لـــدى  الوانونـــي  اإليـــداع  تـــم   -

كتابـــة الضبـــط باملحكمـــة االبتدائيـــة 

بتطـــوان بتاريـــخ : 18/83/2828

وتوييــــد   8471 رقـــــم  تحـــــت 

تحـــت  التجـــاري  بالسجـــل  الشركـــة 
رقم: 26723. 

 موتطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

24 C

STE FIKAMED

SARL

STE CITE D’EVEIL PRIVE
SARL AU

رأسمالها 188.888 درهم 

ب 66 رياض السواني شارع قطر 

السواني 2  تطوان. 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

.26761

عود التأسيس
مسجل  عرفي  عود  بموت�صى 

بتطوان   27/82/2828 بتاريخ 

بالخصائص  تتميز  شركة   تأسست 

التالية

  STE تسميتـها  أو  الشركة  عنوان 

  :CITE D’EVEIL PRIVE SARL AU

الشركة   : الشركة  أغراض 

تأسست لألغراض التالية :

• التذليم األولي. 

• روض-حضانة

املور االجتماعي  : مورها ب ب 66 

رياض السواني شارع قطر السواني 2  

تطوان. 

سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املد6 

التسجيل بالسجل التجاري .

 188.888 في  محدد   : املال  رأس 

درهم، ويمثل 1888 حصة اجتماعية 

بويمة 188 درهم للحصة مفوتة كما 

يلي :

  1888 فرحي  سلمى   : السيد6 

حصة اجتماعية.

الشركاء : 

،املويمة  فرحي  سلمى   : السيد 

بشارع عالل الفا�صي بلوك أ 82 ط 3 

ش 11 تطوان.

سلمى  مسير6  الشركة   : التسيير 

الفا�صي  ،املويمة بشارع عالل  فرحي 

بلوك أ 82 ط 83 ش 11 تطوان

يبدأ األول من    : الذام املحاسبي 

شهر يناير وينتهي في الواحد والثالثين 

من شهر ديسمبر. 

االحتياط  لتكوين   5% األرباح: 

الوانوني والباقي موزع بين الشركاء.

لــدى  الوانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ : 12/83/2828.           

وتوييــد   858(  : رقــــم  تحــت 

بتاريــخ:  التجــاري  بالسجــل  الشركـة 

13/83/2828 تحــت رقــم : 26761.  

25 C

AGRICODAM
 SARL AU

تأسيس شركة
الذنوان : شارع الجيش امللكي  حي   

اإلداري سوق السبت 
رقم التوييد بالسجل التجاري : 113.

بتاريخ  عرفي  عود  بموت�صى 

.84/82/2828

تم إعداد الوانون األسا�صي لشركة 

دات  املحدود6   املسؤولية  عات 

الخصائص  الشريك الوحيد تحمل  

التالية :

 AGRICODAM الشركة  تسمية 

 SARL AU

الذنوان : شارع الجيش امللكي  حي   

اإلداري سوق السبت. 

الغرض    :   بيع االالت الفالحية - 

التصدير و االستيراد -التجار6.  
 رأس املــال 188.888 درهم

موسم إلى 1888 حصة اجتماعية 

قيمتها 188 درهم . 

- سذيد الذواوي الواطن الحي حي   
سوق  اإلداري شارع الجيش امللكي   

السبت. 

- يملك : 1888 حصة.

السنة املـالية :  السنة   امليالدية

مد6 الشركة :  99 سنة 
- املسير السيد   سذيد الذواوي     

تم اإليداع الوانوني باملحكمة     

بسوق السبت تحت رقم    االبتدائية  

1)1 بتاريخ  82/84/2828.

26 C

HIGH EDGE CONSULTING

TOAMSA RENT CAR
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

1er Etage, 6 ، تطوان املغرب

TOAMSA RENT CAR

 شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي حي الزاوية 

شارع خالد ابن الوليد رقم )6 - 

93288 املضيق املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
رقم التوييد في السجل التجاري : 

26529

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   11

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها:  بمختصر  االقتضاء 

TOAMSA RENT CAR

تأجير  بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق 

حي   : االجتماعي  املور  عنوان 

الزاوية شارع خالد ابن الوليد رقم )6 

- 93288 املضيق املغرب

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، موسم كالتالي

 1.888  : أكرم  أشكور  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة 

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء 

السيد أشكور أكرم عنوانه)ا) حي 

الزاوية شارع خالد ابن الوليد رقم )6 

93288 املضيق املغرب

والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة

عنوانه)ا)  محمد  أشكور  السيد 

حي الزاوية شارع خالد ابن الوليد رقم 

)6 93288 املضيق املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

فبراير   1( االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2828 تحت رقم 384

1I



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828)الجريدة الرسمية   7866

CANOCAF SARL

AYANE MEDIA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنوة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 83 

 NADOR ،62888 ،الناظور

MAROC

AYANE MEDIA شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي زنوة الخنساء رقم 7، 

الطابق الثاني شوة رقم 3 - 62888 

الناظور  املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

19969

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   89

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AYANE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MEDIA

/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املذدات  2/تأجير  االحتفاالت  تنظيم 

3/االعمال  والبصرية  السمذية 

املختلفة 4/اإلنتاج السمعي البصري.

شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
 ،7 رقم  الجيش امللكي زنوة الخنساء 

 62888  -  3 الطابق الثاني شوة رقم 

الناظور  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : فؤاد   ملنوري  السيد 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فؤاد   ملنوري  السيد 
شارع طنجة رقم 13  62888 الناظور  

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فؤاد   ملنوري  السيد 
شارع طنجة رقم 13  62888 الناظور  

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 11 يونيو 

2828 تحت رقم 529.

2I

CANOCAF SARL

SERVAMIGO
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنوة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 83 
 NADOR ،62888 ،الناظور

MAROC
SERVAMIGO شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

البستان رقم )11، شوة 1 - 62888 
الناظور  املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.16589
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11 يونيو 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
 1 شوة   ،11( »تجزئة البستان رقم 
»حي  إلى  املغرب«  الناظور    62888  -
 -   44 رقم  روتردام  زنوة   1 عريض 

62888 الناظور   املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 يونيو 

2828 تحت رقم 549.

3I

SAMIR FIDUCIAIRE

CHARKI GREEN TRAVAUX
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA IMM 8 APP 3

 3EME EAGE VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

 CHARKI GREEN TRAVAUX

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

25/24، قرطبة س/1، الشوة 9، 

الطابق الثالث - 58588 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

497(1

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   22

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHARKI GREEN TRAVAUX

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و البناء، االنذاش الذواري، 

املتاجر6..

تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 

 ،9 الشوة  س/1،  قرطبة   ،24/25

مكناس   58588  - الثالث  الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.688.888 درهم، موسم كالتالي:

 315.888   : السيد جواد جبران  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد محمد الشرقي :  315.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 9(5888  : جبران   السيد جواد 

بويمة 188 درهم.

 9(5888  : السيد محمد الشرقي 
بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جبران   جواد  السيد 
االشغال  سكن  طنجة  طريق 
 58888   02-04 رقم  الذمومية 

سيدي قاسم املغرب.
عنوانه)ا)  الشرقي  محمد  السيد 
فيال ب 4 حي سيناب  58888 سيدي 

سليمان املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جبران   جواد  السيد 
االشغال  سكن  طنجة  طريق 
 58888   02-04 رقم  الذمومية 

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1518.

4I

BLUE WAVE COMMODITIES

TOP HOPE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOP HOPE
145 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،98888 ، 2( الرابع شوة

Maroc
TOP HOPE شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 47 

مفتاح الخير شارع ولي الذهد طنجة - 
98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
185411

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   85
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
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عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOPE
: تشغيل و  غرض الشركة بإيجاز 

ادار6 املواهي.
 47 رقم   : عنوان املور االجتماعي 
مفتاح الخير شارع ولي الذهد طنجة - 

98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد محمد التغدويتي :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد التغدويتي عنوانه)ا) 

بلجيكا 2888 بلجديكا بلجديكا.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد التغدويتي عنوانه)ا) 

بلجيكا 2888 بلجديكا بلجديكا
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231794.
5I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

ABTRAS SARL-AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
الخطابي، فاس ، 38888، فاس 

املغرب
ABTRAS SARL-AU شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي متجر 1 

عمار6 34 زنوة ) بالد موران املصلى  

- 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62(37

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   19

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABTRAS SARL-AU

غرض الشركة بإيجاز : الخدمات، 

اعمال  النجار6،  البناء،  اشغال 

اخرى، التجار6 في االمالح.

 1 متجر   : عنوان املور االجتماعي 
) بالد موران املصلى   34 زنوة  عمار6 

- 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

  : مهدي  اندل�صي  سووط  السيد 

188 حصة بويمة 188 درهم للحصة

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مهدي  اندل�صي  سووط  السيد 

سايس  حدائق  اقامة   9 عنوانه)ا) 

2 38888 فاس  شارع بنزرت الزهور 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مهدي  اندل�صي  سووط  السيد 

سايس  حدائق  اقامة   9 عنوانه)ا) 

فاس   3888  2 الزهور  بنزرت  شارع 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1373.

6I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

بوز بنو ش م م 

POSE PNEU SARL 
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 
الوحيد

45، شارع الذوبة، ، 44888، 
الصوير6 املغرب

 POSE PNEU - بوز بنو ش م م
SARL  شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي عند شركة 
فيكوج دو سوس بالرقم 45، شارع 
الذوبة،  - 44888 الصوير6 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

52(9
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   12
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بوز بنو 

. POSE PNEU SARL - ش م م
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع إطارات جديد6 لجميع املركبات 

الدوار6.
عند   : االجتماعي  املور  عنوان 
 ،45 شركة فيكوج دو سوس بالرقم 
الصوير6   44888  - الذوبة،   شارع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
88) حصة    : السيد يوسف أبال 

بويمة 188 درهم للحصة .
السيد عبد هللا أبال :  288 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف أبال عنوانه)ا) رقم 

الصوير6   44888   ،5 التجزئة   ،674

املغرب.
السيد عبد هللا أبال عنوانه)ا) رقم 

شارع عبد الكريم الخطابي،   ،1218

44888 الصوير6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف أبال عنوانه)ا) رقم 

الصوير6   44888   ،5 التجزئة   ،674

املغرب
السيد عبد هللا أبال عنوانه)ا) رقم 

شارع عبد الكريم الخطابي،   ،1218

44888 الصوير6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصوير6  بتاريخ 17 يونيو 

2828 تحت رقم 123.

7I

FIGENOR

 IMPORT EXPORT WARCH

CITY
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOR

 BD YOUSSEF IBN.1(5

TACHFINE ، 62000، NADOR M

 IMPORT EXPORT WARCH CITY

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الذبور الثامن حي املسجد بني انصار  

- 62888 الناظور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

19979

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   18

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828)الجريدة الرسمية   7866

عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.IMPORT EXPORT WARCH CITY
غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير  املنتجات الغدائية.
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
الذبور الثامن حي املسجد بني انصار  

- 62888 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد البطيوي مصطفى :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى  البطيوي  السيد 
شيكر  بني  مساديت  دوار  عنوانه)ا) 

62888 الناظور املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  البطيوي  السيد 
شيكر   بني  مساديت  دوار  عنوانه)ا) 

62888 الناظور املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 يونيو 

2828 تحت رقم 547.
(I

 اشرف مكتب : املحاسبة و دراسة املشاريع  لالستاع 

 call Management technologie et اسليماني

services

STE SAHA SUD SARL AU 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

مكتب املحاسبة و دراسة 
 call املشاريع  لالستاع اسليماني
 Management technologie et

services
رقم )1 زنوة موريتانيا الواد االحمر 

الرشيدية ، 52888، الرشيدية 
املغرب

 STE SAHA SUD SARL AU  شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 17 
رقم 7 حي أوالد الحاج الرشيدية  - 

52888 الرشيدية  املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(5(9

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 فبراير 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
الحاج  أوالد  حي   7 رقم   17 »زنوة 
الرشيدية    52888  - الرشيدية  
حي   25 رقم   81 »زنوة  إلى  املغرب« 
الطريق  الرشيدية   الحاج  أوالد 
الوطنية رقم 13 طريق أرفود  52888 

الرشيدية   املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 84 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 135/2828.
9I

شركة ابهوش للخدمات

ARWAEF
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمار6 الصالحي الطابق 
االول رقم 84 الذيون ، 78818، 

الذيون املغرب
ARWAEF شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

تيفلت رقم 23 حي خط الرملة 81 
الذيون  - 78888 الذيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
31113

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   25
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARWAEF

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الذامة  األماكن  التنظيف،تنظيف 

والخاصة،جمع الومامة،تيهئ املناظر 

)الزراعة،الري.......) الطبيذية 

استيراد و تسويق و صنع وبيع انواع 

مواد ومذدات البناء املتذلوة بأنشطة 

الشركة.جميع أشغال تجهيز و تهيئة 

التشجير.أعمال  و  املناطق الخضراء 

الحفر  الخضراء  واملناطق  البستنة 

وزراعة النباتات.........

زنوة   : االجتماعي  املور  عنوان 

 81 الرملة  حي خط   23 تيفلت رقم 

الذيون  - 78888 الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد الحبيب الطالبي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحبيب الطالبي عنوانه)ا) 

افني  سيدي  تكراكر6  زنوة   8( رقم 

5288) سيدي افني املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحبيب الطالبي عنوانه)ا) 

افني  سيدي  تكراكر6  زنوة   8( رقم 

5288) سيدي افني املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

)2 فبراير  االبتدائية بالذيون  بتاريخ 

2828 تحت رقم 554/2828.

18I

STE FDG SARLAU

MYNOOSHA
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

STE FDG SARLAU
 ,(I( إقامة اإلمام السهيلي, عمار6 ي
شوة رقم 3, املحاميد 7 اسكجور ، 

48888، مراكش املغرب
MYNOOSHA شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي عمار6 

عبد الرحمان الطابق الثاني رقم ) 
شارع محمد الخامس كيليز - 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

183915
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   11
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MYNOOSHA
-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملنسوجات  الجاهز6  املالبس 
ولذب  والجلود  والحوائب  واألحذية 
ومستحضرات  والهدايا  األطفال 

التجميل. 
-اإلستيراد و التصدير.

عمار6   : االجتماعي  املور  عنوان 
 ( الثاني رقم  الطابق  الرحمان  عبد 
شارع محمد الخامس كيليز - 48888 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
السيد6 كادير  نرجس :  58 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
58 حصة    : السيد6 كادير  اسية 

بويمة 188 درهم للحصة .
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والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

نرجس عنوانه)ا)  السيد6 كادير  

89 شارع لويس بلون  75818 باريس 

فرنسا.

عنوانه)ا)  اسية  كادير   السيد6 

11 شارع الموط بيكي  75887 باريس 

فرنسا.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

نرجس عنوانه)ا)  السيد6 كادير  

89 شارع لويس بلون  75818 باريس 

فرنسا

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   81 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113321.

11I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ELCTR›INNOV
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE ELCTR›INNOV SARL

AU  شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 

تمحراش ايت يحيا اوعثمان غريس 

الذلوي كلميمة الراشيدية 52888 

الراشيدية املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

13647

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   25

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE ELCTR’INNOV SARL

. AU
غرض الشركة بإيجاز : صنع االت 

الكترونية.
قصر   : االجتماعي  املور  عنوان 
تمحراش ايت يحيا اوعثمان غريس 
 52888 الراشيدية  كلميمة  الذلوي 

الراشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد اطرشون  عنوانه)ا) 
 52888 كلميمة  الذلوي  غريس 

الرشيدية الرشيدية.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اطرشون  عنوانه)ا) 
 52888 كلميمة  الذلوي  غريس 

الرشيدية املغرب
 - بتاريخ  تم اإليداع الوانوني ب-  

تحت رقم -.

12I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

 STE APPARTEMENT
DIALCOM

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 sté ENNAKHILE CONSEIL SARL
AU

رقم 4)1 الحي الحسني ورزازات 
رقم 4)1 الحي الحسني ورزازات، 

45883، ورزازات املغرب
 STE APPARTEMENT DIALCOM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
الشمس 2 رقم 254  - 45888 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
18(85

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   89
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.APPARTEMENT DIALCOM
 GESTION : غرض الشركة بإيجاز
 LOCATIVE ET DE PATRIMOINE

. IMMOBIILIERES
تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 
 45888  -   254 رقم   2 الشمس 

ورزازات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد االنصاري ياسين  :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 1888  : السيد االنصاري ياسين  

بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد االنصاري ياسين  عنوانه)ا) 
حي الوحد6  45888 ورزازات املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد بنهمي احمد عنوانه)ا) 
 45888 الوديمة  الذمالة  الضباط 

ورزازات املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 13 مارس 

2828 تحت رقم )29.

13I

SOCIETE WIAM ES-SAID G7

SOCIETE WIAM ES SAID G7

sarl au 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE WIAM ES-SAID G7

عين مديونة تاونات عين مديونة 

تاونات، 34888، تاونات املغرب

 societe wiam es said g7 sarl au

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي عين 

مديونة تاونات  عين مديونة تاونات  

34888 تاونات املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

1687

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   83

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 societe : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.wiam es said g7 sarl au

عين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مديونة تاونات .

عين   : االجتماعي  املور  عنوان 

عين مديونة تاونات   مديونة تاونات  

34888 تاونات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : املغرب سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

السيد الصيد رشيد :  188 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  رشيد  الصيد  السيد 

 34888 تاونات  مديونة  عين  دوار 

تاونات املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  الصيد  السيد 

 34888 تاونات  مديونة  عين  دوار 

تاونات املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   84 بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

2828 تحت رقم 182.

14I

CABINET BOUZIDI

ALI MINES
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 

الناظور ، 62888، الناظور املغرب

ALI MINES شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي  حي 

االداري حي املحمدية رقم 18 - 

62888 الناضور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

19945

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   19

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MINES

: املساعد6  غرض الشركة بإيجاز 

وتوديم الخدمات في قطاع املذادن.

حي    : االجتماعي  املور  عنوان 

 -  18 رقم  املحمدية  حي  االداري 

62888 الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد اغزيف علي :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  علي  اغزيف  السيد 

 18 رقم  املحمدية  قطر  االداري  حي 

62888 الناظور املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  علي  غزيف  السيد 

 18 رقم  املحمدية  قطر  االداري  حي 

62888 الناظور املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 83 يونيو 

2828 تحت رقم 475.

15I

FIDUBAC SARL

LA GOURMANTINE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشوة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

LA GOURMANTINE شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ايت 

حسين إقامة كالفيل قربة املحكمة 

اإلستئناف املطار الناظور - 62888  

الناظور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

19995

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   83

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOURMANTINE

موهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطذم.

عنوان املور االجتماعي : شارع ايت 

حسين إقامة كالفيل قربة املحكمة 

  62888  - اإلستئناف املطار الناظور 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : كالبيلي  وسيم  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كالبيلي  وسيم  السيد 

الناظور   137 رقم  املسير6  شارع 

62888  الناظور املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كالبيلي  وسيم  السيد 

الناظور   137 رقم  املسير6  شارع 

62888  الناظور املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 يونيو 

2828 تحت رقم )54.

16I

FIDUNION-MAROC

MAOBAG
إعالن متذدد الورارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MAOBAG »شركة عات املسؤولية 

املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: شارع 

يذووب املنصور ، إقامة الكزار، 

مكتب رقم 5 - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.379855

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاع   2828 يونيو   81 املؤرخ في 

الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

عدم حل الشركة واستمرار نشاطها

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736333.

17I

FIDUNION-MAROC

CHABÉ
إعالن متذدد الورارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CHABÉ »شركة عات املسؤولية 

املحدود6 عات الشريك الوحيد«

وعنوان مورها االجتماعي: 47 

شارع الال ياقوت الطابق 5 - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.431(99
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بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاد   2828 يونيو   81 املؤرخ في 

الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

عدم حل الشركة واستمرار نشاطها

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736332.

1(I

FIDUNION-MAROC

MAOBAG

شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MAOBAG شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 139 ، 

شارع يذووب املنصور ، إقامة 

الكزار، مكتب رقم 3 - 28888 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.379855

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تحويل   تم    2828 ماي   15 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

»139 ، شارع يذووب املنصور ، إقامة 

الكزار، مكتب رقم 3 - 28888 الدار 

»شارع يذووب  إلى  املغرب«  البيضاء 

مكتب رقم  إقامة الكزار،   ، املنصور 

5 - 28888 الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736331.

19I

COMPTAFFAIRES

 CRISTALLERIE EGGERMAN

MAROC

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 CRISTALLERIE EGGERMAN

MAROC شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 425 طريق 

محمد 6 الطابق الخامس شوة ج 

س اش  - 28828 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

462165

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

تم إعداد الوانون   2828 مارس   27

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CRISTALLERIE EGGERMAN

.MAROC

غرض الشركة بإيجاز : * االستيراد 

والتصدير.

 425  : االجتماعي  املور  عنوان 

طريق محمد 6 الطابق الخامس شوة 

الدار البيضاء   28828  - ج س اش  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد  الرخيز نزيه :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نزيه  الرخيز  السيد  

 5 425 طريق محمد السادس طابق 

الدار البيضاء   28828 شوة اليسرى 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  الرخيز نزيه عنوانه)ا) 425 

5 شوة  طريق محمد السادس طابق 

اليسرى 28828 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736266.

28I

AGC CONSULTING

BOISMANIA بوامانيا
إعالن متذدد الورارات

AGC CONSULTING

258، زاوية شارع موالي يوسف 

وبوردو، الطابق 4، شوة 11 ، 

28848، الدار البيضاء املغرب

 BOISMANIA بوامانيا

شركة عات املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: رقم 82 ، 

شارع 6 أكتوبر ، منطوة راسين،  - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.335837

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

اتخاع  تم   2828 ماي   8( في  املؤرخ 

الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

تفويت السيد زپاطا فونيتيال دانيال 

اجتماعية  حصة  ل58  خيسوس 

السيد  لفائد6  حصة   58 أصل  من 

 8( بتاريخ  ستيفان  برينو  بليسيمو 

ماي 2828  

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  الوانوني  الشكل  تحويل 

املسؤولية  عات  شركة  شركة  الى 

املحدود6 عات شريك وحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

استوالة املسير املشارك السيد زپاطا 

وتذيين  خيسوس  دانيال  فونيتيال 

السيد بليسيمو برينو ستيفان مسير 

وحيد للشركة

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

15+7+6+1: الذي ينص  بند رقم 

تذديل  تم  لذلك  وتبذا  مايلي:  على 

التالية:  األسا�صي  النظام  موتضيات 

بند رقم :1+6+7+15

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار   التجارية 

12 يونيو 2828 تحت رقم 1)7357.

21I
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SOUHAL CONSULTING

STE SEVEN GATES
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE SEVEN GATES  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
رياض السالم الرقم 243 طريق الدار 

البيضاء  - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

183947

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   87

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SEVEN GATES

غرض الشركة بإيجاز : الخدمات :  

استشارات في تسيير املشاريع .

تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 
رياض السالم الرقم 243 طريق الدار 

البيضاء  - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : انس  سياري   السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  انس  سياري   السيد 

مراكش 48888 مراكش املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  انس  سياري   السيد 

مراكش 48888 مراكش املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   89 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113346.

23I

F.B.A.K GESTION SARL

 OPTIQUE BEN GUERIR
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر انزران اقامة الشذيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب

 OPTIQUE BEN GUERIR SARL

AU شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

الودس رقم 52 محل رقم 83  - 

43158 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

2259

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   11

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 OPTIQUE BEN GUERIR SARL

.AU

اخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

نظارات.

تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 

 -   83 رقم  محل   52 رقم  الودس 

43158 ابن جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : امال  غيالن  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امال  غيالن  السيد6 

تجزئة الودس رقم 52 محل رقم 83  

43158 ابن جرير املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امال  غيالن  السيد6 

تجزئة الودس رقم 52 محل رقم 83  

43158 ابن جرير املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 63.

24I

F.B.A.K GESTION SARL

 STE MINIERE ESSADANE
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6
تذيين مسير جديد للشركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر انزران اقامة الشذيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب

  STE MINIERE ESSADANE SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

تاشروط زايد6 ميدلت -  

54358 ميدلت املغرب.

تذيين مسير جديد للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.1695

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم تذيين   2819 نونبر   22 املؤرخ في 

بن  السيد)6)  للشركة  جديد  مسير 

مير6 عبد الوادر كمسير وحيد

تبذا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  االبتدائية بميدلت  

2828 تحت رقم 3).

25I

F.B.A.K GESTION SARL

 STE MINIERE ESSADANE

SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر انزران اقامة الشذيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب

 STE MINIERE ESSADANE SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

تاشروط زايد6 ميدلت - 54358 

ميدلت املغرب.

تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 

.1695

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 يونيو   82 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ايت  مولود6   (6( السيد  تفويت 

588 حصة اجتماعية من  بن مبارك 

 (6( السيد  588 حصة لفائد6   أصل 

يونيو   82 عبد الوادر بن مير6 بتاريخ 

.2828

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

يونيو   16 بتاريخ  االبتدائية بميدلت  

2828 تحت رقم 4).

26I



7871 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

األستاد منير الذزوزي اإلدري�صي

MAHIR SABRIN PROMO
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

األستاد منير الذزوزي اإلدري�صي
تجزئة التمسماني شارع احمد 

الحريزي اقمة باريس 6 الطابق األول 
رقم 81 تطوان ، 93888، تطوان 

املغرب
MAHIR SABRIN PROMO شركة 

عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي الفنيدق 
شارع محمد الخامس املحل املدعو 
حي املراقبة اقامة محناس الطابق 

الثالث شوة رقم 16 - 93888 
الفنيدق  املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
26(21

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   11
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAHIR SABRIN PROMO
اإلنذاش   : غرض الشركة بإيجاز 

الذواري.
الفنيدق   : عنوان املور االجتماعي 
شارع محمد الخامس املحل املدعو 
الطابق  محناس  اقامة  املراقبة  حي 
 93888  -  16 رقم  شوة  الثالث 

الفنيدق  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 58.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
شورون  الرحمان  عبد  السيد 
موالي  تجزئة  الفنيدق  عنوانه)ا) 
 27 الرقم  الخرطوم  شارع  رشيد 

93288 الفنيدق املغرب.

السيد6 يسر6 مخناس عنوانه)ا) 
شارع  رشيد  موالي  تجزئة  الفنيدق 
الخرطوم الرقم 27 93288 الفنيدق 

املغرب.
عنوانه)ا)  شورون  ماهر  السيد 
شارع  رشيد  موالي  تجزئة  الفنيدق 
الخرطوم الرقم 27 93288 الفنيدق 

املغرب.
شورون  صابرين  السيد6 
موالي  تجزئة  الفنيدق  عنوانه)ا) 
 27 الرقم  الخرطوم  شارع  رشيد 

93288 الفنيدق املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
شورون  الرحمان  عبد  السيد 
موالي  تجزئة  الفنيدق  عنوانه)ا) 
 27 الرقم  الخرطوم  شارع  رشيد 

93288 الفنيدق املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2828 تحت رقم 729.
27I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SEDECIM
إعالن متذدد الورارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب

SEDECIM »شركة عات املسؤولية 
املحدود6 عات الشريك الوحيد«

وعنوان مورها االجتماعي: باب إغلي، 
فيال 33 - 48888 مراكش املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.(8(89
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
اتخاع  تم   2828 ماي   87 في  املؤرخ 

الورارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت بذض الحصص )588 حصة 
 GAIA FARMS « التي تمتلكها شركة (
 SEDECIM (SARL AU( « في شركة »
 MANAGEMENT( « لفائد6 شركة »
 AND ADVISORY COMPANY

.» (SARL

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت بذض الحصص )588 حصة) 

 GAIA FARMS « التي تمتلكها شركة

 SEDECIM (SARL AU( « في شركة »

 GAIA HOLDING( « لفائد6 شركة »

» MOROCCO (SARL

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  الوانوني  الشكل  تغيير 

محدود6  مسؤولية  عات  »شركة   :

عات  »شركة  إلى:  وحيد«   - بشريك 

مسؤولية محدود6«

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

مايلي: توسيع نشاط الشركة بإضافة 

واستيراد  شراء   : التالية  األنشطة 

وتصدير وتوزيع جميع األجهز6 الطبية 

الطبية  واملستهلكات  الجراحية 

ومستحضرات  النظافة  ومنتجات 

؛  الغذائية  واملكمالت  التجميل 

وتوزيع  وتصدير  واستيراد  تصنيع 

األجهز6 الطبية 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تذيين السيد هشام الفيزازي و السيد 

ملد6  مسيران  البارودي  عباس  امين 

غير محدد6؛

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

قيود  أي  بدون  و  منفصل  و  فردي 

للسيد هشام الفيزازي و السيد امين 

عباس البارودي 

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 ,6,  3  ,1 املواد  املوافوة على تذديل 

النظام األسا�صي  و تحديث   14 و   7

للشركة. 

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 4)1133.

2(I

LEGAL CONSULTING

 CANAL TECHNOLOGIE
GROUP

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEGAL CONSULTING

مسجد فاطمة بوشان باب 16 رقم 

)1 حي النسيم ، 8)281، الدار 

البيضاء املغرب

 CANAL TECHNOLOGIE GROUP

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية 

شارع عبد املومن و زنوة سمية 

اقامة شهرزاد 3 الطابق 4 رقم 28 - 

28165 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

461913

 25 عود حر مؤرخ في  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 فبراير 

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CANAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TECHNOLOGIE GROUP

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعالميات.
زاوية   : االجتماعي  املور  عنوان 

شارع عبد املومن و زنوة سمية اقامة 
شهرزاد 3 الطابق 4 رقم 28 - 28165 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

 188   : مالذاب  سفيان  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
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والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيان مالذاب عنوانه)ا) 
حي صونصيد رقم 47 سلوان 35468 

الناظور املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان مالذاب عنوانه)ا) 
حي صونصيد رقم 47 سلوان 35468 

الناظور املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736855.
29I

PALMASSIRA

PALMASSIRA
شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

PALMASSIRA
279 ، شارع الزرقطونيـ  الدار 

البيضاء ، 28858، الدار البيضاء 
املغرب

PALMASSIRA شركة املساهمة
وعنوان مورها االجتماعي 277, 279 

شارع الزرقطوني - 28858 الدار 
البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

279915
 بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2828 ماي   15 في  املؤرخ 
 »PALMASSIRA« تسمية الشركة من

. »PALMAGRI« إلى
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم )73522.
38I

CAP AUDIT

RAYANE MED TRANS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

CAP AUDIT
 YAACOUB EL MANSOUR 2 ETG

 ،3 N 5 -TANGER ، 90000

TANGER MAROC
RAYANE MED TRANS شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي فرسيو6 

الوصر الصغير فحص انجر6 - 
94152 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
185283

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   18
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAYANE MED TRANS
نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع محليا و دوليا.
فرسيو6   : عنوان املور االجتماعي 
 - انجر6  فحص  الصغير  الوصر 

94152 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 38   : الشذيري  اسذد  السيد 

حصة بويمة 1.888 درهم للحصة .
 35   : ابوالذيش  هاشم  السيد 

حصة بويمة 1.888 درهم للحصة .
السيد اشرف بوغانم :  35 حصة 

بويمة 1.888 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسذد الشذيري عنوانه)ا) 
فحص  املجاز  قصر  الحومة  دوار 

انجر6 94152 طنجة املغرب.
السيد هاشم ابوالذيش عنوانه)ا) 
قرية فرسيو6 الوصر الصغير طنجة 

94152 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  بوغانم  اشرف  السيد 
فرسيو6 الوصر الصغير فحص انجر6  

94152 طنجة املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد هاشم ابوالذيش عنوانه)ا) 
قرية فرسيو6 الوصر الصغير طنجة 

94152 طنجة املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   82 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231598.
31I

شركة ابهوش للخدمات

STE ALBAOUADIR
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمار6 الصالحي الطابق 
االول رقم 84 الذيون ، 78818، 

الذيون املغرب
STE ALBAOUADIR شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي الحي 

الحجري زنوة أبي الذالء رقم )18 
الذيون  - 78888 الذيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
31763

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   16
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALBAOUADIR
غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 
والخدمات  الذامة  التجار6  تصدير. 
وبيع  شراء  ؛  والسمسر6  املتذدد6 
الغذائية  املنتجات  وتوزيع  وتسويق 
الشركة  لحساب  البضائع  ونول 

ولحساب الغير.

الحي   : االجتماعي  املور  عنوان 
 18( رقم  الذالء  أبي  زنوة  الحجري 

الذيون  - 78888 الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد بوشذيب صديق 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوشذيب صديق عنوانه)ا) 

حي الوحد6   112 شارع امليلية رقم 

81 الذيون 78888 الذيون  املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوشذيب صديق عنوانه)ا) 

حي الوحد6   112 شارع امليلية رقم 

81 الذيون 78888 الذيون املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 993/2828.

32I

ائتمانية أكيدي

ARINESMODE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية أكيدي
زنوة اسفي،محج الحسن الثاني، 

الشوة 12، الطابق الثالث  )م.ج) 

حمرية مكناس ، 58888، مكناس 

املغرب

ARINESMODE شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 43 

كراج 2 تجزئة سلمى كميلة 58858  

، مكناس - 58858   مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

49(45
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في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   11
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARINESMODE
تصميم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستيراد  املالبس،  في  تجار6  األزياء، 

والتصدير.
 43 رقم   : عنوان املور االجتماعي 
  58858 تجزئة سلمى كميلة   2 كراج 
، مكناس - 58858   مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 98.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لبنى الرداحي   السيد6  
إقامة املدينة 2 شوة 9 شارع الجيش 

امللكي م.ج 58858 مكناس املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الرداحي   لبنى  السيد6 
إقامة املدينة 2 شوة 9 شارع الجيش 

امللكي م.ج 58858 مكناس املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم -.

33I

CECOGEL / SARL

ATHON CONSULTING
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

ATHON CONSULTING شركة 
عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي الرباط، 
15 شارع االبطال شوة 4 اكدال - 

18818 الرباط املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.34993

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 يناير 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
شوة  االبطال  شارع   15 »الرباط، 
الرباط املغرب«   18818  - اكدال   4
شارع احفير الطابق   (9 »وجد6،  إلى 
 68888  -  16 رقم  شوة  الخامس 

وجد6  املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1877.

34I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE«TRAVAUX.FGR«SARL
إعالن متذدد الورارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، FES

Maroc
 STE«TRAVAUX.FGR«.SARL

»شركة عات املسؤولية املحدود6«
وعنوان مورها االجتماعي: فاس دوار 
أوالد مو�صى جماعة أوالد الطيب - 

38888 فاس املغرب.
»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.56999

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 فبراير   21 املؤرخ في 

الورارات التالية:
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

إعالن وفا6 السيد حكيم فكروش
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إنشاء أحكام قانون امليراث.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
التغييرات الوانونية املترابطة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
توسيع نشاط الشركة

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
تذيين السيد6 الصبار حكيمة  مايلي: 

كمسؤولة دائمة للنول
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تأسيس الوانون األسا�صي
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية:
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

إعالن وفا6 السيد حكيم فكروش
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إنشاء أحكام قانون امليراث
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

التغييرات الوانونية املترابطة
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط الشركة
على  ينص  الذي   :5 رقم  بند 
تذيين السيد6 الصبار حكيمة  مايلي: 

كمسؤولة دائمة للنول
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تأسيس الوانون األسا�صي
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   89 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2828 تحت رقم 968/828.
35I

CECOGEL / SARL

OPENSNZ TECHNOLOGY
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
 OPENSNZ TECHNOLOGY
شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي وجد6، 
تجزئة النخيل حي الودس مشروع 
النخيل 2 شوة رقم )4 الطابق 
الثالت »النخيل )4« - 68888 

وجد6 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

35817

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   85

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPENSNZ TECHNOLOGY

وجد6،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مشروع  الودس  حي  النخيل  تجزئة 

الطابق   4( رقم  شوة   2 النخيل 

الثالث »النخيل )4«.

وجد6،   : االجتماعي  املور  عنوان 

مشروع  الودس  حي  النخيل  تجزئة 

الطابق   4( رقم  شوة   2 النخيل 

الثالت »النخيل )4« - 68888 وجد6 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد محمد بيجو :  518 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

268 حصة    : السيد علي املساتي 

بويمة 188 درهم للحصة .

 M4 FinVest :  230 الشركة 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 518.888  : بيجو  محمد  السيد 

بويمة 188 درهم.

 268.888  : املساتي  علي  السيد 

بويمة 188 درهم.

 M4 FinVest : 230.000 الشركة

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بيجو  محمد  السيد 
 67888 الفيشت  زنوة   2 فرنسا، 

ستخاسبورغ   67888 ستخاسبورغ 

فرنسا.
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عنوانه)ا)  املساتي  علي  السيد 
الري   12 رقم  مكة  شارع  الناظور، 

الشيخ 62818 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)   M4 FinVest الشركة 

سيون، شومان فيو كانال 15-1951 

1951-15 سيون سويسرا.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بيجو  محمد  السيد 
 67888 الفيشت  دو  2زنوة  فرنسا، 

ستخاسبورغ   67888 ستخاسبورغ 

فرنسا

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1138.

36I

jamal ait hommad

كرافت 7
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad

 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

كرافت 7 شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

انوال اقامة فلوري 11 مكتب رقم 

4  ميموزا  قنيطر6 14888 قنيطر6 

مغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

54579

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   84

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : كرافت 

.7
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشهارية.
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
رقم  مكتب   11 فلوري  اقامة  انوال 
قنيطر6   14888 قنيطر6  ميموزا     4

مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
بودياب  الصمد  عبد  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بودياب  الصمد  عبد  السيد 
تاز6  تاهلة  املسير6  حي  عنوانه)ا) 

35388 تاز6 مغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بودياب  الصمد  عبد  السيد 
تاز6  تاهلة  املسير6  حي  عنوانه)ا) 

35388 تاز6 مغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالونيطر6   االبتدائية 

مارس 2828 تحت رقم 74528.
37I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

 ELECTRIC MOROCCAN«
»DEVELOPMENT PARTNER
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

 ELECTRIC MOROCCAN«
 »DEVELOPMENT PARTNER

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
املسير6, زنوة 6 اكتوبر رقم 6 الطابق 
3 شوة 3  - 28188  الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.31797

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
رفع  تم   2828 ماي   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»988.888 درهم« أي من »188.888 
عن  درهم«   1.888.888« إلى  درهم« 
أو  نودية  حصص  توديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1132.
3(I

MOORISH

AR INDUSTRIE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شوة د 

، 8)288، الدار البيضاء املغرب
AR INDUSTRIE شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 

البستان 2 عمار6 1 محل 1 برنو�صي    
- 28618 الدار البيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.41(281
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 مارس   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رضوان    (6( السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   588 اغليواش 
السيد  لفائد6   حصة   1.888 أصل 
مارس   16 الزرهوني بتاريخ  علي    (6(

.2828
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735656.
39I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اريس
شركة عات املسؤولية املحدود6

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريد6 

الرسمية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN

 IDRISSIA BUREAUX SAFOUA

 1ER ETAGE N°05 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

املسؤولية  عات  شركة  اريس 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع   

 1 الشوة   4 الذمار6  لويس  سانت 

 38888  - طريق عين الشوف فاس  

فاس املغرب.

بالجريد6  وقع  خطٍإ  إستدراك   

الرسمية عدد 5617 بتاريخ 24 يونيو 

.2828

بدال من : 1218 و 81/86/2828

يورأ : 1257 و 84/86/2828

الباقي بدون تغيير.

48I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

IMPERIUM MECANIQUE
إعالن متذدد الورارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2689 ، 48888، مراكش املغرب

 IMPERIUM MECANIQUE

»شركة عات املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: 9)/9) 

مكرر الحي الصناعي أزلي  - 48888 

مراكش املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.73557

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاع   2828 يناير   28 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
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على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الحصص  جميع  تفويت  مايلي: 
)2.488 حصة) التي تمتلكها شركة » 
 POUR ET PAR LE SOLEIL - PEPS(
 IMPERIUM(  « شركة  في   »  (SA
لفائد6   »  MECANIQUE (SARL
 IMPERIUM HOLDING(  « شركة 

.» (SARL
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من:  للشركة  الوانوني  الشكل  تغيير 
محدود6«  مسؤولية  عات  »شركة 
»شركة عات مسؤولية محدود6   إلى: 

بشريك -وحيد
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافوة على تذديل املواد 6 ,3, 1 و7 

وتحديث النظام األسا�صي للشركة.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 5)1133.

41I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

MO CALL
إعالن متذدد الورارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 شارع سيدي عبد الرحمان ، 
28288، الدار البيضاء املغرب

MO CALL »شركة عات املسؤولية 
املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: 47 زنوة 
عالل بن عبد هللا ملتوى زنوة دو هينز 

- 28888 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.1(9683

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 مارس   85 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد استيفان أليش 3.888 
 18.888 حصة اجتماعية من أصل 
روبير  فرانسوا  بيير  السيد  لفائد6 

أندريوه.

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

مايلي: قام السيد بيير فرانسوا روبير 

أندريوه بتوديمات إلى الشركة  بمبلغ 

1.888.888 )مليون) درهم.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تم تحديد رأسمال الشركة  في  مبلغ  

املوسم     (1.888.888( مليون  درهم 

حصة   (18.888( االف  عشر6  إلى  

لكل  حصة    (188( مائة درهم  عات  

واحد6، املرقمة  من  1 إلى 18888.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 1)7368.

42I

FIDUCIAIRE

MANABIE AL ATLAS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

MANABIE AL ATLAS شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار ايت 
بوزيان سيدي خيار - 31888 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

2(21

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   82

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANABIE AL ATLAS

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

الذامة.

: دوار ايت  عنوان املور االجتماعي 
بوزيان سيدي خيار - 31888 صفرو 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف   مفيد  السيد 
38888 فاس  15 زنوة أنوار نرجس أ 

املغرب.
السيد احميداني خالد عنوانه)ا) 
13 زنوة 3 بالد بوعياد صهريج كناو6 

38888 فاس املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف   مفيد  السيد 
38888 فاس  15 زنوة أنوار نرجس أ 

املغرب
السيد احميداني خالد عنوانه)ا) 
13 زنوة 3 بالد بوعياد صهريج كناو6 

38888 فاس املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2828 تحت رقم -.

43I

MULTI ASSISTANCE SARL

THE NORTH TOWERS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MULTI ASSISTANCE SARL
 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE N°31 ،
90020، TANGER MAROC

THE NORTH TOWERS شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
اململكة الذربية السذودية إقامة 

الذزيزية الطابق 3 رقم 28 - 98888 
طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

183115

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   18

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NORTH TOWERS

بيع شراء   : غرض الشركة بإيجاز 

كراء و بصفة عامة تجار6 جميع أنواع 

الذوارات

استغالل وكالة عوارية

شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 

إقامة  السذودية  الذربية  اململكة 
 98888  - 28 3 رقم  الذزيزية الطابق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد الحسيني الدكالي عبد هللا 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبد  الدكالي  الحسيني  السيد 

طنجة   98888 طنجة  هللا عنوانه)ا) 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبد  الدكالي  الحسيني  السيد 

طنجة   98888 طنجة  هللا عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يناير   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 486.

44I
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zarkal & associés

NATURA FUSION
شركة عات املسؤولية املحدود6

توسيع نشاط الشركة 

zarkal & associés
131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 
22 ، 28188، الدار البيضاء املغرب
NATURA FUSION شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها االجتماعي 776 

تجزئة اونا شارع الودس منظرنا عين 
الشق - 888 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.481273
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 فبراير   24 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
و  التجميل  مواد  بيع  و  استيراد 

النظافة الجسدية.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735978.
45I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

BOISERIE ZALAGH
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

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

MAROC
BOISERIE ZALAGH شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي حي النزهة 

رقم 489 طريق عين الشوف - 
38888 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.49385
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر   2828 مارس   18 في  املؤرخ 
عات مسؤولية محدود6  حل شركة 
 BOISERIE الوحيد  الشريك  عات 
 188.888 مبلغ رأسمالها    ZALAGH
اإلجتماعي حي  درهم وعنوان مورها 
489 طريق عين الشوف  النزهة رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   38888  -

انخفاض املبيذات.
حي  ب  التصفية  مور  حدد  و 
489 طريق عين الشوف  النزهة رقم 

- 38888 فاس املغرب. 
و عين:

و  بنيحي  هودى    السيد)6) 
 5 شوة   (( باهية  اقامة  عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   38888 فاس  واد  حي 

كمصفي )6) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 16 يونيو 2828 

تحت رقم )4831112881323.

46I

إئتمانية الوفاء

طرانسبور حجازي
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�صي الرقم 79 

سطات ، 26888، سطات املغرب
طرانسبور حجازي شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 
السفلي حي الخير زنوة ضذفان 

حجاج الرقم 54 سطات - 26888 
سطات املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5985

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 أبريل   13

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

طرانسبور حجازي.

نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضاىع للغير.

الطابق   : االجتماعي  املور  عنوان 

ضذفان  زنوة  الخير  حي  السفلي 

 26888  - سطات   54 الرقم  حجاج 

سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : سمية  نادي  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 1.888  : سمية  نادي  السيد6 

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سمية  نادي  السيد6 

شارع االمير6 اللة عائشة اقامة لطفي 

سطات   26888 سطات   89 الشوة 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سمية  نادي  السيد6 

شارع االمير6 اللة عائشة اقامة لطفي 

سطات   26888 سطات   89 الشوة 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   8( بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2828 تحت رقم 171/28.

47I

HIGH EDGE CONSULTING

GPS SERVER
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
GPS SERVER شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

حسن التاني مكاتب النخيل طابق 
االول رقم 6 - 93888 تطوان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
26793

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   13
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GPS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVER
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنظمة تحديد املوقع الجغرافي.
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
طابق  النخيل  مكاتب  التاني  حسن 
االول رقم 6 - 93888 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
الحسني  امزيان  محمد  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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الحسني  امزيان  محمد  السيد 
شارع الجوالن   2 الساملية  عنوانه)ا) 
الدار   28888  15 رقم   136 عمار6 

البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسني  امزيان  شرف  السيد 
شارع الجوالن   2 الساملية  عنوانه)ا) 
الدار   28888  15 رقم   136 عمار6 

البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2828 تحت رقم -.
4(I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

CARTONNERIE ARTSCO
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EN NASERY
SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El
 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

فاس املغرب
CARTONNERIE ARTSCO شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 
السفلي رقم )11 امل 2 صهريج 
كناو6 فاس - 38888 فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
62635

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   17
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARTONNERIE ARTSCO

مصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
صناديق الكرتون أوالورق

االستيراد و التصدير
 املذامالت.

الطابق   : االجتماعي  املور  عنوان 
صهريج   2 امل   11( رقم  السفلي 

كناو6 فاس - 38888 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد منصوري كمال 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 1888  : كمال  منصوري  السيد 

بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد منصوري كمال عنوانه)ا) 
الدار   3( رقم  د  شارع   4 دريسية 

البيضاء 38888 فاس املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منصوري كمال عنوانه)ا) 
الدار   3( رقم  د  شارع   4 دريسية 

البيضاء 38888 فاس املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 85 ماي 2828 

تحت رقم )117.

49I

ALMEFTAH CAR

ALMEFTAH CAR
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALMEFTAH CAR
)1 شارع انف الطابق االر�صي الدار 
البيضاء ، 28888، الدار البيضاء 

املغرب
ALMEFTAH CAR شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي )1 
BOULEVARD D›ANFA REZ-DE-
 - CHAUSSEE CASABLANCA

CASABLANCA MAROC 28888
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
459643

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2819 أكتوبر   11
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALMEFTAH CAR
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.LOCATION DE VOITURES
 1(  : االجتماعي  املور  عنوان 
BOULEVARD D’ANFA REZ-

 DE-CHAUSSEE CASABLANCA
.- 20000 CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 CHAIMA EL KAYYAL السيد6 
درهم   188 بويمة  حصة   :  1.888

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 CHAIMA EL KAYYAL السيد6 
 LOT AL AZHAR GH R2 (عنوانه)ا
 IMM 94 APPT 83 OULFA  28628

.CASABLANCA MAROC
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 CHAIMA EL KAYYAL السيد6 
 LOT AL AZHAR GH R2 (عنوانه)ا
 IMM 94 APPT 83 OULFA  28628

CASABLANCA MAROC
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2828 تحت رقم -.

58I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

بريمي فود
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
بريمي فود شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي حي الفتح 

تجزئة 62 رقم 48 زنوة 68 عين 
الشق الدار البيضاء - 8)284 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

461799
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   29
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بريمي   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

فود.
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء داخل املغرب أو خارجه 

لحسابها أو لحساب األخر
مخبز6 وحلويات.

عنوان املور االجتماعي : حي الفتح 
عين   68 زنوة   48 رقم   62 تجزئة 
الدار   284(8  - الشق الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 788   : الهاشم    بريمي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 388   : بريمي عبد هللا    السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  الهاشم   بريمي  السيد 
الورية السياحية منطوة واد ج٦ رقم 

مراكش   48868 ٣٨النخيل الجنوبي 

املغرب.

بريمي عبد هللا عنوانه)ا)  السيد 
ابينال  تجزئة  سوراط  زنوة  رقم63 

إقامة الفتح شوة 5 املذاريف 28338 

الدار البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الهاشم  بريمي  السيد 
الورية السياحية منطوة واد ج٦ رقم 

مراكش   48868 ٣٨النخيل الجنوبي 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735941.

51I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحوة 

ورزازات

STE SOVATRAM SARL AU «
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحوة ورزازات

شارع موالي رشيد عمار6 دادس 

الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب

 STE SOVATRAM SARL AU «

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي انزبياطن 

ترميكت  - 45888 ورزازات املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

18(33

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   11

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  «  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SOVATRAM SARL AU
البناء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة
* كراء االالت 

* زراعة وصيانة الحدائق والطرق.
عنوان املور االجتماعي : انزبياطن 

ترميكت  - 45888 ورزازات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.888.888 درهم، موسم كالتالي:
السيد الذشاوي محمد :  18.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الذشاوي محمد عنوانه)ا) 
ورزازات   45888 ترميكت   تابونت 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الذشاوي محمد عنوانه)ا) 
ورزازات   45888 ترميكت  تابونت 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 17 يونيو 

2828 تحت رقم -.

52I

MULTI ASSISTANCE SARL

INDALICA DE OBRAS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MULTI ASSISTANCE SARL
 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE N°31 ،
90020، TANGER MAROC

INDALICA DE OBRAS شركة عات 
مسؤولية محدود6

 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

اململكة الذربية السذودية إقامة 

الذزيزية الطابق 3 رقم 28 - 98888 

طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

184345

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   1(

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INDALICA DE OBRAS

بيع شراء   : غرض الشركة بإيجاز 

كراء و بصفة عامة تجار6 جميع أنواع 

الذوارات

استغالل وكالة عوارية.

شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 

إقامة  السذودية  الذربية  اململكة 
 98888  - 28 3 رقم  الذزيزية الطابق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

فطيمة  البكدوري  السيد6 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

فطيمة  البكدوري  السيد6 

طنجة   98888 طنجة  عنوانه)ا) 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

فطيمة  البكدوري  السيد6 

طنجة   98888 طنجة  عنوانه)ا) 

املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 1596.

53I

MULTI ASSISTANCE SARL

W-D SERVICIOS EXTRENOS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

MULTI ASSISTANCE SARL

 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE N°31 ،

90020، TANGER MAROC

 W-D SERVICIOS EXTRENOS

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي )2 زنوة 

خالد ابن الوليد الطابق األول رقم 

1 - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

185277

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   82

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 W-D  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SERVICIOS EXTRENOS

استرداد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتأخرات.

 إدار6 األصول.

تحصيل الديون.

مركز االتصال.

زنوة   2(  : عنوان املور االجتماعي 

خالد ابن الوليد الطابق األول رقم 1 

- 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
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 CRISTINA السيد6 
 DOMINGUEZ SIMEON  :  48

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 PERA DE LA VARA السيد 
FRANCISCO JAVIER  :  40 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
 ALFREDO JIMENEZ السيد 
SUNE  :  28 حصة بويمة 188 درهم 

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 CRISTINA السيد6 
 DOMINGUEZ SIMEON
 TANGER 9888 TANGER (عنوانه)ا

.MAROC
 PERA DE LA VARA السيد 
عنوانه)ا)    FRANCISCO JAVIER
 SEVILLE 1000 TANGER

.ESPAGNE
 ALFREDO JIMENEZ السيد 
 SEVILLE 1000 عنوانه)ا)    SUNE

.SEVILLE ESPAGNE
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 CRISTINA السيد6 
DOMINGUEZ SIMEON عنوانه)ا) 
 TANGER 98888 TANGER

MAROC
 PERA DE LA VARA السيد 
عنوانه)ا)    FRANCISCO JAVIER
 SEVILLE 1000 TANGER

ESPAGNE
 ALFREDO JIMENEZ السيد 
 SEVILLE 1000 عنوانه)ا)    SUNE

SEVILLE ESPAGNE
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 2497.

54I

EXPROX SARL AU

GOFER AFRIC
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ا كسبروكس
شارع املغرب الذربي الطابق الثاني 
عمار6 الزبيري  رقم البريد )9 عين 
حرود6 ، 638)2، املحمدية املغرب

GOFER AFRIC شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار أوالد 

سيدي عبد النبي الشالالت - 638)2 
املحمدية املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.23627
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تم   2828 يناير   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.478.888«
 2.578.888« إلى  درهم«   188.888«
توديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نودية أو عينية.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 21 يناير 

2828 تحت رقم 121.
55I

موثق

  MI ANYO IMMOBILIER
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

 ETUDE MAÎTRE MOHAMED
LABDAOUI, Notaire

-  رئيس املجلس الجهوي ملوثوي
   جهة بني مالل- خنيفر6.

،،شركة »مي أنيو اموبيلي« ش. م .م 
رأس مالها 78.588,88)  درهم

املور اإلجتماعي  :  بني مالل ، املحل 
املدعو امديولة، مرآب رقم 68، 

زنوة 3
تأسيـــــس شركة

تلواه  رسمي  عود  بموت�صى   –  I
ببني  موثق  لبداوي،  محمد  األستاع 
تم    24/82/2828 بتاريخ  مالل، 
إنشاء الوانون األسا�صي لشركة عات 
مسؤولية محدود6، عات الخصائص 

التالية :

  » مي أنيو اموبيلي   «  : الـــتـــســــمـــيــة 
ش.م.م

: موضو ع الشركة هو  الــمـوضـوع 
كما يلي :

- الترويج الذواري،
-  شراء و بيع  و كراء أي عوار .

- البناء والويام باالشغال املختلفة 
املتذلوة بأي عوار 

املور اإلجتماعي : بني مالل، املحل 
68 زنوة  املدعو امديولة،  مرآب رقم 

 .3
الـــمـــد6 : 99  سنة ابتداء من تاريخ 

التسجيل في السجل التجاري.
الشركة  مال  رأس   : مـال  الــرأسـ 
محدد بمبلغ 78.588) درهم موسمة 
درهم   188 785) حصة من فئة  إلى 
بواسطة حصص عينية و  للواحد6، 

نودية  موزعة كما يلي :
          : لشكار  بوشر6   السيد6    -

7788 حصة 
         : السائح   مروان  السيد    -

1888 حصة
 5        : -السيد مولود السائح   

حصة
الـمـجـمـوع        :            785)   

حصة
الـتـسـيـيـر : تسير الشركة من طرف 
ملد6  السيد مولود السائح   كمسير  

غير محدود6.
الشركة   شركاء  توديم  تم   -
حصص عينية في الشركة   تتجلى في 

الرسم الذواري  عدد 72191/18 
II    -  تم االيداع الوانوني بكتابة 
ببني  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت    84/86/2828 بتاريخ  مالل  

رقم 253.
خالصة للنشر و البيان
األستاع محمد لبداوي

56I

FIDUCIAIRE ENNOUR

STE MOUIZ MR
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

STE MOUIZ MR شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

 OLD وعنوان مورها اإلجتماعي

 HDIDOU RUE 28 N 50  - 23200

FKIH BEN SALAH MAROC

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

43(7

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   17

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUIZ MR

 transfert : غرض الشركة بإيجاز

. d’argent

 OLD  : االجتماعي  املور  عنوان 

 HDIDOU RUE 28 N 50  - 23200

.FKIH BEN SALAH MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 MOUIZ ABDELFATTAH السيد

درهم   188 بويمة  حصة   :  1.888

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 MOUIZ ABDELFATTAH السيد

 DR AIT ARBI SOUSSI عنوانه)ا) 

 KRIFAT  23200 FKIH BEN

.SALAH MAROC

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828)الجريدة الرسمية   78(8

 MOUIZ ABDELFATTAH السيد
 DR AIT ARBI SOUSSI عنوانه)ا) 
 KRIFAT  23200 FKIH BEN

SALAH MAROC
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفويه بن صالح  
12 يونيو 2828 تحت رقم 78/2828.

57I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE NOURIANI DE
TRAVAUX

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 83 

الطابق الثاني خنيفر6 ، 54888، 
خنيفر6 املغرب

  STE NOURIANI DE TRAVAUX
شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي مركزحد 
بوحسوسن  عمالة خنيفر6 - 54888 

خنيفر6 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3291
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   85
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NOURIANI DE TRAVAUX
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالستيراد واالعمال املختلفة.
مركزحد   : عنوان املور االجتماعي 
بوحسوسن  عمالة خنيفر6 - 54888 

خنيفر6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : بوزياني   حميد  السيد 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد الزوهري نور الدين  :  588 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد حميد بوزياني  
مركزحد بوحسوسن  عمالة خنيفر6 

54888 خنيفر6 املغرب.
الدين   نور  الزوهري  السيد 
بوحسوسن   مركزحد  عنوانه)ا) 
خنيفر6   54888 خنيفر6  عمالة 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين   نور  الزوهري  السيد 
بوحسوسن   مركزحد  عنوانه)ا) 
خنيفر6   54888 خنيفر6  عمالة 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
11 يونيو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفر6  

2828 تحت رقم 97/2828.
5(I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

TAJ PLACE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

الودس 2 ش 2 ، 25888، خريبكة 
املغرب

TAJ PLACE شركة عات املسؤولية 
املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي مكاز6، س 
84 لبلوك ي حي النهضة - 25888 

خريبكة املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.45(7

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 مارس   86 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الطيف  عبد   (6( السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   588 مالخي 
السيد  لفائد6   حصة   588 أصل 

86 مارس  )6)  املصطفى غاي بتاريخ 
.2828

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
11 يونيو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2828 تحت رقم 168.

59I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

TAJ PLACE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

الودس 2 ش 2 ، 25888، خريبكة 
املغرب

TAJ PLACE شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي مكاز6، س 
84 لبلوك ي حي النهضة - 25888 

خريبكة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.45(7

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم   2828 مارس   86 في  املؤرخ 
»صالون  من  الشركة  نشاط  تغيير 

الحالقة« إلى »ممون الحفالت
منظم الحفالت

تاجر«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
11 يونيو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2828 تحت رقم 168.

68I

BURCICA

سيكا ماروك
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

BURCICA
432 زنوة مصطفى املذاني املكتب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 
28618، الدار البيضاء املغرب
سيكا ماروك شركة املساهمة

وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 

الصناعية أوالد صالح ص.ب 

2)271 191 بوسكور6 الدار 

البيضاء - 2)271 191 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.3(313

الذام  الجمع  بموت�صى 

دجنبر   38 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  تم   2819

درهم«   (6.888.888« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   17(.888.888« من  أي 

  : عن طريق  درهم«   264.888.888«

توديم حصص نودية أو عينية.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2828 تحت رقم 735891.

61I

رمزي لالستشارات

GROUPE BRF MULTI-

SERVICES
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 24 نونبر عمار6 حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 81 شوة رقم 81 

الذيون ، 78888، الذيون املغرب

 GROUPE BRF MULTI-SERVICES

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ام 

السذد عمار6 )4 الطابق الثالث رقم 

18 الذيون - 78888 الذيون املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

317(3

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   1(

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.GROUPE BRF MULTI-SERVICES
نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وحساب  الخاص  لحسابها  البضائع 

اآلخرين.
صناعة مواد البناء

املذدات  وصيانة  صيانة   
الهيدروميكانيكية

غرق   ، أعمال اإلنشاءات الذامة 
وإجبار اآلبار.

بالجملة  أسماك  تاجر 
.(MAREYAGE(

زخرفة........ الخ)   .
: شارع ام  عنوان املور االجتماعي 
السذد عمار6 )4 الطابق الثالث رقم 
18 الذيون - 78888 الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 2828 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
188.888.888 درهم، موسم كالتالي:
588 حصة    : السيد محمد بادو  

بويمة 58.888.888 درهم للحصة .
السيد محمد رحمي :  588 حصة 

بويمة 58.888.888 درهم للحصة .
بويمة   588  : السيد محمد بادو   

58.888.888 درهم.
588 بويمة   : السيد محمد رحمي 

58.888.888 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 2( السيد محمد بادو عنوانه)ا) 
سذيد  سيدي  توسيع  فارس  تجزئة 

مكناس 58888 مكناس املغرب.
السيد محمد رحمي عنوانه)ا) 18 
حي اللة الياقوت الزنوة 2 عين النوبي 

فاس 38858 فاس املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سكينة بولحية عنوانه)ا) 
شارع الكندي بدون رقم حي الوحد6 

81 الذيون 78888 الذيون املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 1883/2828.
62I

AB GESTION

EL JOUD SMART HOLDING
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB GESTION
 BD ZERKTOUNI ANGLE 219
 BRAHIM ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 EL JOUD SMART HOLDING

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 332 شارع 
ابراهيم روداني إقامة ريحان الدور 
3 رقم 21 مذاريف الدار البيضاء - 

28888  الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462843

في  مؤرخ  حر  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   12
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JOUD SMART HOLDING
الشركة  غرض 
 Importation,   : بإيجاز 
 exportation,distribution et
 promotion d’équipements
 et de dispositifs
 m é d i c a u x , c o m p l é m e n t s

.  .alimentaires et cosmétiques
عنوان املور االجتماعي : 332 شارع 
الدور  ريحان  إقامة  روداني  ابراهيم 
 - مذاريف الدار البيضاء   21 رقم   3

28888  الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 ATIMAD EL HARTITI السيد6 
درهم   188 بويمة  حصة   :  1.888

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ATIMAD EL HARTITI السيد6 
شوة جنان   18 عمار6 ب  عنوانه)ا) 
سوي�صي شارع دايت سوي�صي 28888 

الرباط املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 ATIMAD EL HARTITI السيد6 
شوة جنان   18 عمار6 ب  عنوانه)ا) 
سوي�صي شارع دايت سوي�صي 28888 

الرباط املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736179.

63I

STE DOMICILE CONSEIL

STE GUEMAR SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب
STE GUEMAR SARL AU  شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي ملك بالد 
عبد هللا 3 ، رقم 273 جرسيف.  - 

35188 جرسيف املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.1499

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2828 ماي   11 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
 273 رقم   ،  3 هللا  عبد  بالد  »ملك 
جرسيف   35188  - جرسيف.  
املغرب« إلى »عمار6 كوميمي ، ميزانين 
شارع عبد املومن ابن علي جرسيف  - 

35188 جرسيف  املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 16 يونيو 

2828 تحت رقم 2/2828)7.
64I

MOULOUDIA CLUB D’OUJDA FOOTBALL SA

نادي املولودية الوجدية لكر6 الودم 
ش.م

 MOULOUDIA CLUB  
D›OUJDA FOOTBALL  SA

شركة املساهمة
استدراك خطٍإ

بالجريد6  وقع  خطٍإ  استدراك 
الرسمية

 MOULOUDIA CLUB
D’OUJDA FOOTBALL SA

 RUE DE TAGFOUGHALT  18
 OUJDA OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
لكر6  الوجدية  املولودية  نادي 
 Mouloudia Club ش.م   الودم 
شركة   d’Oujda Football  SA

املساهمة
 ،18 اإلجتماعي  مورها  وعنوان   
 68888 زنوة تافوغالت وجد6 وجد6 

وجد6 املغرب.
بالجريد6  وقع  خطٍإ  إستدراك   
 8( بتاريخ    561( عدد  الرسمية 

يوليوز 2828.
بدال من : نادي املولودية الوجدية 
 Mouloudia Club  لكر6 الودم ش.م

d’Oujda Football  SA
الوجدية  املولودية  نادي   : يورأ 

لكر6 الودم ش.م
الباقي بدون تغيير.

65I

MOULOUDIA CLUB D’OUJDA FOOTBALL SA

نادي املولودية الوجدية لكر6 الودم 
ش.م

 MOULOUDIA CLUB  
D›OUJDA FOOTBALL  SA

شركة املساهمة
استدراك خطٍإ

بالجريد6  وقع  خطٍإ  استدراك 
الرسمية
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 MOULOUDIA CLUB
D’OUJDA FOOTBALL SA

 RUE DE TAGFOUGHALT  18
 OUJDA OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
لكر6  الوجدية  املولودية  نادي 
 Mouloudia Club ش.م   الودم 
شركة   d’Oujda Football  SA

املساهمة
 ،18 اإلجتماعي  مورها  وعنوان   
 68888 زنوة تافوغالت وجد6 وجد6 

وجد6 املغرب.
بالجريد6  وقع  خطٍإ  إستدراك 
 8( بتاريخ    561( عدد  الرسمية 

يوليوز 2828.
بدال من : -لحتياتي

-شركة نادي املولودية الواجدية
-غير منصوص عليها 

-بويمة 12 درهم
يورأ : -االحتياطي

املولودية  نادي  شركة  -جمذية 
الواجدية

الوانون  في  عليها  منصوص  -غير 
أالسا�صي

بويمة 8 درهم
الباقي بدون تغيير.

66I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 BENETIERE STEPHANIE
« »KIF KIF

انتهاء عود تسيير حرألصل تجاري 

)األشخاص الطبيذيون)

انتهاء عود التسيير الحر لألصل 
تجاري

 BENETIERE STEPHANIE »KIF
« KIF

الحر  التسيير  عود  على  بناًء   
املبرم بين   281( )8 مارس  املؤرخ في 
  stephanie benetiere    : السيد)6) 
رقم  الوطنية  للبطاقة   (6( الحامل 
مالك)6)  )بصفته)ا)   E818854W
لألصل التجاري) و السيد)6) : شركة   
الوطنية  للبطاقة   (6( الحامل    YCE
رقم  RC (62(7 )بصفته)ا) مسيرا)6)   
التجاري  لألصل  حرا)6))  بالذنوان 

 ( الكائن بالذنوان مول لوصور رقم 
48888 مراكش املغرب و   - مراكش  
املسجل بالسجل التجاري باملحكمة 
التجارية بمراكش تم إنهاء هذا الذود 

بحلول األجل املحدد بين الطرفين
67I

بالم فيديس ش م م

كنستركسيون ماشينري 6)8)
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بالم فيديس ش م م
169 شارع محمد بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الرابع رقم 15 سيدي 
عثمان، 28788، الدار البيضاء 

املغرب
كنستركسيون ماشينري 2826 

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية شارع 
اللة اليووت وزنوة الذرعار عمار6 9 
اقامة كاليس الطابق الرابع رقم 17 - 

28258 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462167

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   11
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كنستركسيون ماشينري 2826.
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أالت البناء والسيارات الجديد6.
زاوية   : االجتماعي  املور  عنوان 
الذرعار  وزنوة  اليووت  اللة  شارع 
اقامة كاليس الطابق الرابع   9 عمار6 
البيضاء  الدار   28258  -  17 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

السيد انيس تزاني :  1.888 حصة 
بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تزاني  انيس  السيد 
2 البرنو�صي  2 منصور  )5 رقم  بلوك 

28618 الدار البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تزاني  انيس  السيد 
2 البرنو�صي  2 منصور  )5 رقم  بلوك 

28618 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736267.

6(I

karama conseil

STE ATLAS IJAZ SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشوة رقم 1 زنوة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشوة رقم 1 زنوة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

38888، فاس املغرب
STE ATLAS IJAZ SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي محل3 

اقامة النسيم ا ب25 و ب26 حي بدر 
طريق عين السمن فاس - 38888 

فاس املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62(45
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   82
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATLAS IJAZ SARL

االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - البضائع  نول   - والبناء  املختلفة 

املتاجر6.

محل3   : االجتماعي  املور  عنوان 

اقامة النسيم ا ب25 و ب26 حي بدر 

 38888  - فاس  السمن  عين  طريق 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99سنة سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.888.888 درهم، موسم كالتالي:

 588   : يونس  جبوري  السيد 

حصة بويمة 1.888 درهم للحصة .

 588   : عزيز6  جبوري  السيد6 

حصة بويمة 1.888 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يونس  جبوري  السيد 

بندباب  الحري�صي  جنان   1 زنوة   13

فاس 38888 فاس املغرب.

السيد6 جبوري عزيز6 عنوانه)ا) 

14 زنوة الذربي الدغمي حي بدر فاس 

38888 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يونس  جبوري  السيد 

بندباب  الحري�صي  جنان   1 زنوة   13

فاس 38888 فاس املغرب

السيد6 جبوري عزيز6 عنوانه)ا) 

14 زنوة الذربي الدغمي حي بدر فاس 

38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1361/2828.

69I
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FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

 ELECTRIC MOROCCAN
DEVELOPMENT PARTNER

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

 ELECTRIC MOROCCAN«
 »DEVELOPMENT PARTNER

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
املسير6, زنوة 6 اكتوبر رقم 6 الطابق 
3 شوة 3  - 28188  الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.31797

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
رفع  تم   2828 ماي   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»988.888 درهم« أي من »188.888 
عن  درهم«   1.888.888« إلى  درهم« 
إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1132.
78I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

 ELECTRIC MOROCCAN«
»DEVELOPMENT PARTNER
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل الوانوني للشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

 ELECTRIC MOROCCAN«

 »DEVELOPMENT PARTNER

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

و عنوان مورها االجتماعي شارع 

املسير6, زنوة 6 اكتوبر رقم 6 الطابق 

3 شوة 3  - 28188 الدار البيضاء .

تحويل الشكل الوانوني للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.31797

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم تحويل   2828 ماي   27 املؤرخ في 

الشكل الوانوني للشركة من »شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات الشريك 

»شركة عات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدود6«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1132.

71I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SOCIETE STRADELLA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

الودس 2 ش 2 ، 25888، خريبكة 

املغرب

SOCIETE STRADELLA شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي كراج، حي 

املنطلق رقم 112 بوللنوار - 25888 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6319

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   85

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE STRADELLA
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء
كراء مواد البناء.

عنوان املور االجتماعي : كراج، حي 
 25888  - بوللنوار   112 املنطلق رقم 

خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد عوار عبد الكبير 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عوار عبد الكبير عنوانه)ا) 
رقم 11، حي املنطلق بولنوار 25888 

خريبكة املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عوار عبد الكبير عنوانه)ا) 
رقم 11، حي املنطلق بولنوار 25888 

خريبكة املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
11 يونيو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2828 تحت رقم 157.

72I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SOCIETE EL GUARAANI
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

الودس 2 ش 2 ، 25888، خريبكة 
املغرب

SOCIETE EL GUARAANI شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 
الرابع، الجهة اليسرى، شارع محمد 
السادس رقم 938 تجزئة الفتح - 

25888 خريبكة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
6327

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   11
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE EL GUARAANI
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستغالل الفالحي
األشغال املختلفة أو البناء.

الطابق   : االجتماعي  املور  عنوان 
شارع محمد  الجهة اليسرى،  الرابع، 
 - الفتح  تجزئة   938 رقم  السادس 

25888 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : عالل  بلوا�صي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عالل  بلوا�صي  السيد 
زنوة الغزالي درب الحاج لحسن   53

26858 بن أحمد املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عالل  بلوا�صي  السيد 
زنوة الغزالي درب الحاج لحسن   53

26858 بن أحمد املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
15 يونيو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2828 تحت رقم 271.
73I
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BELGAZI ALI

SEDIPHARM
شركة عات املسؤولية املحدود6

وفا6 شريك

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

98888، طنجة املغرب
SEDIPHARM  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 

الصناعية اكزنايا طريق الرباط رقم 
8)1 اقامت السذاد6 زنوة احفير  

98888 طنجة املغرب.
وفا6 شريك

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3383

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم اإلعالم   2828 ماي   2( املؤرخ في 
توزيع  و  بواويز  زينب  الشريك  بوفا6 
لرسم   

ً
تبذا الورثة  على  حصصه 

 2828 يناير   31 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

السيد)6) محمد نجاح  بنسذيد  ،  
667 حصة .

 333   ، نجا6 بنسذيد   السيد)6) 
حصة .

 333 السيد)6) فريد6 بنسذيد  ،  
حصة .

السيد)6) بوشر ى بنسذيد  ،  333 
حصة .

السيد)6) انيسة بنسذيد  ،  333 
حصة .

 334   ، بنسذيد   سناء  السيد)6) 
حصة .

 333   ، كوثر بنسذيد   السيد)6) 
حصة .

السيد)6) محمد بنسذيد  ،  377 
حصة .

 1(9   ، السيد)6) سلمى بنسذيد  
حصة .

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 83)231.

74I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحوة 

ورزازات

 STE OUASKOUK EXPORT
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحوة ورزازات

شارع موالي رشيد عمار6 دادس 
الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب
 STE OUASKOUK EXPORT SARL
AU شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي دوارالبراج 
ايت بوداود  - 47988 تنغير املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
3169

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   21
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.OUASKOUK EXPORT SARL AU

نول   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
األمتذة غير املصحوبة

* التصدير واالستيراد .
عنوان املور االجتماعي : دوارالبراج 

ايت بوداود  - 47988 تنغير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد احماد وسكوك 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احماد وسكوك عنوانه)ا) 
زاكور6   47988 فرخانة  تسمغين 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احماد وسكوك عنوانه)ا) 
زاكور6   47988 فرخانة  تسمغين 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   12 بتاريخ  االبتدائية بزاكور6  

2828 تحت رقم -.

75I

COMPTAFFAIRES

 SMARTWATER

TECHNOLOGY
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 SMARTWATER TECHNOLOGY

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حديوة 

املحمدية اقامة ميموزا عمار6 2 

شوة 18 - 88))2 املحمدية املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

25435

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   19

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMARTWATER TECHNOLOGY
مكتب   *  : غرض الشركة بإيجاز 

للدراسات والتحويوات واالبحاث
* االستيراد والتصدير

* التجار6.
حديوة   : االجتماعي  املور  عنوان 
املحمدية اقامة ميموزا عمار6 2 شوة 

18 - 88))2 املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : الهاشمي سليم  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الهاشمي سليم عنوانه)ا)  السيد 
بني   184 رقم   81 اطلنتيك  تجزئة 

يخلف  15))2 املحمدية املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الهاشمي سليم عنوانه)ا)  السيد 
بني   184 رقم   81 اطلنتيك  تجزئة 

يخلف  15))2 املحمدية املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ )8 يونيو 

2828 تحت رقم 549.

76I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثوة الذيون

LAAYOUNE

SARPEX
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثوة الذيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�صى 
الذيون ، 72888، املر�صى الذيون 

املغرب
SARPEX شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 32 مكرر 

زنوة سيدي افني شوة2 تجزئة 
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املسير6 الخضراء  - 78882 املر�صى 

الذيون املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

31769

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   17

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SARPEX

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، وتجار6  عامة  تجار6   ، وتصدير 

جميع  واستيراد  تصدير   ، تسويق 

 ، الرخويات   ، األسماك  أنواع 

البحرية  األصداف   ، الوشريات 

 ، البحرية  املأكوالت  من  وغيرها   ،

املحلية أو املستورد6 بووارب الصيد 

تجهيز  ؛  وطني أو أجنبي   ، أو تجميد 

جميع  وتصدير  تسويق   ، تثمين   ،

املنتجات البحرية ؛ تصدير واستيراد 

جميع وسائل اإلنتاج ......
عنوان املور االجتماعي : 32 مكرر 
تجزئة  شوة2  افني  سيدي  زنوة 

املر�صى   78882  - الخضراء   املسير6 

الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : السيد منتصير اعمار    

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 588   : حلواني  زكرياء  السيد    

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد منتصير اعمار    عنوانه)ا) 
حي موالي رشيد الشطر الثاني منازل 
الذيون   78888 الودس   مدرسة 

املغرب.

حلواني عنوانه)ا)  زكرياء  السيد  
زنوة موالي عبدالذزيز بلوك ا رقم12 
حي الحسني  78888 الذيون املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   اعمار  منتصير  السيد 
حي موالي رشيد الشطر الثاني منازل 
الذيون   78888 الودس   مدرسة 

املغرب
عنوانه)ا)  حلواني  زكرياء  السيد 
زنوة موالي عبدالذزيز بلوك ا رقم12 

حي الحسني  78888 الذيون املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 1881/2828.
77I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثوة الذيون

LAAYOUNE

IC TRAVAUX DIVERS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثوة الذيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�صى 
الذيون ، 72888، املر�صى الذيون 

املغرب
IC TRAVAUX DIVERS  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 55 زنوة 
سيدي افني. - 78882 املر�صى 

الذيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
31767

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   17
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TRAVAUX DIVERS
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنزلية  والديكورات  الصباغة 
وأعمال ألواح الذزل الحراري وتجميع 
الصناعي  الطالء   ، التبريد.  غرف 

واملذدن......
زنوة   55  : عنوان املور االجتماعي 
سيدي افني. - 78882 املر�صى الذيون 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد نور الدين عروم    :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عروم     الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا) حي املسير6 الخضراء شارع 
املر�صى   78882   56 رقم  االندلس 

الذيون املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين عروم  عنوانه)ا) 
شارع االندلس  حي املسير6 الخضراء 
الذيون  املر�صى   78882   56 رقم 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 1888/2828.

7(I

PLURIDIS

YZO GROUPE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

PLURIDIS
تواطع شارع بئر أنزران و زنوة الوائد 
األشطر عمار6 ربح A، الطابق الرابع، 
الشوة رقم 16 - املذاريف ، 28378، 

الدار البيضاء املغرب
YZO GROUPE شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 18 شارع 
الحرية الطابق 3 الشوة 5 - 28888  

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

462833
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   86
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YZO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GROUPE
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
18 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
  28888  -  5 3 الشوة  الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 334   : السيد ياسين الصفريوي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 333   : بنجلون  عثمان  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 333   : بنجلون  زينب  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة . 
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الصفريوي  ياسين  السيد 
عنوانه)ا) زاوية شارع املحيط الهادي 
  28888 أنفا  الزمرد  شاطئ  وزنوة 

الدار البيضاء املغرب.
السيد عثمان بنجلون عنوانه)ا) 
3 زنوة املكي بريش السوي�صي 18888 

الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  بنجلون  زينب  السيد6 
3 زنوة املكي بريش السوي�صي 18888 

الرباط املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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الصفريوي  ياسين  السيد 
عنوانه)ا) زاوية شارع املحيط الهادي 
  28888 أنفا  الزمرد  شاطئ  وزنوة 

الدار البيضاء املغرب
السيد عثمان بنجلون عنوانه)ا) 
3 زنوة املكي بريش السوي�صي 18888 

الرباط املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736174.
79I

الذيون استشارات

MONSAM TRADING
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

الذيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

78888، الذيون املغرب
MONSAM TRADING  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
 F موالي رشيد املمدد6 مجموعة

رقم 75  الذيون  - 78888 الذيون 
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
317(1

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   16
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MONSAM TRADING
كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجاري  بالنشاط  مايتذلق 

والخدماتي والفالحي والصناعي.
تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 
موالي رشيد املمدد6 مجموعة F رقم 
75  الذيون  - 78888 الذيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.888.888 درهم، موسم كالتالي:

 5.188   : درار   ابو  علي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 4.988   : ابلق  سمير6  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 518.888  : السيد علي ابو درار    

بويمة 188 درهم.

 498.888  : السيد6 سميرال6 ابلق 

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  درار   ابو  علي  السيد 
شارع ابو حنيفة  رقم 12 حي الوحد6 

81 الذيون   78888 الذيون   املفرب.

عنوانه)ا)  ابلق  سمير6  السيد6 

فرنسا 88888 فرنسا فرنسا.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  درار   ابو  علي  السيد 
شارع ابو حنيفة  رقم 12 حي الوحد6 

81 الذيون   78888 الذيون   املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 1884.

(8I

NAC CONSEIL

LOCATION A.R. TAWAMIN
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

NAC CONSEIL

 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

 LOCATION A.R. TAWAMIN

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 

1 الطابق السفلي قطذة رقم )2 

تجزئة محمد بنسود6 فاس - 38888 

فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

62(85

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   28

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOCATION A.R. TAWAMIN

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.

محل   : االجتماعي  املور  عنوان 

رقم 1 الطابق السفلي قطذة رقم )2 

تجزئة محمد بنسود6 فاس - 38888 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 2.588   : أحمد  الذسري  السيد 

حصة بويمة 258.888 درهم للحصة

 2.588   : رشيد  الوردي  السيد 

حصة بويمة 258.888 درهم للحصة

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أحمد  الذسري  السيد 

حي الجديد بنسود6 فاس   (32 رقم 

38888 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  رشيد  الوردي  السيد 

رقم 1232 حي الوحد6  بنسود6 فاس 

38888 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أحمد  الذسري  السيد 

حي الجديد بنسود6 فاس   (32 رقم 

38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1346.

(1I

NAC CONSEIL

RASARYNE NEGOCE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE
 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
RASARYNE NEGOCE شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 9 زنوة 
6 حي بنيس بلخياط فاس - 38888 

فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
62(13

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 أبريل   38
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RASARYNE NEGOCE
: مواول في  غرض الشركة بإيجاز 
 / ممون حفالت   / التجار6 املختلفة 

التجار6 املختلفة.
 9 رقم   : االجتماعي  املور  عنوان 
 - فاس  بلخياط  بنيس  حي   6 زنوة 

38888 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : محمد  بنذامر  السيد 
حصة بويمة 188.888 درهم للحصة
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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 4 السيد بنذامر محمد عنوانه)ا) 

حي زينب عين هارون فاس   19 زنوة 

38888 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

فاطمة  الغرمولي  السيد6 

حي زينب عين   19 زنوة   4 عنوانه)ا) 

هارون فاس 38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1359.

(2I

NAC CONSEIL

DSS TRAVAUX
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

NAC CONSEIL

 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

DSS TRAVAUX شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم )9 

الطابق السفلي حي الرشيدية 2 

طريق عين شوف فاس - 38888 

فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.56153

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 ماي   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عصام هرهار   (6( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.588

  (6( السيد  لفائد6   حصة   2.588

ماي   1( بتاريخ  السذودي  ادريس  

.2828

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

التجارية بفاس  بتاريخ 27 ماي 2828 

تحت رقم 1197.

(3I

NAC CONSEIL

DSS TRAVAUX
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل الشكل الوانوني للشركة

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE
 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
DSS TRAVAUX شركة عات 

املسؤولية املحدود6
و عنوان مورها االجتماعي رقم )9 
الطابق السفلي الرشيدية 2 طريق 
عين الشوف فاس - 38888 فاس .

تحويل الشكل الوانوني للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.56153
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تحويل   2828 ماي   14 املؤرخ في 
الشكل الوانوني للشركة من »شركة 
عات املسؤولية املحدود6« إلى »شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 27 ماي 2828 

تحت رقم 1197.

(4I

AM CONSULTING

 SOCIETE MAROCAINE
 D›AMENAGEMENT
 ET D›ENTRETIEN DE

BATIMENTS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE MAROCAINE
 D›AMENAGEMENT ET

   D›ENTRETIEN DE BATIMENTS
شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي املحل 
التجاري رقم 14 ، قيسارية نور، رقم 
41 - 43 ،حي ا لراحة، زنوة الزنبق، 
بوسيجور - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.19(.169

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تم   2828 ماي   19 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
من  أي  درهم«   688.888« قدره 
»1.688.888 درهم« إلى »1.888.888 
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 3)736.8 .

(5I

REX CHEMIE

REX CHEMIE
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة

REX CHEMIE
46 شارع محمد الزرقطوني الطابق 
2 رقم 6 ، 28888، الدار البيضاء 

املغرب
REX CHEMIE شركة عات 
املسؤولية املحدود6)في طور 

التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 46 شارع 
محمد الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 

28888 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.374691

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
2828 تورر حل  17 فبراير  املؤرخ في 
 REX 6شركة عات املسؤولية املحدود
 188.888 مبلغ رأسمالها    CHEMIE
 46 اإلجتماعي  درهم وعنوان مورها 
 2 الطابق  الزرقطوني  محمد  شارع 
رقم 6 - 28888 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : غياب نشاط تجاري.

و حدد مور التصفية ب 46 شارع 
 - 6 2 رقم  محمد الزرقطوني الطابق 

28888 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

بنلمليح  سومية   السيد)6) 

محمد  شارع   46 عنوانه)ا)  و  بنان 
 28888 6 2 رقم  الزرقطوني الطابق 

 (6( كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2828 تحت رقم 731635.

(6I

fiduciaire fiamzi

جنابوا
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire fiamzi

)3 زنوة اشبلية رقم )1/3 طنجة 

)3 زنوة اشبلية رقم )1/3 طنجة، 

98888، طنجة املغرب

جنابوا شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 29 زنوة 

عمر ابن عاص الطابق 3 رقم 26 - 

98888 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

99153

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2819 يونيو   14

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : جنابوا.

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األسماك .

زنوة   29  : عنوان املور االجتماعي 
 -  26 رقم   3 عمر ابن عاص الطابق 

98888 طنجة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 28.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
  : اليوسفي   السالم  عبد  السيد 
188 حصة بويمة 288 درهم للحصة
 : اليوسفي   السالم  عبد  السيد 

188 بويمة 288 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
اليوسفي   السالم  عبد  السيد 
قودس  منطوة  الشفا  بئر  عنوانه)ا) 
 98888 طنجة    11 رقم   5( زنوة 

طنجة املغرب .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اليوسفي   السالم  عبد  السيد 
قودس  منطوة  الشفا  بئر  عنوانه)ا) 
 98888 طنجة    11 رقم   5( زنوة 

طنجة املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  التجارية بطنجة  

.M7191961755 2819 تحت رقم
(7I

aice compta

DIJLA TECHNOLOGY
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
DIJLA TECHNOLOGY شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 13 زنوة 
أحمد املجاتي إقامة االلب الطابق 1 

رقم ) حي املذاريف - 28378 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

461981

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   27

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIJLA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TECHNOLOGY

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أجهز6 الكمبيوتر.

زنوة   13  : عنوان املور االجتماعي 

 1 أحمد املجاتي إقامة االلب الطابق 

رقم ) حي املذاريف - 28378 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

السيد يونس الجمل :  188 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الجمل  يونس  السيد 

)7) ح  414 رقم  درب النجمة بلوك 

ح 28238 البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الجمل  يونس  السيد 

)7) ح  414 رقم  درب النجمة بلوك 

ح 28238 البيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736834.

((I

fidact

STE  FHD TRANS 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidact
رقم 22 بلوك E حي السالم ، 
14288، سيدي سلمان املغرب

 STE  FHD TRANS شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 11 عمار6 
ياسين شارع الزرقطوني  زنوة 87 
حي الجديد - 16888 سيدي قاسم 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
2(427

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   17
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FHD TRANS
نول   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص
- نول السياحي

- األشغال املختلفة.
عنوان املور االجتماعي : 11 عمار6 
 87 زنوة  الزرقطوني   شارع  ياسين 
سيدي قاسم   16888  - حي الجديد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 : الصغير  السالم   عبد  السيد   

1888 بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الصغير  السالم   عبد  السيد 
 14288 الواد  اجبيرات  عنوانه)ا) 

سيدي سليمان املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصغير  السالم   عبد  السيد 
 14288 الواد  اجبيرات  عنوانه)ا) 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

يونيو 2828 تحت رقم -.

(9I

fidact

STE  OULAD RIFI  CARS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

fidact
رقم 22 بلوك E حي السالم ، 
14288، سيدي سلمان املغرب

STE  OULAD RIFI  CARS شركة 
عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي املحل 
التجاري رقم 86 شارع األمم املتحد6 
رقم  87 - 14288 سيدي سليمان 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

2(95
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   25
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OULAD RIFI  CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
املحل   : االجتماعي  املور  عنوان 
التجاري رقم 86 شارع األمم املتحد6 
سيدي سليمان   14288  -  87 رقم  

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 488  : شمس  ماجد6  السيد6 

بويمة 188 درهم.

السيد محمد شمس : 388 بويمة 

188 درهم.

 388  : السيد عبد السالم شمس 

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد6 ماجد6 شمس عنوانه)ا) 

سيدي   14288 األمن  شارع   (7

سليمان املغرب.

 7 السيد محمد شمس عنوانه)ا) 

سيدي سليمان   14288 شارع األمن 

املغرب.

شمس  السالم  عبد  السيد 

 14288 األمن  شارع   7 عنوانه)ا) 

سيدي سليمان املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد6 ماجد6 شمس عنوانه)ا) 

سيدي   14288 األمن  شارع   (7

سليمان املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  سليمان   بسيدي  االبتدائية 

17 يونيو 2828 تحت رقم 56/2828.

98I

CRI MEKNES

 STE TRADING WORK 
NEGOCIATION SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 STE TRADING WORK 

NEGOCIATION SARL شركة

 عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 38 شارع

محمد السادس مرجان 2    58888 

مكناس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

49795

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   86

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 STE TRADING WORK   :

.NEGOCIATION SARL

:  بيع مواد  غرض الشركة بإيجاز 

البناء و أعمال البناء املختلفة. .

38 شارع  عنوان املور االجتماعي : 

محمد السادس مرجان 2      - 58888 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : بوقطيبة  أكرم  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 588   : بوقطيبة  عدل  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوقطيبة  أكرم  السيد 
 58888 51 توالل  2 رم  تجزئة الفتح 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  بوقطيبة  عدل  السيد 
 58888 51 توالل  2 رم  تجزئة الفتح 

مكناس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوقطيبة  أكرم  السيد 
 58888 51 توالل  2 رم  تجزئة الفتح 

مكناس املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   14 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1541.

91I

CRI MEKNES

 PHARMACIE ASSAKINA 5
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 PHARMACIE ASSAKINA 5 SARL

AU  شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار6 

E دكان رقم 28 السكينة 5 رياض 

توالل 2 - 58888  مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

49797

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   13

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE ASSAKINA 5 SARL

. AU

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية..

 E عمار6   : عنوان املور االجتماعي 
دكان رقم 28 السكينة 5 رياض توالل 

2 - 58888  مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : ركراكي   السيد هشام 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ركراكي   هشام  السيد 

إقامة يونس زنوة روما شوة 26 م.ج  

58888  مكناس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ركراكي   هشام  السيد 

إقامة يونس زنوة روما شوة 26 م.ج  

58888  مكناس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   14 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم -.

92I

CHAOUIA ENGINS

CHAOUIA ENGINS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHAOUIA ENGINS

 N° 14 ANCIEN SOUK 2 ETG

 BLOC D RUE 21 AOUT ،

25000، khouribga MAROC

CHAOUIA ENGINS شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الرقم 14 

سوق قديم الطابق 2 بلوك د زنوة 

21 غشت - 25888 خريبكة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

6331

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   18

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
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عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAOUIA ENGINS

غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تفاوض+االشغال  تصدير+عمليات 

املختلفة في البناء.

عنوان املور االجتماعي : الرقم 14 

بلوك د زنوة   2 سوق قديم الطابق 

21 غشت - 25888 خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : حنيفي  عادل  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حنيفي  عادل  السيد 

خريبكة   25888 حي االنبذات    958

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حنيفي  عادل  السيد 

خريبكة   25888 حي االنبذات    958

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

16 يونيو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2828 تحت رقم 167.

93I

-CASH CONSEIL-  كاش كونساي

WOMA-ووما
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

-CASH CONSEIL-  كاش كونساي

حي موالي عبدهللا زنوة 165 رقم ) 

عين الشق ، 8)284، الدارابيضاء 

املغرب

WOMA-ووما شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 128 زنوة 

23 ماندرونا عين الشق - 28488 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

461969

في  مؤرخ  حر  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   16

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

WOMA-ووما.

مزاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مهنة املهندس وأشغال الهندسة..
عنوان املور االجتماعي : 128 زنوة 

 28488  - الشق  عين  ماندرونا   23

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : عصاد  هاجر  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عصاد  هاجر  السيد6 
عين   23 رقم   5 زنوة  إيمان  تجزئة 

الشق 28488 الدارالبيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عصاد  هاجر  السيد6 
عين   23 رقم   5 زنوة  إيمان  تجزئة 

الشق 28488 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736886.

94I

LEADER FINANCE

CUIZINA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CUIZINA شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
إزدهار 2 عمار6 ريان 42 الطابق 

3 شوة 13 رياض سالم مراكش - 
48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
184857

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   12
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CUIZINA
نجار6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب.
تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 
الطابق   42 ريان  عمار6   2 إزدهار 
 - مراكش  سالم  رياض   13 شوة   3

48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد نامز أشرف :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أشرف  نامز  السيد 

 42 ريان  عمار6   2 إزدهار  تجزئة 

سالم  رياض   13 شوة   3 الطابق 

مراكش 48888 مراكش املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أشرف  نامز  السيد 

 42 ريان  عمار6   2 إزدهار  تجزئة 

سالم  رياض   13 شوة   3 الطابق 

مراكش 48888 مراكش املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113642.

95I

COMPTAFFAIRES

BROWNTOAST
إعالن متذدد الورارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

BROWNTOAST »شركة عات 

املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: 2) رياض 

السالم - 88))2 املحمدية املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.1(855

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاع   2828 فبراير   1( املؤرخ في 

الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  بحوز6  حصة   588 تفويت 

ابودهاج املهدي لصالح السيد شاه 

زيب بارفيز

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل الوانوني للشركة من 

شركة محدود6 املسؤولية الى شركة 

شريك  عات  املسؤولية  محدود6 

وحيد.
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قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
السيد  استوالة  بوبول  املسير  تغيير 
ابودهاج املهدي من التسيير وتذيين 
السيد شاه زيب بارفيز كمسير للشركة 

ملد6 غير محدود6.
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�صي للشركة.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ )8 يونيو 

2828 تحت رقم 544.
96I

FIDULIMAR

AIZOU CHALLENGE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

AIZOU CHALLENGE شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 634 حي 
الوحد6  - 45888 ورزازات املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

18(25

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   27
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIZOU : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CHALLENGE
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
رقم   : االجتماعي  املور  عنوان 
ورزازات   45888  - حي الوحد6    634

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

  : الحاكم  ايت  عائشة  السيد6  
588 حصة بويمة 188 درهم للحصة
588 حصة    : السيد زهير بوفتال 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الحاكم  ايت  عائشة   السيد6  
املواومة   حي   146 رقم  عنوانه)ا) 

45888 ورزازات املغرب.
عنوانه)ا)  بوفتال  زهير  السيد 
بني   78 رقم  البركة  رياض  تجزئة 

يخلف 28))2 املحمدية املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحاكم  ايت  عائشة   السيد6  
املواومة   حي   146 رقم  عنوانه)ا) 

45888 ورزازات املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 16 يونيو 

2828 تحت رقم -.

97I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE NOHA METAL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تذيين مسير جديد للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
STE NOHA METAL   شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي حي 
املحمدي زنوة 226 رقم 116 - 

68888 وجد6 املغرب.
تذيين مسير جديد للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.22139

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تذيين   2828 يونيو   82 املؤرخ في 
السيد)6)  للشركة  جديد  مسير 

برمضان ميلود كمسير وحيد.

تبذا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1137.

9(I

CABINET KHACHIM

 MADRASSAT ALFATH
PRIVEE

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

 MADRASSAT ALFATH PRIVEE

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي : رقم 31 

املغرب الذربي بلوك ) ب3  - 14888 

الونيطر6 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

54677

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   24

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MADRASSAT ALFATH PRIVEE

غرض الشركة بإيجاز : - 

مدرسة للتذليم الخصو�صي.
 31 عنوان املور االجتماعي : : رقم 

املغرب الذربي بلوك ) ب3  - 14888 

الونيطر6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 388.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 4(8   : امحمد   السيد  هيباوي  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 428   : مصطفى  هيباوي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

  : الرحمان  عبد  هيباوي  السيد 

428 حصة بويمة 188 درهم للحصة

428 حصة    : هيباوي علي  السيد 

بويمة 188 درهم للحصة

 428   : هيباوي عبد الغني  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

حصة   428 هيباوي خالد  السيد 

بويمة 188 درهم للحصة

 428   : محمد  هيباوي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هيباوي  امحمد  عنوانه)ا) 

ببئر الرامي الغربية رقم 248  14888 

الونيطر6 املغرب.

مصطفى   هيباوي  السيد 

رقم  الغربية  الرامي  ببئر  عنوانه)ا) 

248  14888 الونيطر6 املغرب.

الرحمان   عبد  هيباوي  السيد 

رقم  الغربية  الرامي  ببئر  عنوانه)ا) 

248  14888 الونيطر6 املغرب.

السيد هيباوي علي  عنوانه)ا) ببئر 

الونيطر6   24 رقم  الشرقية  الرامي 

14888 الونيطر6 املغرب.

الغني  عبد  هيباوي  السيد 

رقم  الغربية  الرامي  ببئر  عنوانه)ا) 

248  14888 الونيطر6 املغرب.

عنوانه)ا)  خالد   هيباوي  السيد 

ببئر الرامي الشرقية رقم 644  14888 

الونيطر6 املغرب.

عنوانه)ا)  السيد هيباوي محمد  

  1( رقم  الشاوي  صالح  بتجزئة 

14888 الونيطر6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى   هيباوي  السيد 

رقم  الغربية  الرامي  ببئر  عنوانه)ا) 

248 14888 الونيطر6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 11 يونيو 

2828 تحت رقم 74691.

99I
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AJAIB ARGAN SARL AU

AJAIB ARGAN
شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
حل شركة

AJAIB ARGAN SARL AU
شارع محمد الخامس عمار6 

الحديوة الطابق السابع رقم 27 ، 
98888، طنجة املغرب

AJAIB ARGAN شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس عمار6 الحديوة 

الطابق 7 رقم 27 طنجة - 98888 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.67819
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر حل   2828 86 مارس  املؤرخ في 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
  AJAIB ARGAN الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها 18.888 درهم وعنوان 
محمد  شارع  اإلجتماعي  مورها 
الطابق  الحديوة  عمار6  الخامس 
طنجة   98888  - طنجة   27 رقم   7

املغرب نتيجة ل : عدم املردودية.
شارع  ب  التصفية  مور  حدد  و 
الحديوة  عمار6  الخامس  محمد 
 98888  - طنجة   27 رقم   7 الطابق 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  مصباح  اعميمي   السيد)6) 
عنوانه)ا) دوار النجار6 الواد النويرات 
املغرب  بلوصيري   16888 بلوصيري 

كمصفي )6) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم )256.

188I

CABINET OUASSI

TOPOCLIM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمار6 كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم 3 املدينة الجديد6 

، 46888، اسفي املغرب
TOPOCLIM شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

19 رقم 54  قرية الشمس الذليا - 
46888 اسفي املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
9479

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2819 يناير   83
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOPOCLIM
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة - تكييف.
زنوة   : االجتماعي  املور  عنوان 
 - قرية الشمس الذليا    54 رقم   19

46888 اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1888  : بودائر6  حسني  السيد 

بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بودائر6  حسني  السيد 
زنوة 19 رقم 54 قرية الشمس الذلي 

46888 اسفي املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بودائر6  حسني  السيد 
زنوة 19 رقم 54 قرية الشمس الذلي 

46888 اسفي املغرب
تم اإليداع الوانوني ب-  بتاريخ 15 

يناير 2819 تحت رقم -.
181I

KBH CONSULTING

BK CORPORATION
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

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

30000، FES MAROC
BK CORPORATION شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 15زنوة 
طنجة شارع الجوالن االطلس فاس 

فاس 38888  فاس املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62(43
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   11
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CORPORATION
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلذاب االلكترونية.
15زنوة   : املور االجتماعي  عنوان 
الجوالن االطلس فاس  طنجة شارع 

فاس 38888  فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد أنوار بوركان :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

حصة   588   : السيد زهير كوش 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أنوار بوركان عنوانه)ا) 22 
زنوة قدماء املحاربين 34588 بيزيرس 

فرنسا 31888 تلوز فرنسا.
زنوة  السيد زهير كوش عنوانه)ا) 

االمير عبد الوادر رقم 249 بويذوويات  

صفرو 31888  صفرو املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أنوار بوركان عنوانه)ا) 22 
زنوة قدماء املحاربين 34588 بيزيرس 

فرنسا 31888 تلوز فرنسا
زنوة  السيد زهير كوش عنوانه)ا) 

االمير عبد الوادر رقم 249 بويذوويات  

صفرو 31888  صفرو املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1368.

182I

KBH CONSULTING

BARDI CAPS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

BARDI CAPS شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 15 
زنوة طنجة شارع الجوالن األطلس 

فاس - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62(41

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
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عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BARDI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CAPS

التجار6   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الدولية للمالبس و األكِسْسوارات

- التصدير و اإلستيراد.
 15 رقم   : عنوان املور االجتماعي 
األطلس  الجوالن  شارع  طنجة  زنوة 

فاس - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

السيد الغالي البردعي :  8) حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

السيد املامون البردعي :  28 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البردعي  الغالي  السيد 
رقم 57 حي النزهة طريق عين الشوف 

فاس 38888 فاس املغرب.

السيد املامون البردعي عنوانه)ا) 

فيال 57 حي تجزئة النزهة طريق عين 

الشوف فاس 38888 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البردعي  الغالي  السيد 
رقم 57 حي النزهة طريق عين الشوف 

فاس 38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1359.

183I

مكتب مذيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

STE KHC SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

مكتب مذيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 14288، سيدي سليمان 

املغرب

STE KHC SARL AU  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

الياسمين رقم 439  - 16888 سيدي 

قاسم  املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.2(291

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

املؤرخ في )1 مارس 2828 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

 16888  -   439 »حي الياسمين رقم 

»دوار  إلى  املغرب«  قاسم   سيدي 

 16888  - زيرار6  الواد  الكرينات 

سيدي قاسم   املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

يونيو 2828 تحت رقم 216.

184I

CRI MEKNES

AZ MEK TRANS  S.A.R.L AU 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 AZ MEK TRANS  S.A.R.L au 

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي متجر برقم 

295 مرجان 4  - 58888 مكناس  

املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

49773

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   19
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AZ   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEK TRANS  S.A.R.L au
نول   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين للغير .
– الصباغة و املطالة..

متجر   : االجتماعي  املور  عنوان 
 58888  -   4 مرجان   295 برقم 

مكناس  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : غرنيط   رشيد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  غرنيط   رشيد  السيد 
4  58888 مكناس  285 مرجان  رقم 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  غرنيط   رشيد  السيد 
4  58888 مكناس  285 مرجان  رقم 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1586.

185I

CRI MEKNES

CAFE LA FLEUR  SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

CAFE LA FLEUR  SARL  شركة 

عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي  متجر 
رقم 32-33 االقامة 4 تجزئة رياض 

االسماعيلية الشطر ب1 أنا�صي 

جماعة ايت والل  - 58888 مكناس  

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

497(9

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2819 نونبر   84

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. LA FLEUR  SARL

غرض الشركة بإيجاز : موهى.

متجر    : االجتماعي  املور  عنوان 
تجزئة رياض   4 االقامة   32-33 رقم 

أنا�صي  ب1  الشطر  االسماعيلية 

58888 مكناس    - جماعة ايت والل  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : الذربي طاهري    السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد عبدالرزاق اليزيدي :  588 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الذربي طاهري   عنوانه)ا) 
مكناس   58888  6 النذيم   325 رقم 

املغرب .

اليزيدي  عبدالرزاق  السيد 

 11 حي موالي رشيد زنوة  عنوانه)ا) 
رقم 81  52458 الريصاني املغرب .
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والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الذربي طاهري   عنوانه)ا) 
مكناس   58888  6 النذيم   325 رقم 

املغرب 

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1514.

186I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحوة 

ورزازات

STE ELKALAYLA SARL AU «
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحوة ورزازات

شارع موالي رشيد عمار6 دادس 

الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب

 STE ELKALAYLA SARL AU «

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 

الحزبان النيف - 88)45 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5(1

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   19

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  «  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ELKALAYLA SARL AU

مزرعة   *  : غرض الشركة بإيجاز 

دواجن.

* النول البضائع للغير
* البناء واالشغال املختلفة .

قصر   : االجتماعي  املور  عنوان 
تنغير   45(88  - النيف  الحزبان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 58.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
 588   : السيد الوبوري يوسف  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الوبوري يوسف  عنوانه)ا) 
تنغير   45(88 قصر الحزبان النيف 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوبوري يوسف  عنوانه)ا) 
تنغير   45(88 قصر الحزبان النيف 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2828 تحت رقم -.

187I

STE FIACCOF 

 STE CARREAUX
CONSTRUCTION MAROC

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE CARREAUX
 CONSTRUCTION MAROC

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 
11زنوة 3 بلوك 2 خي سيدي بودهر  

مرجة - 38888 فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
62(35

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   1(
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CARREAUX CONSTRUCTION

.MAROC
مواول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالط األسمنت  أعمال مختلفة
تجار6 عامة.

رقم   : االجتماعي  املور  عنوان 
2 خي سيدي بودهر   3 بلوك  11زنوة 

مرجة - 38888 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 788   : االودي  رضوان   السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
السيد عبد الصمد االودي :  288 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 188   : السيد6 امينة بن الطالب 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
االودي عنوانه)ا)  السيد رضوان  
3 سيدي بوظهر  9 بلوك  2 زنوة  رقم 

38888 فاس املغرب.
االودي  الصمد  عبد  السيد 
 3 بلوك   9 زنوة   2 رقم  عنوانه)ا) 

سيدي بوظهر 38888 فاس املغرب.
الطالب  بن  امينة  السيد6 
عنوانه)ا) رقم 17 زنوة )8 حي املرجة 

38888 فاس املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االودي عنوانه)ا)  السيد رضوان  
3 سيدي بوظهر  9 بلوك  2 زنوة  رقم 

38888 فاس املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1372.
18(I

TECO GEST SARLAU

ARBILUX
إعالن متذدد الورارات

TECO GEST SARLAU
 Imm 7 Appt 7 GH 7

 Opperation Erreda Oulfa
 N°45 CASABLANCA، 20220،

CASABLANCA MAROC
ARBILUX »شركة عات املسؤولية 

املحدود6 عات الشريك الوحيد«
وعنوان مورها االجتماعي: شارع اللة 
ياقوت الطابق االول رقم   56 مركز 

الرياض - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.437587

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 أبريل   38 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم   قرار 
،تبيع  شذير6  شادية  السيد6  مايلي: 
)خمسمائة)  بموجبه،588   وتنول 
 « أربيلكس   « سهم تملكها في شركة 
ش.ع.م.م. ، إلى سذيد أهمدوس الذي 

يوبلهم.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد6 شادية شذير6 من  استوالة 
طرف  من  الشركة  تسير  منصبهاو 
املسير السيد سذيد أهمدوس وتذطى 
باسم  التصرف  في  السلط  كافة  له 

الشركة ملد6 غير محدد6
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل الوانوني
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

التسمية
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

االسهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأس املال.
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على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
مايلي: تذيين وصالحيات املسيرين

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735651.

189I

TECO GEST SARLAU

FOROPTION
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 Imm 7 Appt 7 GH 7

 Opperation Erreda Oulfa
 N°45 CASABLANCA، 20220،

CASABLANCA MAROC
FOROPTION شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 61 اللة 
ياقوت زاوية مصطفى املذاني الطابق 
األول رقم 56 مركز رياض  - 28288 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
461467

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   13
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOROPTION
أعمال و   : غرض الشركة بإيجاز 

إنشاءات مختلفة
 التجار6 واملذدات واللوازم
 الصيانة والنول والتأجير

عمليات  قسم  ملشاريع  دراسات   
الطوارئ واإلحياء.

جدولة وتوجيه وتنسيق املشاريع.

اللة   61  : عنوان املور االجتماعي 

ياقوت زاوية مصطفى املذاني الطابق 

 28288  - 56 مركز رياض   األول رقم 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد عبد الرزاق بدران :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بدران  الرزاق  عبد  السيد 

 48 زنوة  الخدير  سيدي  عنوانه)ا) 
الدار   28288 الحسني  حي   5 رقم 

البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بدران  الرزاق  عبد  السيد 

 48 زنوة  الخدير  سيدي  عنوانه)ا) 
الدار   28288 الحسني  حي   5 رقم 

البيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735599.

118I

املحاسبة نذمان مجيد6

STE  BI-SA  TRANS SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

املحاسبة نذمان مجيد6
رقم 1 شارع عالل بن عبد هللا 

سيدي احمد التادلي صفرو ، 

31888، صفرو املغرب

ste  BI-SA  TRANS sarl شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي مركز عين 

الشكاك/عين الشكاك صفرو - 

31888 عين الشكاك صفرو املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.2737

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 يونيو 2828 تمت 

املصادقة على :
تفويت السيد )6) ادريس  محو�صي 
338 حصة اجتماعية من أصل 338 
حصة لفائد6  السيد )6) عزيز اعطو 

بتاريخ 18 يونيو 2828.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
يونيو   19 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2828 تحت رقم 2828/)9.
111I

palais des services comptables te fiscals

YATIB PROMO
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 palais des services comptables
te fiscals

حي أمل1, عمار6 ب, رقم92, شوة), 
تيط مليل, الدار البيضاء ، 26888، 

الدار البيضاء ااملغرب
YATIB PROMO شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي حي أمل1, 

عمار6 ب, رقم92, شوة), تيط 
مليل, الدار البيضاء - 26888  الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

422875
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2819 يناير   84
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YATIB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PROMO
منذش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عواري.
حي   : االجتماعي  املور  عنوان 
أمل1, عمار6 ب, رقم92, شوة), تيط 
26888  الدار  مليل, الدار البيضاء - 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

 588   : ياتيب  هللا  عبد  السيد 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد احمد املؤدن :  588 حصة 
بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا ياتيب عنوانه)ا) 
تيط   5 شوة   12 زين السالم عمار6 
مليل 26888  الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  املؤدن  احمد  السيد 
حي امل 2 رقم 47 تيط مليل 26888  

الدار البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا ياتيب عنوانه)ا) 
تيط   5 شوة   12 زين السالم عمار6 

مليل 2688 الدار البيضاء املغرب
السيد احمد املؤدن عنوانه)ا) حي 
امل 2 رقم 47 تيط مليل 2688 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2819 تحت رقم -.

112I

FIDUNION-MAROC

 MAISON
 INTERNATIONALE DU

LIVRE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MAISON INTERNATIONALE
DU LIVRE شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 13 ، زنوة 
ابن خيران، متجر رقم 1 - 28888 

الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462169

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   82
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MAISON INTERNATIONALE

.DU LIVRE
تداول،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  وتوزيع  تصدير  استيراد، 
واملواد  واملنتجات  واملواالت  الكتب 
ونشر  وطباعة  تحرير  التذليمية؛ 
جميع الدوريات والكتب على جميع 
اإللكترونية؛  فيها  بما  الوسائط 
تجار6 الجملة والتجزئة،  وبيع،  شراء 
التجار6  التصدير،  االستيراد، 
والتوزيع بشكل عام أي ماد6، منتج، 

سلذة، خدمة، قيمة أو غيرها..
عنوان املور االجتماعي : 13 ، زنوة 
 28888  -  1 رقم  متجر  ابن خيران، 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 OGD MAROC :  588 الشركة 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 588   : الخطاب  ادريس  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 OGD MAROC الشركة 
خيران،  ابن  زنوة   ،  13 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   28888  1 متجر رقم 

املغرب.
السيد ادريس الخطاب عنوانه)ا) 
 ,GH 6 توسيم رياض سيدي مومن، 
مبنى 6 رقم 4، سيدي مومن 28888 

الدار البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عطا  عطية  ربيع  احمد  السيد 
جاهر  ابن  زنوة  مكرر   6 عنوانه)ا) 
بورجوني    ،  ( اإلقامة إلياس شوة   ،

28888 الدار البيضاء املغرب
السيد ادريس الخطاب عنوانه)ا) 
 ,GH 6 توسيم رياض سيدي مومن، 
مبنى 6 رقم 4، سيدي مومن 28888 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736269.

113I

COMPTAFFAIRES

CAFE BENNASSEF SOFIA
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

CAFE BENNASSEF SOFIA شركة 
عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 
السفلي محل رقم م11 عمار6 رقم 
9 ج 15 شطر رقم 87 سيدي عباد 
جماعة بني يخلف زناتة - 15))2 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

253(5
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   27
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BENNASSEF SOFIA

غرض الشركة بإيجاز : * موهى.
الطابق   : االجتماعي  املور  عنوان 
رقم  عمار6  م11  رقم  محل  السفلي 
سيدي عباد   87 شطر رقم   15 ج   9
 2((15  - زناتة  يخلف  بني  جماعة 

املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
السيد6 طلحا فاطمة :  78 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
 38   : صوفيا  بناسف  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فاطمة  طلحا  السيد6 
اقامة مدينتي عمار6 5 رقم 41 شطر 
الدار البيضاء   28(88 البرنو�صي   18

املغرب.
السيد6 بناسف صوفيا عنوانه)ا) 
 28(88  1( رقم   41 حي الفرح زنوة 

الدار البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فاطمة  طلحا  السيد6 
اقامة مدينتي عمار6 5 رقم 41 شطر 
الدار البيضاء   28(88 البرنو�صي   18

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

مارس 2828 تحت رقم 582.

114I

bemultico  بيمولتيكو

مصاعد ايطاليا

ITALIAN ASCENSEUR 
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

bemultico  بيمولتيكو
رقم 186 شوة رقم 81 الزيتون 

املذركة -مكناس ، 58868، مكناس 
مكناس

 ITALIAN مصاعد ايطاليا
 ASCENSEUR

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم )12 

شارع السذدين البساتين - 58888 

مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.49221

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 مارس   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املاحي  اناس     (6( تفويت السيد 

588 حصة اجتماعية من أصل 588 

لحسن   (6( السيد  لفائد6   حصة 

حماد بتاريخ 18 مارس 2828.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

يونيو   1( بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم )161.

115I

bemultico  بيمولتيكو

 ITALIAN مصاعد ايطاليا

ASCENSEUR
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل الشكل الوانوني للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 186 شوة رقم 81 الزيتون 

املذركة -مكناس ، 58868، مكناس 

مكناس

 ITALIAN مصاعد ايطاليا

ASCENSEUR شركة عات 

املسؤولية املحدود6

و عنوان مورها االجتماعي رقم )12 

شارع السذدين البساتين - 58888 

مكناس .

تحويل الشكل الوانوني للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.49221

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 مارس 2828 تم تحويل 

الشكل الوانوني للشركة من »شركة 

عات املسؤولية املحدود6« إلى »شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد«.
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باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم )161.

116I

LA COMPTACTIVE SARL AU

KALAVRICA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LA COMPTACTIVE SARL AU

عمار6 رقم 52 مكتب )ـــB الطابق 

الثالت شارع موالي رشيد كليز 

مراكش ، 48888، مراكش املغرب

KALAVRICA شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي : 55 شارع 

محمد الخامس عمار6 جاكار الطابق 

الخامس شوة رقم 33 جليز مراكش 

- 48888 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 

.92945

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تورر حل   2828 11 مارس  املؤرخ في 

شركة عات مسؤولية   KALAVRICA

محدود6 عات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   188.888 رأسمالها 

محمد  شارع   55 اإلجتماعي  مورها 

الطابق  جاكار  عمار6  الخامس 

جليز مراكش   33 الخامس شوة رقم 

نتيجة  املغرب  مراكش   48888  -

لضروف عائلية قاهر6..

و عين:

و  ساندرو  انطونيا   السيد)6) 

عنوانه)ا) عمار6 فردوس شارع محمد 

48888 مراكش  البوالي جليز مراكش 

املغرب كمصفي )6) للشركة.

و قد تم انذواد الجمذية الختامية 

55 شارع  وفي   2828 يناير   13 بتاريخ 

محمد الخامس عمار6 جاكار الطابق 

الخامس شوة رقم 33 جليز مراكش - 

48888  مراكش املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 5)31.

117I

مستأمنة بيت املشاريع ش.م.م

HAYTAM SHOP
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

مستأمنة بيت املشاريع ش.م.م
39 اقمة زيرالبا الحي االداري ، 
23588، قصبة تادلة املغرب

HAYTAM SHOP شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس  - 23358 الوصيبة 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

1(23
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   23
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAYTAM SHOP
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهز6 بالتوسيط.
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
الوصيبة   23358  - محمد الخامس  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد بينجان رضوان 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بينجان رضوان عنوانه)ا) 
حي النصر  23358 الوصيبة املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بينجان رضوان عنوانه)ا) 
حي النصر  23358 الوصيبة املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  االبتدائية بوصبة تادلة  

ماي 2828 تحت رقم 39.
11(I

املحاسبة نذمان مجيد6

ste BI-SA TRANS sarl
شركة عات املسؤولية املحدود6

تذيين مسير جديد للشركة

املحاسبة نذمان مجيد6
رقم 1 شارع عالل بن عبد هللا 
سيدي احمد التادلي صفرو ، 

31888، صفرو املغرب
ste BI-SA TRANS sarl  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي مركز عين 
الشكاك / عين الشكاك صفرو - 

31888 عين الشكاك صفرو املغرب.
تذيين مسير جديد للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.2737

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تذيين   2828 يونيو   18 املؤرخ في 
السيد)6)  للشركة  جديد  مسير 
و  عزيز    / و  اعطو ادريس  صالحي/ 

كمسير آخر
تبذا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2828 تحت رقم 2828/)9.
119I

DCAP

XCDM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DCAP
 Angle Bd Omar Khayam et Rue

 Al Banafsaj, Bat B, Appt N°4,
 Etg 1, Beausejour ، 20200،

CASABLANCA MAROC

XCDM شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

البخاري، إقامة 53 الى 55, رقم 2, 

املذارف - 28888 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

461993

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   84

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.XCDM

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

)مركز  الهاتف  منصات  وإدار6 

االتصال).
زنوة   : االجتماعي  املور  عنوان 
 ,2 رقم   ,55 الى   53 إقامة  البخاري، 

البيضاء   الدار   28888  - املذارف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

رشيدي  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   5.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

رشيدي  الرحيم  عبد  السيد 

 ,2 سجلماسة  مجموعة  عنوانه)ا) 
مومن   سيدي   ,12 رقم   ,( عمار6 

28888 الدار البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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رشيدي  الرحيم  عبد  السيد 
 ,2 سجلماسة  مجموعة  عنوانه)ا) 
مومن   سيدي   ,12 رقم   ,( عمار6 

28888 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736125.
128I

RACHIDA

 SALWAN DE PECHE
MARITIME

شركة عات املسؤولية املحدود6
تحويل املور االجتماعي للشركة

RACHIDA
 BOITE POSTAL 20029 POSTE

 PRINCIPALE  AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

  SALWAN DE PECHE MARITIME
شركة عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي    رقم 

)3, محج األمين حي موالي رشيد - 
78888 الذيون املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3981
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 يونيو 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
محج األمين حي موالي   ,3( رقم     «
إلى  الذيون املغرب«   78888  - رشيد 
»بوذة رقم 22, زنوة الوطاسيين الحي 
الصناعي  - 26188 برشيد  املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 2828/961.
121I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE EMATOR SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محمد بن عبدهللا زنوة املحمدية 
رقم 84 السمار6، 72888، السمار6 

املغرب

STE EMATOR SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود6

 LOT وعنوان مورها اإلجتماعي

SALAM I bloc H NR 31 ES-

SMARA - 72000 السمار6 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

1947

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   16

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EMATOR SARL

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة.

 LOT  : االجتماعي  املور  عنوان 

SALAM I bloc H NR 31 ES-

SMARA - 72000 السمار6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السالم  عبد  الذظمي  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السالم  عبد  الذظمي  السيد 
عنوانه)ا) زنوة احميم البشير رقم 87  

72888 السمار6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السالم  عبد  الذظمي  السيد 
عنوانه)ا) زنوة احميم البشير رقم 87  

72888 السمار6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمار6  بتاريخ )1 يونيو 

2828 تحت رقم 77/2828.

122I

TARRAS IMAD

STE LEMJAARA AL WAHDA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARRAS IMAD

 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC

 STE LEMJAARA AL WAHDA

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي عين دريج 

املركز - 16288 وزان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

15(1

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   12

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEMJAARA AL WAHDA

: مواول في  غرض الشركة بإيجاز 

نول البضائع    - االشغال املختلفة  

لحساب الغير.

عنوان املور االجتماعي : عين دريج 

املركز - 16288 وزان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد عبد هللا الكو�صي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا الكو�صي عنوانه)ا) 

دوار الدهاري املجاعر6  16288 وزان 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا الكو�صي عنوانه)ا) 

دوار الدهاري املجاعر6  16288 وزان 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2828 تحت رقم 2576.

123I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

MEKKAOUI PEPFLA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I place hassan II AZROU ،

53100، AZROU MAROC

MEKKAOUI PEPFLA   شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي ايت بوهو 

سيدي عدي سيدي املخفي - 53188 

ازرو املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

1383

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   17

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  MEKKAOUI PEPFLA

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 / اشجار املثمر6 الفواكه و الخضر  

االستيراد والتصدير  / متاجر6 .
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عنوان املور االجتماعي : ايت بوهو 

سيدي عدي سيدي املخفي - 53188 

ازرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
مكاوي  والساعيد   السيد6 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مكاوي  والساعيد   السيد6 

عدي  سيدي  بوهو  ايت  عنوانه)ا) 

سيدي املخفي 53188 ازرو  املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مكاوي  والساعيد   السيد6 

عدي  سيدي  بوهو  ايت  عنوانه)ا) 

سيدي املخفي 53188 ازرو  املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2828 تحت رقم 125.

124I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 SOCIETE »SAIS UNION«
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 SOCIETE »SAIS UNION« SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 36 شارع 

ابن حيان الطابق الثالت حي 

الصناعي سيدي ابراهيم فاس - 

38888 فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
62(53

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   82
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE »SAIS UNION« SARL
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير املنتجات الصيدالنية و بيع 

املنتجات الصيدالنية.
36 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
ابن حيان الطابق الثالت حي الصناعي 
38888 فاس   - سيدي ابراهيم فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
علوي  ادويري  مصطفى  السيد 
درهم   38.888 حصة بويمة   388   :

للحصة .
148 حصة    : السيد أناس بنيس 

بويمة 14.888 درهم للحصة .
 148   : بنحدو  خديحة  السيد6 
حصة بويمة 14.888 درهم للحصة .

 2(8   : بنحدو  يوسف  السيد 
حصة بويمة 888.)2 درهم للحصة .
السيد6 مريم بنحدو :  148 حصة 

بويمة 14.888 درهم للحصة .
 : علوي  ادويري  السيد مصطفى 

388 بويمة 38.888 درهم.
بويمة   148  : السيد أناس بنيس 

14.888 درهم.
 148  : بنحدو  خديحة  السيد6 

بويمة 14.888 درهم.
 2(8  : بنحدو  يوسف  السيد 

بويمة 888.)2 درهم.
السيد6 مريم بنحدو : 148 بويمة 

14.888 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

علوي  ادويري  مصطفى  السيد 

حي ميموزا م ج فاس   55 عنوانه)ا) 

38888 فاس املغرب.

 3 عنوانه)ا)  بنيس  أناس  السيد 

فاس  ثغات   ( شوة   2 املنتزه  إقامة 

38888 فاس املغرب.

السيد6 خديحة بنحدو عنوانه)ا) 

) ثغات فاس  2 شوة  3 إقامة املنتزه 

38888 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  بنحدو  يوسف  السيد 

35 زنوة قاسم بن عبد الجليل الزمرد 

فاس 38888 فاس املغرب.

السيد6 مريم بنحدو عنوانه)ا) 35 

الزمرد  الجليل  عبد  بن  قاسم  زنوة 

فاس   38888 فاس  الخيل  ملذب 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  ادويري  مصطفى  السيد 

حي ميموزا م ج فاس   55 عنوانه)ا) 

38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 4/828)3.

125I

HASNAE EL JEBBARI

NASNASSI
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

HASNAE EL JEBBARI

 HEY BERKOUAKA RUE 4 N° 8

 BEN DIBANE ، 90000، TANGER

MAROC

NASNASSI شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار بن 

العجالت اجزناية - 98888 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

182741

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2819 دجنبر   86
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NASNASSI
غرض الشركة بإيجاز : االستثمار.
دوار بن   : عنوان املور االجتماعي 
طنجة   98888  - اجزناية  العجالت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
الحصص النودية 

 عدد الحصص     قيمة الحصة 
    )درهم)

النسنا�صي نوردين  188  السيد 
188  

السالم    عبد  النسنا�صي  السيد 
188    188

حمادي        النسنا�صي  السيد 
188      188

السيد النسنا�صي محمد        188 
188          

الحميد   عبد  النسنا�صي  السيد 
188     188

السيد6 النسنا�صي رحيمو     188 
188      

فاطمة       النسنا�صي  السيد6 
188      188

عويشة      النسنا�صي  السيد6 
188     188

السيد النسنا�صي مصطفى    188 
188       

السيد6 بن الحساين امينة     188   
188

و  الشخصية  الشركاء  األسماء 
الذائلية ومواطنهم وأنصبتهم
النسنا�صي نوردين  السيد 

رقم7)   1 مطاع  أوالد  رياض  تجزئة 
املغرب. تمار6   12886
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السالم  عبد  النسنا�صي  السيد 

اجزناية  جماعة  العجالت  بن  دوار 

املغرب طنجة   98888

النسنا�صي حمادي دوار بن  السيد 

العجالت جماعة اجزناية 98888 

املغرب طنجة 

النسنا�صي محمد دوار بن  السيد 

العجالت جماعة اجزناية 98888 

املغرب طنجة 

الحميد  عبد  النسنا�صي  السيد 

اجزناية  جماعة  العجالت  بن  دوار 

املغرب طنجة   98888

السيد6 النسنا�صي رحيمو طنجة  

املغرب طنجة   98888

السيد6 النسنا�صي فاطمة دوار بن 

العجالت جماعة اجزناية 

املغرب طنجة   98888

السيد6 النسنا�صي  عويشة دوار بن 

العجالت جماعة اجزناية 

طنجة املغرب  98888

دوار  مصطفى  النسنا�صي  السيد 

بن العجالت جماعة اجزناية 

املغرب طنجة   98888

السيد6 بن الحساين أمينة دوار 

بن العجالت جماعة اجزناية 

املغرب طنجة   98888

والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة

النسنا�صي محمد دوار بن  السيد 

العجالت جماعة اجزناية 

املغرب طنجة   98888

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 971).

126I

احمد شيبونا

 DANIS GROUP CARGO
MAROC

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 DANIS GROUP CARGO
MAROC

 13RUE AHMED EL MAJJATI
 RES LES ALPES 1 ETAGE N° 8،

28888، الدار البيضاء املغرب
 DANIS GROUP CARGO

MAROC  شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 13 زنوة 

أحمد املجاطي  إقامة ألبيس الطابق 
1 الشوة )  28588 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3(2931

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر حل   2828 ماي   28 في  املؤرخ 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
 DANIS GROUP الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها     CARGO MAROC
مورها  وعنوان  درهم   588.888
املجاطي   أحمد  زنوة   13 اإلجتماعي 
  ( الشوة   1 الطابق  ألبيس  إقامة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   28588
ل : عدم قدر6 الشركة عال اإلستمرار 

في ضروف الحالية .
زنوة   13 و حدد مور التصفية ب 
أحمد املجاطي   إقامة ألبيس الطابق 
الدار البيضاء   28588   ( الشوة   1

املغرب. 
و عين:

و  فروق  الهادي   عبد  السيد)6) 
الزنوة  بوشنتوف  درب  عنوانه)ا) 
الدار البيضاء   28558  3( الرقم   76

املغرب كمصفي )6) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر6  محل  لهم 
الذوود و الوثائق املتذلوة بالتصفية 

: 13زنوة أحمد املجاطي إقامة أليس 
البيضاء  الدار   ( الشوة   1 الطابق 

املغرب 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736418.

127I

AMJAD AUDIT

ايكولو طرانس
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

AMJAD AUDIT
 HAY ESSALAM BLOIC 10 N°
 APPT 05 ، 14200، SIDI (4-(3

SLIMANE MAROC
ايكولو طرانس شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 227 الحي 
االداري - 14288 سيدي سليمان 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

26(7
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2819 مارس   19
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ايكولو   : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

طرانس.
نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
عنوان املور االجتماعي : 227 الحي 
سليمان  سيدي   14288  - االداري 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 588   : السيد محمد بنذبد هللا 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

  : السيد6 سكينة التوزاني كرامة 

588 حصة بويمة 188 درهم للحصة 

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بنذبد هللا عنوانه)ا) 

 14288   227 رقم  االداري  الحي 

سيدي سليمان املغرب.

كرامة  التوزاني  سكينة  السيد6 

 227 رقم  االداري  الحي  عنوانه)ا) 

14288 سيدي سليمان املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بنذبد هللا عنوانه)ا) 

 14288  227 رقم  االداري  الحي 

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  سليمان   بسيدي  االبتدائية 

)2 مارس 2819 تحت رقم -.

12(I

STE REJUCOM SERVICES SARL

REJUCOM SERVICES SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

STE REJUCOM SERVICES SARL

املكتب رقم 1 في الطابق االول عمار6 

محمد مروان 51/49 تجزئة راتما ، 

48888، مراكش املغرب

 REJUCOM SERVICES SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي املكتب 
رقم 1 في الطابق االول عمار6 محمد 

مروان 51/49 تجزئة راتما - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

184817

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   2(

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REJUCOM SERVICES SARL
غرض الشركة بإيجاز : - تحصيل 

واسترجاع الديون 
- اتحاد املالك.

املكتب   : االجتماعي  املور  عنوان 
في الطابق االول عمار6 محمد   1 رقم 
 48888  - 49/51 تجزئة راتما  مروان 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
 58   : الحطيئة   زكرياء  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
السيد موالي احمد علوي صاروتا  
:  58 حصة بويمة 188 درهم للحصة 
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء الحطيئة  عنوانه)ا) 
ام البانين عمار6 ميموزا رقم 12 الحي 

الشتوي 48888 مراكش املغرب.
السيد موالي احمد علوي صاروتا  
 15 68 عمار6 راضية شوة  عنوانه)ا) 

ازدهار  48888 مراكش املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد موالي احمد علوي صاروتا  
 15 68 عمار6 راضية شوة  عنوانه)ا) 

ازدهار  48888 مراكش املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113428.
129I

مكتب مذيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

MZSS TRAVAUX
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مذيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 14288، سيدي سليمان 

املغرب

MZSS TRAVAUX شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي قسارية 

املهدي شارع 18 شوة 46 رقم 45 

حي الجديد  - 14188 سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

2(423

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   16

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MZSS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX

أعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة.

قسارية   : املور االجتماعي  عنوان 
 45 رقم   46 شوة   18 املهدي شارع 

14188 سيدي قاسم   - حي الجديد  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : املكاوي  سذيد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املكاوي  سذيد  السيد 

سيدي   14288 الذروسيين   دوار 

سليمان املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املكاوي  سذيد  السيد 

سيدي   14288 الذروسيين   دوار 

سليمان املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

يونيو 2828 تحت رقم -.

138I

 BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE, 

 Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal d’Appel de

Casablanca

ACTUS DECO
إعالن متذدد الورارات

BOUKHAR Choukri Expert-

 Comptable DPLE, Commissaire

 Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal

d’Appel de Casablanca

3 زنوة كالفان زاوية شارع عبد 

املومن و زنوة بيالن الدار البيضاء ، 

28368، الدار البيضاء املغرب

ACTUS DECO »شركة عات 

املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: زاوية زنوة 

ايت بذمران وشارع محمد الخامس 

عمارA 6 الطابق ) - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.323325

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

املؤرخ في 83 مارس 2828

تم اتخاع الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

التسمية  الشركة،من  تسمية  تغيير 

الحالية ACTUS DECO إلى التسمية 

  ACTUS INVEST SARL  6الجديد

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الشركة،  رأسمال  من  الرفع  مايلي: 

إلى    درهم   188.888,88 من 

بإضافة   أي  درهم    2.888.888,88

عن  وعلك  درهم   1.988.888,88

أو  أرباح  أو  احتياطي  إدماج  طريق 

عالوات إصدار في رأسمال

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 ACTUS INVEST :6التسمية الجديد

SARL
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
أصبح  االجتماعي  الرأسمال  مايلي: 

2.888.888,88 درهم  
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
أصبحت  االجتماعية:  الحصص 

28.888 حصة إجتماعية
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736344.

131I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

STG MAROC
شركة عات املسؤولية املحدود6

توسيع نشاط الشركة 

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 1(5

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

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها االجتماعي زاوية 

مور موالي عبد الذزيز وزالكا،رقم 
5، إقامة الناصر الطابق 6، رقم 

22 طنجة - 98868  طنجة اململكة 
املغربية.

توسيع نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.57383
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 يونيو   82 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تصدير   ، بيع   ، شراء   ، استيراد 
تجاري  تمثيل   ، وساطة   ، تكليف   ،
وشبه  طبية  تكنولوجية  مذدات   ،

طبية..
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
يونيو   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231738.

132I
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

MA. PRODUCTIONS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تواطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمار6 مركز أعمال 
جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 48888، مراكش املغرب
MA. Productions شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي  72 تجزئة 
هيلة الشريفية تسلطانت - 48888 

مـــراكـــش املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(9721

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 نونبر 2819 تم  تحويل  
املور االجتماعي الحالي للشركة من » 
72 تجزئة هيلة الشريفية تسلطانت - 
إلى »إقامة  مـــراكـــش املغرب«   48888
سذاد6، شارع عبد الكريم الخطابي، 
 -  4 4 شوة رقم  الطابق   187 عمار6 

48888 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113396.
133I

CONSEILS EVERNAGE

DAMO SERVICES
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

DAMO SERVICES شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 
نزالت الذظم ابن جرير - 45888 ابن 

جرير املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.1487
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 فبراير   83 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)6) محمد الدافلي  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   588
 (6( السيد  لفائد6   حصة   1.888
فبراير   83 بتاريخ  درويش  ميلود 

.2828
)6) محمد الدافلي  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   588
1.888 حصة لفائد6  السيد )6) عبد 
فبراير   83 السذداني بتاريخ  الذزيز  

.2828
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
 16 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

مارس 2828 تحت رقم 57.
136I

la marocaine des bilans

WILD›OR
شركة عات املسؤولية املحدود6

تذيين مسير جديد للشركة

la marocaine des bilans
محج 11 يناير مكتب رقم ) عمار6 
أدرار حي الداخلة ، 8868)، أكادير 

املغرب
WILD›OR  شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 

األول حي اخربان التمسية - 6682) 
أيت ملول املغرب.

تذيين مسير جديد للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.19345
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تذيين   2828 )2 فبراير  املؤرخ في 
أيت  السيد)6)  للشركة  مسير جديد 

حدو الحاج محمد كمسير وحيد
تبذا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2828 تحت رقم 425.
137I

ADVOLIS

ISYA IMMOBILIER
إعالن متذدد الورارات

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

ISYA IMMOBILIER »شركة عات 

املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: 5 , زاوية 

شارع عالل ابن عبد هللا وزنوة 

غاندي الطابق الثاني شوة رقم 5 - 

68888 وجد6 املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.32855

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاع   2828 مارس   28 املؤرخ في 

الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

فوت السيد طارق اسبيلي 258 حصة 

لفائد6   588 اصل  من  اجتماعية 

السيد ابراهيم الذلج.فوتت السيد6 

258 حصة اجتماعية من  هند هوار 

السيد6  لفائد6  حصة   588 اصل 

رجاء الذلج .

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إتفق أعضاء الجمع الذام على تسمية 

السيد ابراهيم الذلج كمسير مشارك 

للشركة وعالك ملد6 غير محدود6 .

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اتفق أعضاء الجمع الذام وباالجماع 

على تحيين الوانون االسا�صي للشركة 

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

: الذي  بند رقم الوانون االسا�صي 

الوانون  تحيين  مايلي:  على  ينص 

االسا�صي

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   11 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم )187.

13(I

KAOUN

NOUVELLES TAPIS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

NOUVELLES TAPIS شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 

 DOHA FORUM 21 MASSIRA

MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

183663

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   11

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOUVELLES TAPIS

غرض الشركة بإيجاز : -تلجر اتاث 

بالتوسيط
-الديكور

- االستيراد و التصدير 

- بيع املفروشات.

 : االجتماعي  املور  عنوان 

 DOHA FORUM 21 MASSIRA

مراكش   MARRAKECH - 40000

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
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 1.888   : السيد الطو�صي محمد 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الطو�صي محمد عنوانه)ا) 
مراكش   2157 رقم   1 صوكوما  حي 

48888 مراكش املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطو�صي محمد عنوانه)ا) 
مراكش   2157 رقم   1 صوكوما  حي 

48888 مراكش املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-
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KAOUN

STE BATAZARAR SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE BATAZARAR SARL  شركة 
عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
برادي 2 رقم 768 املحل 2 اسكجور 

مراكش - 48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

184859
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   1(
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BATAZARAR SARL
اشغال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و البناء.

- التدريب االستشاري

تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 

2 اسكجور  768 املحل  2 رقم  برادي 

مراكش - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 2.588   : عمر  بوامزكان  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

الرحمان  عبد  اقرقاب  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   1.258   :

للحصة .

الرحيم  عبد  بوامزكان  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   1.258   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عمر  بوامزكان  السيد 

اسكجور    768 رقم   2 تجزئة برادي 

مراكش 48888 مراكش املغرب.

الرحمان  عبد  اقرقاب  السيد 

 N° 1559 HAY AL عنوانه)ا) 

 WAHDA OUARZAZATE 48888

ورزازات املغرب.

الرحيم  عبد  بوامزكان  السيد 

عنوانه)ا) بلوك 32 رقم 642 املحاميد 

مراكش 48888 مراكش املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عمر  بوامزكان  السيد 

اسكجور    768 رقم   2 تجزئة برادي 

مراكش 48888 مراكش املغرب

الرحيم  عبد  بوامزكان  السيد 

عنوانه)ا) بلوك 32 رقم 642 املحاميد 

مراكش 48888 مراكش املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-
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achaa lahcen

JOUR DE FETE
فسخ عود تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املذنويون)
فسخ عود تسيير حر ألصل تجاري

JOUR DE FETE
بموت�صى  الجمع الذام االستثنائي 
الكائن   JOUR DE FETE لشركة 
مورها االجتماعي ب : ربير بالم بالسيو 
ب281 واحة سيدي براهيم  - 48888  
فبراير   15 املغرب املؤرخ في  مراكش  

2828 تورر مايلي:
فسخ عود التسيير الحر لألصل   
 16 رقم  متجر   : الكائن ب  التجاري 
6 شارع مراكش الوديمة  عمار6 رقم 
املغرب  مراكش   48888  - كليز   
 JOUR شركة  طرف  من  املوقع   ،
لألصل  مالكة  بصفتها   :  DE FETE
 MARIE LAURA شركة  و  التجاري 

ALBERTINE بصفتها مسير6 حر6.
141I

امينة الطاهري موثوة بالدار البيضاء

  YAMACO TRADING 
S.A.R.L

شركة عات املسؤولية املحدود6
تحويل املور االجتماعي للشركة

امينة الطاهري موثوة بالدار 
البيضاء

3)2 شارع يذووب املنصور الطابق 
الثاني مكتب رقم 12 ، 28888، 

الدار البيضاء املغرب
  YAMACO TRADING  S.A.R.L 

شركة عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 13 زنوة 
املشروحي بوشذيب الدارالبيضاء - 

8)288 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري -.
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 يناير 2816 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
بوشذيب  املشروحي  زنوة   13« من 
8)288 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 
تجزئة  الدارالبيضاء   « إلى  املغرب« 
الزبير عمارI 228 6 الطابق 3 الولفة. - 

28282 الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2816 تحت رقم 88594911.

142I

MATAHRI ABDERRAHIM

R.S.B
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

185 زنوة وليلي حي السالم بركان ، 

63388، بركان املغرب

R.S.B شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الشهداء رقم 18 حي االنتصار 

الذثامنة بركان - 63388 بركان 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

7189

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   83

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.R.S.B : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
االنتصار  حي   18 رقم  الشهداء 

بركان   63388  - بركان  الذثامنة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
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 1.888   : زكرياء  الذطار  السيد 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زكرياء  الذطار  السيد 
 63388 الذثامنة  االنتصار  تجزئة 

بركان املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زكرياء  الذطار  السيد 
 63388 الذثامنة  االنتصار  تجزئة 

بركان املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2828 تحت رقم 151/2828.
143I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CREDIT DU MAROC
ASSURANCES

إعالن متذدد الورارات

 CREDIT DU MAROC
ASSURANCES

شركة عات مسؤولية محدود6 
بشريك وحيد  رسمالها 288.888,88 

درهم
وسيط للتأمينات خاضع للوانون 

17/99 بمثابة مدونة التأمينات
الكائن مورها : الدار البيضاء – 

شارع محمد الخامس عمار6 رياض 
رقم 66

السجل التجاري رقم 144.111
-----

استوالة وتذيين مـدبـر
الشريك  قرارات  بموجب   –  I
الوحيد بتاريخ 15 مايو 2828، تورر:

استوالة املدبر السيد6 فردوس   -
مع   2828 مايو   ( بتاريخ  الفزازي 

سريان املفذول في 31 مايو 2828؛
صوفيا  السيد6  تذيين   -
أكتوبر   2( في  املزداد6  نجادي، 
3)19، من جنسية مغربية، الساكنة 
بنسليمان، زنوة املتنبي، حي الحدائق 
التذريف  لبطاقة  الحاملة   ،5 رقم 
بصفتها   T1(269( رقم  الوطنية 
للسيد6  تذويضا  للشركة،  مدبر6 

فاتح  من  ابتداء  الفزازي،  فردوس 
يونيو 2828.

تم الويـام باإليداع الوانوني   –  II
املحكمـة  لدى  الضبط  بكتابة 
 15 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

يونيـو 2828  تحت رقم 735987.  
عن املستخلص والبيانات

144I

CAF MAROC

WAFRA CHIMIE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
WAFRA CHIMIE شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة واد 
زيز رقم 28 اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني رقم 18 - 98888 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

185457
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   84
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WAFRA CHIMIE
إستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيع  و  مذالجة  و  تصنيع  تصدير،  و 

جميع أنواع املواد الالصوة.
زنوة واد   : عنوان املور االجتماعي 
الطابق  كاسطيا  اقامة   28 رقم  زيز 
طنجة   98888  -  18 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

 658   : الشنتوف  السيد عثمان 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد محمد أكدي :  258 حصة 
بويمة 188 درهم للحصة .

  : الشنتوف  الذالي  عبد  السيد 
188 حصة بويمة 188 درهم للحصة 
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان الشنتوف عنوانه)ا) 
الحوات  زنوة سليمان  االندلس  حي 

رقم 23 98888 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  أكدي  محمد  السيد 
 98888  275 رقم  الورود  تجزئة 

طنجة املغرب.
الشنتوف  الذالي  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي االندلس زنوة سليمان 
طنجة   98888  23 رقم  الحوات 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان الشنتوف عنوانه)ا) 
الحوات  زنوة سليمان  االندلس  حي 

رقم 23 98888 طنجة املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 31)231.
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 موثق

CAPRI MEUBLES
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

موثق
26 زنوة إدريس الحريزي ، 8)288، 

الدار البيضاء اململكة املغربية
CAPRI MEUBLES شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 528 
522 شارع بئرانزاران املذاريف 
الدارالبيضاء - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.142339

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 شتنبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
»528 522 شارع بئرانزاران املذاريف 
الدارالبيضاء - 28888 الدار البيضاء 
حي  نيس  شارع   9« إلى  املغرب« 
رقم  الشوة  األول  الطابف  بوركون 
13 - 28888 الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2819 تحت رقم 728312.

146I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

RIMINDER
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE pETIT
 PARADIS, 7EME ETAGE ،

20330، CASABLANCA MAROC
RIMINDER شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي تواطع 

زنوة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 
بارادي طابق 7 - 28338 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
4598(9

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   21
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIMINDER
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مصمم،   : بإيجاز  غرض الشركة 

محلل، مبرمج في علوم الكمبيوتر.

تواطع   : االجتماعي  املور  عنوان 
زنوة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 

الدار   28338  -  7 طابق  بارادي 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

 188   : محمد  بنواسمي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنواسمي محمد عنوانه)ا) 
 2 الذاطي  عين  تجزئة   292 رقم 

الرشيدية 28888 الرشيدية املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنواسمي محمد عنوانه)ا) 
 2 الذاطي  عين  تجزئة   292 رقم 

الرشيدية 28888 الرشيدية املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
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DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

 HOSNI PROPERTY
DEVELOPER

إعالن متذدد الورارات

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL

HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN

 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC

 HOSNI PROPERTY DEVELOPER

»شركة عات املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: ) شارع 

فكيك إقامة رضا محل رقم 2 - 

98888 طنجة املغرب .

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.21541

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
املؤرخ في 27 يوليوز )281

تم اتخاع الورارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  حسني  محمد  السيد  إستوالة 
عمر  السيد  وتذيين  الشركة  تسيير 

حسني مسير جديد للشركة
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي:  تذيين كل من السيد6 فاطمة 
حسني والسيد عمر حسني و السيد 
رشيد حسني, ثالثتهم  مسيري الشركة 

ملد6 غير محدود6
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
نونبر   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

)281 تحت رقم 219861.
14(I

MOUSSAOUI HAJJI

NAFIAINE TRAV
شركة عات املسؤولية املحدود6

رفع رأسمال الشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
NAFIAINE TRAV  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

موالي يوسف حي الحمري ص ب 
127 ارفود - 52288 ارفود  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.28144/18139
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم   2828 يونيو   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 68.888« أي من  درهم«   448.888«
عن  درهم«   588.888« إلى  درهم« 
أو  نودية  حصص  توديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 149.
149I

MOUSSAOUI HAJJI

MS GARDIENAGE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تذيين مسير جديد للشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
MS GARDIENAGE  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي قصر اوال 
علي جماعة ع ص ز ارفود - 52288 

ارفود املغرب.
تذيين مسير جديد للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.13525

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تذيين   2828 يونيو   85 املؤرخ في 
السيد)6)  للشركة  جديد  مسير 

اسميط ياسين كمسير وحيد
تبذا إلقالة مسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم )14.
158I

GEN-SALES MOROCCO

جانسيلز موروكو
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GEN-SALES MOROCCO
 59Boulevard Zerktouni, Etg. 6,
 N° 18 ، 20050، CASABLANCA

MAROC
جانسيلز موروكو شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 59  شارع 
محمد الزرقطوني الطابق السادس 

رقم )1 - 28858 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462117

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

تم إعداد الوانون   2828 مارس   86

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

جانسيلز موروكو.

بيع شراء   : غرض الشركة بإيجاز 

و  التجميل  مواد  تصدير  استيراد 

املذدات  و  طبية  شبه  املنتجات 

الطبية و املنتجات املماثلة.

عنوان املور االجتماعي : 59  شارع 

السادس  الطابق  الزرقطوني  محمد 

الدارالبيضاء   28858  -  1( رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

188 حصة    : السيد فؤاد مذنان 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 28 السيد فؤاد مذنان عنوانه)ا) 

ضيذة   2 رقم   1 زنوة شحرور طابق 

الدارالبيضاء   28288 بروطون 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوسيف  نبيل  السيد 

 28858 ق   م  اسفي  زنوة   71

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736216.

151I
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امغار عبد الغافور

ARTUGAULE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93888، 

تطوان املغرب

ARTUGAULE شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي طريق 

طنجة 3 كم  طبولة تطوان - 93888 

تطوان البلد

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

26(89

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 يوليوز   84

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARTUGAULE

غرض الشركة بإيجاز : التخفيض 

الذواري.

طريق   : االجتماعي  املور  عنوان 

طنجة 3 كم  طبولة تطوان - 93888 

تطوان البلد.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 188   : جالل  البزطاطي  السيد 

حصة بويمة 1.888 درهم للحصة .

 188  : جالل  البزطاطي  السيد 

بويمة 1.888 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البزطاطي جالل عنوانه)ا) 

 3 رقم  التفتح  زنوة  دمشق  شارع 

تطوان 93888 تطوان املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البزطاطي جالل عنوانه)ا) 

 3 رقم  التفتح  زنوة  دمشق  شارع 

تطوان 93888 تطوان املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
15 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2828 تحت رقم 8695.

152I

امغار عبد الغافور

MECHMED CAR
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93888، 

تطوان املغرب

MECHMED CAR شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 29 شارع 

جبل اكيمدن تطوان - 93888 

تطوان املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

26(87

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   84

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MECHMED CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسيارات بدون سائق.

29 شارع  عنوان املور االجتماعي : 

 93888  - تطوان  اكيمدن  جبل 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

اقراوش  سذيد  محمد  السيد 
بويزم :  58 حصة بويمة 1.888 درهم 

للحصة .
السيد محمد مشبال :  58 حصة 

بويمة 1.888 درهم للحصة .
اقراوش  سذيد  محمد  السيد   

بويزم : 58 بويمة 1.888 درهم.
58 بويمة   : السيد محمد مشبال 

1.888 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
اقراوش  سذيد  محمد  السيد 
زنوة  خراز  شارع  عنوانه)ا)  بويزم 
تطوان   93888 تطوان   26 باها رقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  مشبال  محمد  السيد 
شارع محمد الخراز زنوة صمود رقم 
تطوان   93888 تطوان   1 الطابق   4

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اقراوش  سذيد  محمد  السيد 
زنوة  خراز  شارع  عنوانه)ا)  بويزم 
تطوان   93888 تطوان   26 باها رقم 

املغرب
عنوانه)ا)  مشبال  محمد  السيد 
شارع محمد الخراز زنوة صمود رقم 
تطوان   93888 تطوان   1 الطابق   4

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2828 تحت رقم 8694.
153I

Trefle Conseil

SPOTBILLS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

SPOTBILLS  شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

سيدي محمد بن عبد هللا إقامة 

كريسطال 3 املكتب رقم 1 الطابق 

األر�صي - مارينا  - 27223 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.415895

الشريك  قرار  بموت�صى 

فبراير   1( في  املؤرخ  الوحيد 

الشركة  رأسمال  رفع  تم   2828

درهم«   (.588.888« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   1.588.888« من  أي 

طريق  عن  درهم«   18.888.888«

الشركة  ديون  مع  مواصة  إجراء    :

املحدد6 املودار و املستحوة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736152.

154I

ام صفث

القيم الخاصة
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

ام صفث

شارع محمد الخامس زنوة ام الربيع 

عمار6 النخيل الطبق الثاني رقم 18 

جليز مراكش .، 48888، مراكش 

املغرب

الويم الخاصة شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي محاميد 

الجنوبي إقامة أنس امللك املسمى 

البركة مراكش - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

184861
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في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   18

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

الويم   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

الخاصة.

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاصة للتدريس.

محاميد   : عنوان املور االجتماعي 

املسمى  امللك  أنس  إقامة  الجنوبي 

مراكش   48888  - مراكش  البركة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : خالد  ابن  السيد6 هدى 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 588   : خالد  ابن  طارق  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد6 هدى ابن خالد عنوانه)ا)  

عمار6  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

 48888 ) جليز مراكش  هدى الشوة 

مراكش املغرب.

السيد طارق ابن خالد عنوانه)ا)  

شارع عبد الكريم الخطابي   92 جليز 

مراكش 48888 مراكش املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد6 هدى ابن خالد عنوانه)ا)  

عمار6  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

 48888 ) جليز مراكش  هدى الشوة 

مراكش املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113464.

155I

alfafisc sarl

SOCIETE OMAR HOUMER
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

alfafisc sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،
83350، OULED TEIMA MAROC

 SOCIETE OMAR HOUMER
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي فيال 

علي الذيا�صي دوار الحومر جماعة 
احمر لكاللشة تارودانت - 3888) 

تارودانت املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
6721

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   28
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE OMAR HOUMER
غرض الشركة بإيجاز : له محطة 
مشتوات  بيع  و  السيارات  خدمات 

النفط.
فيال   : االجتماعي  املور  عنوان 
جماعة  الحومر  دوار  الذيا�صي  علي 
 (3888  - تارودانت  لكاللشة  احمر 

تارودانت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عمر  الحيداوي  السيد 
 (2 زنوة   246 فيال  فلوريدا  تجزئة 
سيدي مذروف 28278 الدارالبيضاء 

28278 الدار البيضاء املغرب .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عمر  الحيداوي  السيد 
 (2 زنوة   246 فيال  فلوريدا  تجزئة 
سيدي مذروف 28278 الدارالبيضاء 

28278 الدار البيضاء املغرب 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 246.

156I

دادي واصل

 MATERIAUX
 CONSTRUCTION AL

HOCEIMA
إعالن متذدد الورارات

دادي واصل
شارع السلطان موالي يوسف 

رقم 18 - ص ب )32 ، 32888، 
الحسيمة املغرب

 MATERIAUX CONSTRUCTION
AL HOCEIMA »شركة عات 

املسؤولية املحدود6 عات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مورها االجتماعي: حي 
تمسويذنت - أجدير - 35852 

الحسيمة املغرب.
»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.3889

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 يونيو   12 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قرر الشريك الوحيد لشركة السالفة 
الذكر السيد أوهنارا لحسن، الحامل 
رقم للتذريف  الوطنية  للبطاقة 
تفويت جميع حصصه   ،  UB14977
أمين،  دنوش  للسيد  )1888حصة) 
للتذريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.R368863 رقم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

قرر الشريك الوحيد للشركة السيد 

أوهنارا لحسن اإلستوالة من جمبع 

مهامه كمسير للشركة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

تم تذيين السيد دنوش أمين  مايلي: 

كمسير جديد للشركة كما أنيط اليه 

املتذلوة  الوثائق  مهمة توقيع جميع 

بالشركة.

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات و توزيع الحصص

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

صالحية  و  مد6  و  تسمية  مايلي: 

التسيير و تفويض السلط 

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 78.

157I

مكتب سذد الخير للمحاسبة

   ERAFII  CAPITOL INVEST
الرافعي كابيطال انفيست

ش.م.م

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب سذد الخير للمحاسبة
زنوة 2 رقم 36 تجزئة سذد الخير 

االلفة البيضاء ، 28238، البيضاء 

املغرب

ERAFII  CAPITOL INVEST  ش.م.م 

الرافعي كابيطال انفيست شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 6 زنوة 

طان شارع رحال املسكيني الطابق 

5 رقم )1 الدارالبيضاء  - 8)284 

الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

378353
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في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

تم إعداد الوانون   2817 مارس   14

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  ERAFII : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

CAPITOL INVEST  ش.م.م الرافعي 

كابيطال انفيست.

األستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير .

زنوة   6  : االجتماعي  املور  عنوان 

الطابق  املسكيني  رحال  شارع  طان 

 284(8  - الدارالبيضاء    1( رقم   5

الدارالبيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : رشيد  الرافعي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   رشيد  الرافعي  السيد 

عمار6   18 زنوة  االسماعيلية  تجزئة 

شوة   1 طابق  أمين  اقامة   18

 28158 البيضاء  كاليفورنيا   4

الدارالبيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   رشيد  الرافعي  السيد 

عمار6   18 زنوة  االسماعيلية  تجزئة 

شوة   1 طابق  أمين  اقامة   18

 28158 البيضاء  كاليفورنيا   4

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2817 تحت رقم 378353.

15(I

fiduciairelaperformance

لعلج سطور
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc
لذلج سطور شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 1) 
تجزئة صفية توسيع الزرهونية 
مكناس - 58888 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
49769

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   8(
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
لذلج   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سطور.
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النسخ 
تركيب كاميرات املراقبة 

بيع وصيانة اجهز6 املذلوميات.
 (1 رقم   : عنوان املور االجتماعي 
الزرهونية  توسيع  صفية  تجزئة 

مكناس - 58888 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
1888 بويمة   : السيد مذاد الذلج 

188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مذاد الذلج عنوانه)ا) رقم 
الزرهونية  تجزئة صفية توسيع   (1

مكناس 58888 مكناس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مذاد الذلج عنوانه)ا) رقم 

الزرهونية  تجزئة صفية توسيع   (1

مكناس 58888 مكناس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   11 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1494.

159I

fiduciaire al hayat

NOOR LIFE

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

fiduciaire al hayat

 av Tchaikovski residence joba

 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc

NOOR LIFE شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

ابتسام زنوة د رقم 9 قطذة 5  - 

98888 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 

.2551

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تمت   2828 فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )6) سلوى الجذيدي  

588 حصة اجتماعية من أصل 588 

حصة لفائد6  السيد )6)  املهدي زاهر 

بتاريخ 24 فبراير 2828.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

يونيو   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 2551.

168I

AMGHAR MOHAMED

SOCIETE MAROC HAFALAT
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

 SOCIETE MAROC HAFALAT

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

لذكوفات ايت الطالب سيدي 

يوسف ابن احمد صفرو  - 31888 

صفرو املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

2(53

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   8(

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE MAROC HAFALAT
-ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت .

-استغالل قاعة افراح ..

دوار   : االجتماعي  املور  عنوان 

لذكوفات ايت الطالب سيدي يوسف 
صفرو   31888  - ابن احمد صفرو  

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:

 588   : السيد عبز الذزيز الزكاني  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 588   : البزيوي  زينب  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :



7189 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

الزكاني   الذزيز  عبز  السيد 
صفرو   31888 هولندا  عنوانه)ا) 

املغرب.
عنوانه)ا)  البزيوي  زينب  السيد6 

هولندا 31888 صفرو املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزكاني   الذزيز  عبز  السيد 
صفرو   31888 هولندا   عنوانه)ا) 

املغرب
عنوانه)ا)  البزيوي  زينب  السيد6 

هولندا 31888 صفرو املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2828 تحت رقم 92.

161I

FIL CONSEIL

M.ISAM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 
الجديد6 ، 58888، مكناس املغرب
M.ISAM شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم )) 
اقامة أنس الفياللي الدير طريق عين 

الشوف - 38888 فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
62787

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   2(
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.M.ISAM

التغذية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الذامة.

 (( رقم   : عنوان املور االجتماعي 

اقامة أنس الفياللي الدير طريق عين 

الشوف - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : مستور  كمال  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كمال مستور عنوانه)ا) 28 

طريق عين الشوف   ( تجزئة تورية 

38888 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كمال مستور عنوانه)ا) 28 

طريق عين الشوف   ( تجزئة تورية 

38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   84 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم )125.

162I

FIL CONSEIL

SNEFAM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIL CONSEIL

رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديد6 ، 58888، مكناس املغرب

SNEFAM شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار ايت 

حساين ايت والل, - 58888  مكناس 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

49755

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   11

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SNEFAM

غرض الشركة بإيجاز : • 

االنشاءات املذدنية

اشغال مختلفة  •

: دوار ايت  عنوان املور االجتماعي 

حساين ايت والل, - 58888  مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : رزوق  الذلزي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رزوق  الذلزي  السيد 
  58888 26 حي التودم  11 زنوة  رقم 

مكناس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رزوق  الذلزي  السيد 
  58888 26 حي التودم  11 زنوة  رقم 

مكناس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   89 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 8)14.

163I

امغار عبد الغافور

STE ALHAMBRA FOOD
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تذيين مسير جديد للشركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93888، 

تطوان املغرب

STE ALHAMBRA FOOD  شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي رقم )4 تطوان - 

93888 تطوان املغرب.

تذيين مسير جديد للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.24781

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تم تذيين   2828 21 فبراير  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)6) اسريح 

تبذا  وحيد  كمسير  هشام  الذلمي 

لوبول استوالة املسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   89 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2828 تحت رقم 8459.

164I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

MA. PRODUCTIONS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تواطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عمار6 مركز أعمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 48888، مراكش املغرب

MA. Productions  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 

سذاد6، شارع عبد الكريم الخطابي، 

عمار6 187 الطابق 4 شوة رقم 4  - 

48888 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(9721
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بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم   2828 فبراير   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»288.888 درهم« أي من »188.888 

عن  درهم«   388.888« إلى  درهم« 

أو  نودية  حصص  توديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113396.

165I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

AGRI-OLIVES

شركة عات املسؤولية املحدود6

خفض رأسمال الشركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تواطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عمار6 مركز أعمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 48888، مراكش املغرب

AGRI-OLIVES  شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي الـحـي 

الــصــنــاعــي ســيــدي غــانــم رقـــم 5)2 - 

48888 مـــراكـــش املغرب.

خفض رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.25839

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم   2828 مارس   86 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

من  أي  درهم«   (88.888« قدره 

 288.888« إلى  درهم«   1.888.888«

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم )11339.

166I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

BOUFKRANE TRAVAUX
إعالن متذدد الورارات

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15888، 
الخميسات املغرب

BOUFKRANE TRAVAUX »شركة 
عات املسؤولية املحدود6 عات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مورها االجتماعي: 82 شارع 

توفيق الحكيم حي الوحد6 2 - - 
الخميسات املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: -.

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
اتخاع  تم   2828 ماي   13 في  املؤرخ 

الورارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  اجتماعية  حصة   1888 تفويت 
السيد اسماعيلي عبد الوهاب لفائد6 

السيد اسماعيلي محمد 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اسماعيلي  حسناء  السيد6  تأكيد 
كوكيلة للشركة مع جميغ الصالحيات
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
الذي  الثامن:  و  السابع  رقم  بند 
ينص على مايلي: تذديل في  الحصص 

االجتماعية
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 144.
167I

مركز الجبايات و املحاسبة

COOING'S
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمار6 امنار ، 

6358)، انزكان املغرب
COOING›S شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

)في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 1873 

رقم  19 الطابق االول  تراست 
انزكان  - 6358) انزكان  املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.19357
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر حل   2828 يونيو   12 املؤرخ في 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
مبلغ    COOING’S الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   38.888 رأسمالها 
رقم    1873 زنوة  اإلجتماعي  مورها 
 - تراست انزكان   الطابق االول    19
 -  : املغرب نتيجة ل  انزكان    (6358

عدم املردودية.
زنوة  ب  التصفية  مور  حدد  و 
1873 رقم  19 الطابق االول  تراست 

انزكان  - 6358) انزكان  املغرب. 
و عين:

و  هديل  سمير6   السيد)6) 
عنوانه)ا) زنوة 1873 رقم 19 تراست 
املغرب  انزكان    (6358 انزكان  

كمصفي )6) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2828 تحت رقم 634/2828.
16(I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

MAGRI-PARTS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع الحسن الثاني رقم 1) حي 
 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk
sebt، 23550، سوق السبت املغرب

MAGRI-PARTS شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الحسن التاني تجزئة الخير 4 الرقم 
37 سوق السبت - 23558 سوق 

السبت املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

115

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   85

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGRI-PARTS

بيع   +  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املذدات الفالحية و الصناعية

الطاقة  مذدات  وتركيب  بيع   +

الشمسية

+ تصدير و استيراد                   

شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 

الرقم   4 الحسن التاني تجزئة الخير 
سوق   23558  - السبت  سوق   37

السبت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : يوسف  ويز6  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ويز6 يوسف عنوانه)ا) حي 

رقم  الخامس  محمد  شارع  املسير6 

171 23558 سوق السبت املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ويز6 يوسف عنوانه)ا) حي 

رقم  الخامس  محمد  شارع  املسير6 

171 23558 سوق السبت املغرب.
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باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة  
بتاريخ 17 يونيو 2828 تحت رقم 62.

169I

كومافيد

 SOCIETE MECANOPRO
USINAGE SARL/AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كومافيد
18 شارع عبد هللا شفشاوني وجد6 ، 

68888، وجد6 املغرب
 SOCIETE MECANOPRO

USINAGE SARL/AU شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 

 MÉCANIQUE INDUSTRIELLE-
 RECTIFICATION  USINAGE

FRAISAGE - 60000 وجد6 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
35845

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   85
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MECANOPRO  :

.USINAGE SARL/AU
.MECA : غرض الشركة بإيجاز

 : االجتماعي  املور  عنوان 
 MÉCANIQUE INDUSTRIELLE-
 RECTIFICATION  USINAGE

FRAISAGE - 60000 وجد6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

السيد زغدان عبد الذالي :  1.888 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الذالي  عبد  زغدان  السيد 
شارع  خلدون  ابن  تجزئة  عنوانه)ا) 
  2 رقم   14 زنوة  سلطان  ابن  زايد 

68888 وجد6 املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الذالي  عبد  زغدان  السيد 
شارع  خلدون  ابن  تجزئة  عنوانه)ا) 
 2 رقم   14 زنوة  سلطان  ابن  زايد 

68888 وجد6 املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1162.
178I

LAAJEB ACCOUNTING

RIVER DREAM
إعالن متذدد الورارات

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

RIVER DREAM »شركة عات 
املسؤولية املحدود6 عات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مورها االجتماعي:  طريق 

طنجة مجموعة زميتة محل رقم 24، 
- 93888 تطوان املغرب.
»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.13955

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 أبريل   2( املؤرخ في 

الورارات التالية: 
قرار رقم -1 تفويت حصص: الذي 
السيد محمد  باع  مايلي:  ينص على 
علي الشاعر كل حصصه: 588 حصة  
بنذلي،  الوادر  عبد  السيد  لصالح 
حصة لصالح السيد6 زليخة  و588 

اللحياني.

قرار رقم -2 استوالة : الذي ينص 
محمد  السيد  استوالت  مايلي:  على 

علي الشاعر   من منصبه كمسير
 : تذيين مسير جديد   3- قرار رقم 
تذيين السيد  الذي ينص على مايلي: 
للشركة  كمسير  بنذلي  الوادر  عبد 

عات املسؤولية املحدود6
قرار رقم -4 تغيير الشكل الوانوني 
للشركة : الذي ينص على مايلي: تغيير 
الوانوني للشركة من شركة  الشكل 
بشريك  محدود6  مسؤولية  عات 
مسؤولية  عات  شركة  إلى  وحيد 

محدود6
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
الذي   : األسهم   :6 بند  رقم  بند 
السيد عبد الوادر  ينص على مايلي: 
والسيد6  و   ، درهم   58888 بنذلي  

زليخة اللحياني  58888 درهم
الذي   : 7: رأس املال  بند رقم بند 
السيد عبد الوادر  ينص على مايلي: 
زليخة  السيد6   ، حصة  بنذلي588 

اللحياني588 حصة
الذي   : التسيير   :13 بند رقم بند 
السيد عبد الوادر  ينص على مايلي: 
غير  للشركة ألجل مد6  بنذلي مسير 

محدود6 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2828 تحت رقم 7)7.

171I

BLUE WAVE COMMODITIES

READY ASSISTANCE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

READY ASSISTANCE
145 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،98888 ، 2( الرابع شوة

Maroc
READY ASSISTANCE شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 47 

مفتاح الخير شارع ولي الذهد طنجة - 
98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
185437

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   83
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 READY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ASSISTANCE
غرض الشركة بإيجاز : وكالة إدار6 
جانب  على  واملساعد6  ودي  وإيجاد 

الطريق.
 47 رقم   : عنوان املور االجتماعي 
مفتاح الخير شارع ولي الذهد طنجة - 

98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد احمد غيالن :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
السيد بدر الحساني :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  غيالن  احمد  السيد 
النجمة  مجمع  رشيد  موالي  شارع 
طنجة   92 رقم  الياسمين  اقامة 

98888 طنجة املغرب.
السيد بدر الحساني عنوانه)ا) حي 
السواني تجزئة بنطوريسكا زنوة 5 ب 

رقم 1 طنجة 98888 طنجة املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  غيالن  احمد  السيد 
النجمة  مجمع  رشيد  موالي  شارع 
طنجة   92 رقم  الياسمين  اقامة 

98888 طنجة املغرب
السيد بدر الحساني عنوانه)ا) حي 
السواني تجزئة بنطوريسكا زنوة 5 ب 

رقم 1 طنجة 98888 طنجة املغرب.
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باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 12)231.

172I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

LA FERME DU MANDALA
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

LA FERME DU MANDALA شركة 

عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي )21زنوة 

الرصاني حي واد الدهاب ورزازات - 

45888 ورزازات املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

18(21

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   12

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FERME DU MANDALA

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضيذة فالحية.
عنوان املور االجتماعي : )21زنوة 

 - الدهاب ورزازات  الرصاني حي واد 

45888 ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

 588   : السيد ارتا الكس كيلوم 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

  : كارين  ماريون  زوكال  السيد6 
588 حصة بويمة 188 درهم للحصة  
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ارتا الكس كيلوم عنوانه)ا) 
 (4218 لفونتن  بيغن  بلتان  شمين 

بيغن لفونتين فرنسا.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ارتا الكس كيلوم عنوانه)ا) 
 (4218 لفونتن  بيغن  بلتان  شمين 

بيغن لفونتين فرنسا
كارين  ماريون  زوكال  السيد6 
عنوانه)ا) 23 ب ببوغ فولتيغ 13158 

تراسكون  13158 تراسكون  فرنسا
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 15 يونيو 

2828 تحت رقم 322.

173I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحوة 

ورزازات

STE AIT AAMAR SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

رفع رأسمال الشركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحوة ورزازات

شارع موالي رشيد عمار6 دادس 
الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب
STE AIT AAMAR SARL شركة 

عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 797 

حي الوحد6  - 45888 ورزازات 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.1237
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم   2828 يونيو   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»988.888 درهم« أي من »188.888 
عن  درهم«   1.888.888« إلى  درهم« 
أو  نودية  حصص  توديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 19 يونيو 

2828 تحت رقم 9)1.
174I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

VILLA PLAZZA
إعالن متذدد الورارات

 TAXWISE ACCOUNTING
SERVICE

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

VILLA PLAZZA »شركة عات 
املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: 
 119Avenue de mekka californie

.- - Casablanca Maroc
»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.29(561

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 فبراير   11 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قررالجمع الذام تذيين السيد شرايبي 
بذد  للشركة  جديد  كمسير  علي 

استوالة السيد6 جهان لحلو
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
التي  حصة   1666 ل  تفويت مجاني 
تمتلكها كلن من جهان لحلو، صوفيا 
شرايبي و كميل شرايبي الى لينا شرايبي
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
وعلى  انواعه  بكل  التأجير  مايلي: 
لالصل  الحر  التسيير  التحديد  وجه 

التجاري
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الغرض من الشركة هو: تأجير بسيط 
 ، التجاري   الحر لالصل  والتسيير   ،
أو في أي شكل آخر من أشكال تأجير 
املهنية  والسلع  واملذدات  املباني 
املتذلوة بنشاط الشركة ؛ شراء وبيع 
األنشطة  وجميع  الذوارات  وتأجير 
؛ بوية املوال لم  األخرى عات الصلة 

يتغير.

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
التوالي  على  الشركاء  يساهم  مايلي: 
اآلنسة   : للشركة  التالية  املبالغ  في 
درهم.   166688 الشرابي   صوفيا 
السيد كامل الشرابي 88)166 درهم. 
اآلنسة لينا الشرابي . 166688 درهم 

املجموع 588888 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:  
 1.666 الشرايبي  صوفيا  اآلنسة 
حصة  السيد  كاميل الشرايبي )1.66 
 1.666 اآلنسة لينا الشرايبي  حصة  

حصة    املجموع 5888 حصة
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2828 تحت رقم 6673.
175I

SOMAFID

بوليتك إيت
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOMAFID
شارع محمد الزفزاف الشوة رقم 

14 الطابق االر�صي ، 28888، الدار 
البيضاء املغرب

بوليتك إيت شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

)في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

محمد الزفزاف إقامة 14 الطابق 
السفلي سيدي مومن الدار البيضاء 

- 28648 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.421995

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر حل   2828 ماي   31 في  املؤرخ 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
مبلغ  الشريك الوحيد بوليتك إيت  
وعنوان  درهم   188.888 رأسمالها 
محمد  شارع  اإلجتماعي  مورها 
السفلي  الطابق   14 إقامة  الزفزاف 
سيدي مومن الدار البيضاء - 28648 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : أزمة 

في الوطاع.
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شارع  ب  التصفية  مور  وحدد 

الطابق   14 إقامة  الزفزاف  محمد 

السفلي سيدي مومن الدار البيضاء - 

28648 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  مفراح   يوسف   السيد)6)  
زنوة عالل بن أحمد   142 عنوانه)ا) 

85 بلفدير الدار  11 ط  أمكيك شوة 

البيضاء  الدار   28888 البيضاء 

املغرب كمصفي )6) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر6  محل  لهم 

الذوود و الوثائق املتذلوة بالتصفية 

 14 إقامة  الزفزاف  محمد  شارع   :

الطابق السفلي سيدي مومن الدار 

البيضاء

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 89 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735431.

176I

TT COMPTABILITE

NORTON CAR
شركة عات مسؤولية محدود6

 عات الشريك الوحيد
تفويت حصص

TT COMPTABILITE

 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

NORTON CAR شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 

 OUJDA,BD MOHAMMED V

 IMMEUBLE KISSI 3 EME ETAGE

N 05 - 60000 وجد6 املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.2((87

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 فبراير   84 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أمين  محمد   (6( السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   588 الزوين 

 (6( السيد  588 حصة لفائد6   أصل 

فبراير   85 بتاريخ  زياني  عبدالغاني 

.2828

تفويت السيد )6) ياسين خرماش 

588 حصة اجتماعية من أصل 588 

)6) عبدالغاني  السيد  حصة لفائد6  

زياني بتاريخ 85 فبراير 2828.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

يونيو   1( بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1154.

177I

ste imtiyaz conseils sarl

KANOUDI IMMOBILIER
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنوة الذربية السذودية الطابق 

االول ثوة رقم 5 املدينة الجديد6 

فاس ، 38888، فاس املغرب

KANOUDI IMMOBILIER شركة 

عات املسؤولية املحدود6)في طور 

التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي حي الوفاق 

رقم 3 زواغة فاس - 38888 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.41893

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تورر حل   2828 13 مارس  املؤرخ في 

املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 

مبلغ    KANOUDI IMMOBILIER

وعنوان  درهم   188.888 رأسمالها 

 3 مورها اإلجتماعي حي الوفاق رقم 

فاس املغرب   38888  - زواغة فاس 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة

حي  ب  التصفية  مور  حدد  و 

 38888  - 3 زواغة فاس  الوفاق رقم 

فاس املغرب. 

و عين:

و  احمدي  فاطمة   السيد)6) 

 2( فيال  بيروت  شارع  عنوانه)ا) 

فاس  ايموزار  طريق  الزيتون  تجزئة 

 (6( كمصفي  املغرب  فاس   38888

للشركة.

السيد)6) تريا  النوري و عنوانه)ا) 

اسبانيا  اسبانيا   19881 اسبانيا 

كمصفي )6) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1326/828.

17(I

INFOPLUME

OMORFIA BEAUTE
إعالن متذدد الورارات

INFOPLUME

149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 98888، طنجة 

املغرب

OMORFIA BEAUTE  »شركة عات 

املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: زنوة 

السذيدية اقامة جوليانة 2 مكتب 

رقم 39  - 98888 طنجة املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.(54(9

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاع   2828 فبراير   1( املؤرخ في 

الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 ، الحسين  اليحياوي  السيد  تفويت 

و السيد6  اليحياوي رجاء  و السيد6 

حصصهم  جميع  سذيد6  اليحياوي 
في الشركة لفائد6 السيد البوشتاوي 

1888 حصة بويمة  زكرياء املمثلة في 

188 درهم للحصة .

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تغير الشكل الوانوني للشركة  مايلي: 
محدود6  مسؤولية  دات  شركة  من 
الى شركة دات مسؤولية محدود6 و 

الشريك الوحيد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تذين  و  السابق  املسير  استوالت 
البوشتاوي  الشريك الوحيد السيد  

زكرياء كمسير جديد للشركة .
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

انشاء قانون أسا�صي جديد للشركة
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
السيد  البوشتاوي زكرياء مساهم في 

رأسمال الشركة ب 188.888 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رأسمال الشركة منحصر في 188888 
حصة بويمة   188 الى  درهم موسم 
1888 درهم للحصة في ملكية  السيد 

البوشتاوي زكرياء 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231772.

179I

HASNAE EL JEBBARI

INVEST GESTION NES
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HASNAE EL JEBBARI
 HEY BERKOUAKA RUE 4 N° 8

 BEN DIBANE ، 90000، TANGER
MAROC

INVEST GESTION NES شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار  

اجزناية تجزئة 5645 طابق 3 رقم 7 
طنجة - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
184529
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في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   14
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST GESTION NES
غرض الشركة بإيجاز : االستثمار.
دوار    : االجتماعي  املور  عنوان 
 7 3 رقم  5645 طابق  اجزناية تجزئة 

طنجة - 98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد النسنا�صي محمد :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد النسنا�صي محمد عنوانه)ا) 
اجزناية  جماعة  العجالت  بن  دوار 

98888 طنجة املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد النسنا�صي محمد عنوانه)ا) 
اجزناية  جماعة  العجالت  بن  دوار 

98888 طنجة املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   82 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 1773.
1(8I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

SOCIETE TICHKA CAR
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

societe TICHKA CAR  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي حي جيني  - 45888 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

18(31

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   86

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 societe : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TICHKA CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 

 45888  - جيني   حي  امللكي  الجيش 

ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 28.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

 288 السيد محمد ايوب بنهبال :  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بنهبال  ايوب  محمد  السيد 

ورزازات  تيشكا  حي   13 عنوانه)ا) 

45888 ورزازات املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنهبال  ايوب  محمد  السيد 

ورزازات  تيشكا  حي   13 عنوانه)ا) 

45888 ورزازات املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 17 يونيو 

2828 تحت رقم 333.

1(1I

STE AL BOUGHAZ TRAV SARL AU

AL BOUGHAZ TRAV
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE AL BOUGHAZ TRAV SARL

AU

مجمع باب البوغاز 2 بلوك س 2 

طابق 6 ، 98888، طنجة املغرب

AL BOUGHAZ TRAV شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مجمع 

باب البوغاز 2 بلوك س 2 طابق 6 - 

98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

185331

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   12

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUGHAZ TRAV

موابلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واإلنجاز  والدراسات  البناء  أشغال 

والتكوين  واملواكبة  واإلستشار6 

والتصميم والوياد6 لجميع املشاريع 

املتذلوة امليادين املاء الصالح للشرب 

املتجدد6  والطاقة  الصناعة  وكذا 

وتكوين وتركيب األجهز6 اإللكترونية 

والهندسة  والتهوية  التدفئة  وأجهز6 

املدنية.

أشغال التطهير..
مجمع   : االجتماعي  املور  عنوان 
 - 6 2 طابق  2 بلوك س  باب البوغاز 

98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
  : اعربضو  املحجوب  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اعربضو  املحجوب  السيد 
عنوانه)ا) حي الذزيفات زنوة 9) رقم 

11 98888 طنجة املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اعربضو  املحجوب  السيد 
عنوانه)ا) حي الذزيفات زنوة 9) رقم 

11 98888 طنجة املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231715.

1(2I

CABINET ESSADKIA

 SOCIETE CANSHAUSE
TRAVAUX SARL AU

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt
maroc

 SOCIETE CANSHAUSE
TRAVAUX SARL AU  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 1 

حي حرشة مومنة  - 65458 الذيون  
املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
973
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في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2819 مارس   11
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE CANSHAUSE  :

. TRAVAUX SARL AU
بإيجاز  الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR  :
 TRAVAUX DIVERS OU DE

. CONSTRUCTION
 1 زنوة   : االجتماعي  املور  عنوان 
الذيون    65458  - حي حرشة مومنة  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

18.888.888 درهم، موسم كالتالي:
السيد الوالي خليد :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خليد  الوالي  السيد 
 11 82 حي حرشة مومنة الرقم  زنوة 

65458 الذيون  املغرب .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خليد  الوالي  السيد 
 11 82 حي حرشة مومنة الرقم  زنوة 

65458 الذيون  املغرب 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
ماي   83 بتاريخ  االبتدائية بتاوريرت  

2819 تحت رقم 19/)6.
1(3I

االستاد محمد لطفي

SOMAPROMO
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

االستاد محمد لطفي
36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2888 الطابق الرابع فاس ، 38888، 

فاس املغرب

SOMAPROMO شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 
52 تجزئة باب السالم طريق عين 
الشوف فاس فاس 38888 فاس 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62267
في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   21
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOMAPROMO
االنذاش   : غرض الشركة بإيجاز 

الذواري.
رقم   : االجتماعي  املور  عنوان 
عين  طريق  السالم  باب  تجزئة   52
فاس   38888 فاس  فاس  الشوف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : املغرب سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
املهداوي  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   25.888 حصة بويمة   258   :

للحصة .
 358   : ابحيح  ابتسام  السيد6 
حصة بويمة 35.888 درهم للحصة .
عزوزي  الزهراء  فاطمة  السيد6 
درهم   28.888 حصة بويمة   288   :

للحصة .
 288   : عزوزي  لطيفة  السيد6 
حصة بويمة 28.888 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املهداوي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) فاس 38888 فاس املغرب.
السيد6 ابتسام ابحيح عنوانه)ا) 

فاس 38888 فاس املغرب.

عزوزي  الزهراء  فاطمة  السيد6 

عنوانه)ا) فاس 38888 فاس املغرب.

السيد6 لطيفة عزوزي عنوانه)ا) 

فاس 38888 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املهداوي  الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) فاس  38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   85 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 982.

1(4I

CARREFOUR DES MANAGERS

MARKET360
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC

MARKET368 شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي  زنوة 

سمية  إقامة شهرزاد 3 ، الطابق 

5  رقم 22 النخيل - 88)28 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.4828(5

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تورر حل   2828 ماي   22 في  املؤرخ 

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

  MARKET368 الوحيد  الشريك 

درهم وعنوان   2.588 مبلغ رأسمالها 

مورها اإلجتماعي  زنوة سمية  إقامة 

شهرزاد 3 ، الطابق 5  رقم 22 النخيل 

- 88)28 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : تصفية حبية.

زنوة  ب   التصفية  مور  حدد  و 

الطابق   ،  3 شهرزاد  إقامة  سمية  

الدار   28(88  - النخيل   22 رقم    5

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الذاقد   ماجد6     السيد)6)  

عنوانه)ا) اقامة الفجر عمار6 6 شطر 

ج طابق 3 شوة 11 البرنو�صي 88)28 

 (6( كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم )72154.

1(5I

 اشرف مكتب : املحاسبة و دراسة املشاريع  

 call Management لالستاع اسليماني

technologie et services

 STE ACCE COSMO

DISTRIBUTION SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة و دراسة 

 call املشاريع  لالستاع اسليماني

 Management technologie et

services

رقم )1 زنوة موريتانيا الواد االحمر 

الرشيدية ، 52888، الرشيدية 

املغرب

 STE ACCE COSMO

DISTRIBUTION SARL  شركة 

عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 13 

رقم 89 اكدود حي املحيط الرشيدية 

- 52888 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

13771
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في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 أبريل   27

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ACCE COSMO DISTRIBUTION

. SARL

-.توزيع و   : غرض الشركة بإيجاز 

بيع  : 

مواد التجميل بالتوسيط 

- شبه صيدلة 

- تجار6 متنوعة.
 13 زنوة   : عنوان املور االجتماعي 
رقم 89 اكدود حي املحيط الرشيدية 

- 52888 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

اليوسفي  محمد  سيدي  السيد 

 1.888 حصة بويمة   34   : الذلوي  

درهم للحصة .

السيد مصطفى نجو :  33 حصة 

بويمة 1.888 درهم للحصة .

السيد براهيم اويامنة  :  33 حصة 

بويمة 1.888 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اليوسفي  محمد  سيدي  السيد 
الذلوي  عنوانه)ا) الزنوة 89 رقم 86 

 52888 حي ازمور الجديد الرشيدية 

الرشيدية املغرب .

عنوانه)ا)  نجو  مصطفى  السيد 
املحيط  حي   128 رقم   8( الزنوة 

الرشيدية 52888 الرشيدية املغرب .

عنوانه)ا)  السيد براهيم اويامنة  

الراشيدية  مدغر6  البراني  الوصر 

52888 الرشيدية املغرب .

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اليوسفي  محمد  سيدي  السيد 
الذلوي  عنوانه)ا) الزنوة 89 رقم 86 
 52888 حي ازمور الجديد الرشيدية 

الرشيدية املغرب 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 12 ماي 

2828 تحت رقم 137.
1(6I

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH

شركة ألتا كريمار
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH
 604HAY EL AMAL KHOURIBGA
، 25000، KHOURIBGA MAROC

شركة ألتا كريمار  شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 14 الشارع 

الرئي�صي مركز جماعة بني بتاو  - 
25868 أبي الجذد املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
493

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   15
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ألتا كريمار .
غرض الشركة بإيجاز : * األشغال 

الذامة و البناء 
* التجار6.

 14  : االجتماعي  املور  عنوان 
الشارع الرئي�صي مركز جماعة بني بتاو  

- 25868 أبي الجذد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : الوهابي  مولود  السيد 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الوهابي  مولود  السيد 
أبي   25868 بتاو  بني  جماعة  مركز 

الجذد املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الوهابي  محمد  السيد 
أبي   25868 بتاو  بني  جماعة  مركز 

الجذد املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  الجذد   بابي  االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 18.

1(7I

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH

س.ج كلوبال
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH
 604HAY EL AMAL KHOURIBGA
، 25000، KHOURIBGA MAROC
س.ج كلوبال  شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 1)1 درب 
خريبكة  - 25868 أبي الجذد املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
495

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 أبريل   27
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
س.ج   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كلوبال .
غرض الشركة بإيجاز : -1األشغال 

الذامة و البناء.

-2  التجار6
-3 بائع باملزاد.

عنوان املور االجتماعي : 1)1 درب 
خريبكة  - 25868 أبي الجذد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد خالد الجزولي :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
 588   : الصادقي  حمز6  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الجزولي  خالد  السيد 
47 درب املكانسة 25868 أبي الجذد 

املغرب.
عنوانه)ا)  الصادقي  السيد حمز6 
5) درب خريبكة 258688 أبي الجذد 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الجزولي  خالد  السيد 
47 درب املكانسة 25868 أبي الجذد 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  الجذد   بابي  االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 11.
1((I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

COLIS DROP SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE
 YOUSSEF BEN TACHFINE88،

900020، TANGER MAROC
COLIS DROP SARL AU شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 2  الطابق 
الخامس اقامة يوسف بن تاشفين  
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شارع يوسف بن تاشفين ))  - 
98828 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
185373

في  مؤرخ  حر  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   2(
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 COLIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DROP SARL AU
نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الوطني والدولي.
عنوان املور االجتماعي : 2  الطابق 
تاشفين   بن  يوسف  اقامة  الخامس 
 -   (( تاشفين  بن  يوسف  شارع 

98828 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد الرامي ياسر :  188 حصة 

بويمة 1.888 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ياسر   الرامي  السيد 
الطابق   جوبا  اقامة  تشيكوفسكي 
السادس رقم 15       98888 طنجة 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ياسر  الرامي  السيد 
الطابق  جوبا  اقامة  تيكوفسكي 
السادس رقم 5 1      98888 طنجة 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231763.

1(9I

ائتمانية زهير

الطيب و ابنائه
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

ائتمانية زهير
زنوة ابن عائشة عمار6 باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 48888، مراكش املغرب

الطيب و ابنائه شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 17 الحي 
الصناعي سيبع مراكش - 48888 

مراكش  املغرب 
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

184851
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   18
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : الطيب 

و ابنائه.
غرض الشركة بإيجاز : تاجر للبيع 

بالتوسيط التطريز آو الدانتيل
و  االستيراد  في  وسيط  أو  تاجر 

التصدير  .
الحي   17  : عنوان املور االجتماعي 
 48888  - مراكش  سيبع  الصناعي 

مراكش  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 488   : السيد التكموتي الطيب  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 188   : السيد6 التكموتي اميتة  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 188   : السيد التكموتي محمد  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 188   : مريم  التكموتي  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 188   : السيد6 التكموتي نذيمة  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 188   : السيد التكموتي سفيان  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

  : السيد التكموتي عبد اللطيف  

188 حصة بويمة 188 درهم للحصة 

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الطيب   التكموتي  السيد 

 17 رقم  الصتاعي  الحي  عنوانه)ا) 

سيبع  48888 مراكش  املغرب .

السيد6 التكموتي اميتة  عنوانه)ا) 

املحاميد    996 رقم  النهضة  تجزئة 

48888 مراكش  املغرب .

محمد   التكموتي  السيد6 

عنوانه)ا) املحاميد  تجزئة الزرقطوني 

رقم 325  48888 مراكش املغرب .

السيد6 التكموتي مريم عنوانه)ا) 

املحاميد    996 رقم  النهضة  تجزئة 

48888 مراكش املغرب.

نذيمة   التكموتي  السيد6 

عنوانه)ا) . . . فرنسا .

سفيان   التكموتي  السيد 

امتداد  الزرقطوني  تجزئة  عنوانه)ا) 

الرقم 189املحاميد  48888 مراكش 

املغرب.

اللطيف   عبد  التكموتي  السيد 

 739 عنوانه)ا) تجزئة الكواسم رقم  

تسلطانت 48888 مراكش املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد التكموتي محمد  عنوانه)ا) 

املحاميد  تجزئة الزرقطوني رقم 325  

48888 مراكش  املغرب 

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بمراكش   التجارية 

رقم  تحت   2828 يونيو   18

.M06_20_2068054

198I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

SENS DEVELOPPEMENT
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تواطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عمار6 مركز أعمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 48888، مراكش املغرب

SENS DEVELOPPEMENT  شركة 

عات املسؤولية املحدود6)في طور 

التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي امللك 

املسمى 

MARGUERITE S.M  تجزئة عرصة 

الزاهية، رقم 15 جليز  - 48888 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.41(49

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تورر حل   2828 31 مارس  املؤرخ في 

املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 

مبلغ     SENS DEVELOPPEMENT

وعنوان  درهم   188.888 رأسمالها 

املسمى  امللك  اإلجتماعي  مورها 

تجزئة   «  MARGUERITE S.M«

 - جليز    15 رقم  الزاهية،  عرصة 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   48888

إتمام املشاريع املبرمجة و عدم إيجاد 

فرص جديد6 في السنوات املاضية و 

نظرا لألزمة الحالية.

امللك  ب  التصفية  مور  حدد  و 

 «  MARGUERITE S.M« املسمى 

15 جليز   تجزئة عرصة الزاهية، رقم 

- 48888 مراكش املغرب. 

و عين:

  VICTOR RAMIRO السيد)6) 

عنوانه)ا)  و   SANZ MARTINEZ

 ,31 شوة رقم   28 زنوة املدينة رقم 

48888  مراكش املغرب  حي الزاهية  

كمصفي )6) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113397.
191I

Khidmat Attajir

AMINI CARS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 85
52000، ERRACHIDIA MAROC

AMINI CARS شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار6 
2 الشوة 6 الطابق 3 زنوة عالل 
بن عبد هللا  - 52888 الرشيدية 

الرشيدية
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

137(9
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   13
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMINI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارلت بدون سائق.
 2 عمار6   : عنوان املور االجتماعي 
الشوة 6 الطابق 3 زنوة عالل بن عبد 

هللا  - 52888 الرشيدية الرشيدية.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 488   : الحافظي  السيد6 صفاء 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

  : علوي  الحمدي  الكبير  السيد 
688 حصة بويمة 188 درهم للحصة 
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد6 صفاء الحافظي عنوانه)ا) 
أوفوس   52853 قصر زاوية أوفوس  

أوفوس.
علوي  الحمدي  الكبير  السيد 
 147 رقم  االنار6  تجزئة  عنوانه)ا) 

52888 الرشيدية الرشيدية.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد6 صفاء الحافظي عنوانه)ا) 
أوفوس   52853 قصر زاوية أوفوس  

أوفوس
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 26 ماي 

2828 تحت رقم )42.
192I

ste mifi

LA MAISON MEDICALE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 14

50000، meknes maroc
LA MAISON MEDICALE شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب 3 
إقامة دعاء رقم 4 فيكتور هيكو م .ج 

مكناس - 58888 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
496(9

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   17
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAISON MEDICALE
الذالج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبيعي  .
 3 : مكتب  عنوان املور االجتماعي 
إقامة دعاء رقم 4 فيكتور هيكو م .ج 

مكناس - 58888 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد6 أمنة الطلحاوي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد6 أمنة الطلحاوي عنوانه)ا) 
الزالقة م ج   7 اقامة هدى شوة   23

مكناس 58888 مكناس املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد6 أمنة الطلحاوي عنوانه)ا) 
الزالقة م ج   7 اقامة هدى شوة   23

مكناس 58888 مكناس املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 7)13.

193I

CONSEILS EVERNAGE

STE LUCK DISTRIBUTION
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تذيين مسير جديد للشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

  STE LUCK DISTRIBUTION
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
 EL وعنوان مورها اإلجتماعي

 MASSAR N° 233 ROUTE DE
 SAFI MARRAKECH - 40000

.MARRAKECH MAROC

تذيين مسير جديد للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.183483
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تذيين  تم   2828 ماي   2( في  املؤرخ 
السيد)6)  للشركة  جديد  مسير 
كمسير   BELFADALI AZDEDDINE

وحيد
تبذا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113476.

194I

ATIM INVEST

ATIM INVEST
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATIM INVEST
13 زنوة احمد املجاطي اقامة االلب 
الطابق 1 رقم ) املذاريف ، 28888، 

الدار البيضاء املغرب
ATIM INVEST شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 13 
زنوة احمد املجاطي اقامة االلب 

الطابق 1 رقم ) املذاريف - 28888 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
461379

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   83
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATIM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.INVEST
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و  -بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
شراء و كراء الذوارات
-االنذاش الذواري

 13  : االجتماعي  املور  عنوان 
االلب  اقامة  املجاطي  احمد  زنوة 
 28888  - املذاريف   ( رقم   1 الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد شوقي عبد الواحد :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
شوقي  الواحد  عبد  السيد 
اقامة  مكة  طريق  عنوانه)ا) 
 28888 3 كاليفورنيا  كاليفورنيا رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
شوقي  الواحد  عبد  السيد 
اقامة  مكة  طريق  عنوانه)ا) 
 28888 3 كاليفورنيا  كاليفورنيا رقم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 89 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم )73546.
195I

OUED SIDE STORY

ECOMPROG
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUED SIDE STORY
55 شارع محمد الخامس عمار6 

جاكار الطابق الخامس الشوة 33 
جليز مراكش ، 48888، مراكش 

املغرب
ECOMPROG شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمار6 جكار الطابق 
الخامس الشوة 33 جليز - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
184827

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   25
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ECOMPROG
تدبير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإللكترونية  )التجار6  الخدمات 

الخدمات املذلوماتية )
أو  )تاجر  التصدير  و  اإلستيراد 

وسيط ).
55 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
محمد الخامس عمار6 جكار الطابق 
 48888  - جليز   33 الخامس الشوة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
 SALAH EDDINE السيد 
BOULAHYA :  1.000 حصة بويمة 

188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 SALAH EDDINE السيد 
 SECTEUR 1 (عنوانه)ا BOULAHYA

.NO1329 11838 SALÉ MAROC
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 SALAH EDDINE السيد 
 SECTEUR عنوانه)ا)   BOULAHYA
1 NO1329 11838 SALÉ MAROC
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113427.

196I

THE FAMILY JM

THE FAMILY JM
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

THE FAMILY JM
 N° 14 ANCIEN SOUK 2 ETG

 BLOC D RUE 21 AOUT ،
25000، khouribga MAROC
THE FAMILY JM شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي الرقم 14 
سوق قديم الطابق 2 بلوك د زنوة 
21 غشت - 25888 خريبكة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
6349

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   15
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAMILY JM
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال املختلة في البناء+استراد و 

تصدير+عمليات تفاوض.
عنوان املور االجتماعي : الرقم 14 
بلوك د زنوة   2 سوق قديم الطابق 
21 غشت - 25888 خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

588 حصة    : السيد محمد جالم 
بويمة 188 درهم للحصة .

588 حصة    : السيد حمز6 جالم 
بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جالم  محمد  السيد 
دوار املساعد6 اوالد ابراهيم بولنوار 

25888 خريبكة املغرب.

عنوانه)ا)  جالم  حمز6  السيد 

دوار املساعد6 اوالد ابراهيم بولنوار 

25888 خريبكة املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنذمان  ايوب  السيد 

دوار املساعد6 اوالد ابراهيم بولنوار 

25888 خريبكة املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

19 يونيو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2828 تحت رقم 177.

197I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة )8) سيرفيس كونصاي
إعالن متذدد الورارات

موكادور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشوة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصوير6 الصوير6، 44888، 

الصوير6 املغرب

شركة 282 سيرفيس كونصاي  

»شركة عات املسؤولية املحدود6 

عات الشريك الوحيد«

وعنوان مورها االجتماعي: املحل 

التجاري رقم 81  الكائن بمركز 

سميمو اقليم الصوير6 - 44888 

الصوير6 املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.5143

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاع   2828 يونيو   89 املؤرخ في 

الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل الوانوني

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
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الذي ينص على  7و14:  بند رقم 
علوان  هللا  عبد  السيد  قام  مايلي: 
السيد  لفائد6  حصة   (88 بتفويت 
لبطاقة  الحامل  بلمودم  محمد 
و   JE255231 التذريف الوطنية رقم 
السيد6 سذدية  لفائد6  حصة   288
التذريف  لبطاقة  الحاملة  بلمودم 
وتذيين   JE296153 رقم  الوطنية 
السيد محمد بلمودم مسيرا جديدا 
السيد عبد هللا  استوالة  و  للشركة 

علوان  
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  الوانوني  الشكل  تغيير 
محدود6  مسؤولية  دات  شركة 
دات  شركة  إلى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدود6
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصوير6  بتاريخ )1 يونيو 

2828 تحت رقم 126.
19(I

ائتمانية أكيدي

GYSNET
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

ائتمانية أكيدي
زنوة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشوة 12، الطابق الثالث  )م.ج) 
حمرية مكناس ، 58888، مكناس 

املغرب
GYSNET  شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 

فدوى شوة 9  بلوك ألف الطابق 
الخامس شارع الجيش امللكي م ج  - 

58858 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

49(89
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   1(
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GYSNET

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحراسة.

إقامة   : االجتماعي  املور  عنوان 

الطابق  ألف  بلوك    9 شوة  فدوى 

 - الخامس شارع الجيش امللكي م ج  

58858 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 98.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  واللي   خولى  السيد6 

ألف  بلوك    9 شوة  فدوى  إقامة 

الطابق الخامس شارع الجيش امللكي 

م ج  58858 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  هرير6   خالد  السيد 

ألف  بلوك    9 شوة  فدوى  إقامة 

الطابق الخامس شارع الجيش امللكي 

م ج  58858 مكناس املغرب.

هرير6   غالي  محمد  السيد 

عنوانه)ا) إقامة فدوى شوة 9  بلوك 

ألف الطابق الخامس شارع الجيش 

امللكي م ج  58858 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  هرير6  ياسين  السيد 

ألف  بلوك    9 شوة  فدوى  إقامة 

الطابق الخامس شارع الجيش امللكي 

م ج  58858 مكناس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  واللي  خولى  السيد6 

ألف  بلوك    9 شوة  فدوى  قامة 

الطابق الخامس شارع الجيش امللكي 

م ج  58858 مكناس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم -.

199I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ع.م.م. عات الشريك 

الوحيد

ELYOUSFI CASH
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ع.م.م. 
عات الشريك الوحيد

28 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 28 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23888، بني مالل املغرب
ELYOUSFI CASH  شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي الورية 

النموداجية بسيدي جابر املحل رقم 
147 بني مالل بني مالل 23888 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
18121

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   29
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ELYOUSFI CASH
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 COMMISSIONNAIRE GERANT

D’ENTREPRISE
 RECOUVREMENT DE

.CREANCES
الورية   : االجتماعي  املور  عنوان 
النموداجية بسيدي جابر املحل رقم 
بني   23888 بني مالل بني مالل   147

مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد محمد اليوسفي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد اليوسفي عنوانه)ا) 

بني  جابر  سيدي  النمودجية  الورية 

مالل 23888 بني مالل املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد اليوسفي عنوانه)ا) 

بني  جابر  سيدي  النمودجية  الورية 

مالل 23888 بني مالل املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 19 يونيو 

2828 تحت رقم 297.

288I

AMDE

 SMART AND SOFT
SERVICES

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

smart and soft services شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

سمية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 

5،رقم 22،النخيل،الدارالبيظاء  

املغرب الدارالبيظاء 28348 

الدارالبيظاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

468929

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   22

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
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عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 smart  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.and soft services

غرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

اإلستيراد املواد الغذائية.
زنوة   : االجتماعي  املور  عنوان 

الطابق   ،3 شهرزاد  سمية،اقامة 

22،النخيل،الدارالبيظاء   5،رقم 

 28348 الدارالبيظاء  املغرب 

الدارالبيظاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : املغرب سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

  : املذتصم  السيد عبد الرحمان  

188 حصة بويمة 188 درهم للحصة

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املذتصم  الرحمان   عبد  السيد 

574 ح ي م  عنوانه)ا) حي املنزه رقم 

الرباط 28888 الرباط املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املذتصم  الرحمان   عبد  السيد 

574 ح ي م  عنوانه)ا) حي املنزه رقم 

الرباط 28888 الرباط املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

281I

ARTAL LOGEMENT

ARTAL LOGEMENT
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

ARTAL LOGEMENT

55 شارع الزرقطوني الطابق 

1 حي املستشفيات ، 28888، 

MAROC الدارالبيضاء

 ARTAL LOGEMENT

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 55 

شارع الزرقطوني الطابق 1 حي 

املستشفيات - 2888 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

459453

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   26

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARTAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LOGEMENT

منذش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عواري

اعمال البناء.

 55  : االجتماعي  املور  عنوان 

حي   1 الطابق  الزرقطوني  شارع 

الدارالبيضاء   2888  - املستشفيات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم الخطابي عنوانه)ا) 
1 ش  ابو املحاسن الروياني ط  زنوة  

الدارالبيضاء   28888 املذاريف   1

املغرب.

عنوانه)ا)  الخطابي  علي  السيد 
الروياني  املحاسن  ابو  زنوة   27 رقم 

 28888 املذاريف   1 شوة   1 طابق 

الدارالبيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم الخطابي عنوانه)ا) 
1 ش  ابو املحاسن الروياني ط  زنوة  

الدارالبيضاء   28888 املذاريف   1

املغرب.

عنوانه)ا)  الخطابي  علي  السيد 
الروياني  املحاسن  ابو  زنوة   27 رقم 
 28888 املذاريف   1 شوة   1 طابق 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
282I

segex

CAFE PIZZERIA L'AUBERGE
شركة عات املسؤولية املحدود6

قفل التصفية

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

 CAFE PIZZERIA L›AUBERGE
شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي : الوطذة 
رقم 41 تجزئة املامونية طريق صفرو 

فاس  - 38888 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 
.47567

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تورر حل   2828 يونيو   8( املؤرخ في 
 CAFE PIZZERIA L’AUBERGE
شركة عات املسؤولية املحدود6 مبلغ 
وعنوان  درهم   18.888 رأسمالها 
 41 رقم  الوطذة  اإلجتماعي  مورها 
فاس   طريق صفرو  املامونية  تجزئة 
فاس املغرب نتيجة لذدم   38888  -

تحويق األرباح .
و عين:

السيد)6) محمد   غزال و عنوانه)ا) 
فرنسا  38888 فاس املغرب كمصفي 

)6) للشركة.
و قد تم انذواد الجمذية الختامية 
وفي الوطذة   2828 يونيو   8( بتاريخ 
رقم 41 تجزئة املامونية طريق صفرو 

فاس - 38888 فاس املغرب.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1334/828.
283I

ficogedek sarl au

L’ILE FOODS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

L’ILE FOODS شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 
15 تجزئة ياسين 1 مكناس - 58858 

مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
49(31

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   82
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 L’ILE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOODS
التغليف   : غرض الشركة بإيجاز 

والتكييف ،وسيط.
عنوان املور االجتماعي : محل رقم 
15 تجزئة ياسين 1 مكناس - 58858 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد عدنان الحمومي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عدنان الحمومي عنوانه)ا) 
الزرهونية  صفية  تجزئة   124 رقم 

58858 مكناس املغرب.



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828)الجريدة الرسمية   71((

والذائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدنان الحمومي عنوانه)ا) 
الزرهونية  صفية  تجزئة   124 رقم 

58858 مكناس املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1599.
284I

CABINET HOURMANEK

 AHLOUMA DE SERVICE ET
-DE TRANSPORT _ASETA
شركة عات املسؤولية املحدود6

وفا6 شريك

CABINET HOURMANEK
 IMM  HICHAM AVENUE  315
 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

agadir maroc
 AHLOUMA DE SERVICE ET DE
TRANSPORT _ASETA-  شركة 

عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي      اكادير   

رقم 9     زنوة    طهران - 8888) 
اكادير   املغرب.

وفا6 شريك
رقم التوييد في السجل التجاري 

.6147
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 مارس 2828 تم اإلعالم 
بوفا6 الشريك علي   لحلومي و توزيع 
لرسم   

ً
تبذا الورثة  على  حصصه 

 2828 فبراير   21 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

السيد)6)  خديجة     واراش  ،  33 
حصة .

السيد)6) الياس      لحلومي  ،  33 
حصة .

السيد)6)   ماريا    لحلومي  ،  33 
حصة .

 33   ، لحلومي   نوح     السيد)6)  
حصة .

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2828 تحت رقم 98295.
285I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

 PHARMACIE ALHIKMA
LAHBOUS

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم ) 

وجد6، 68888، وجد6 املغرب

 PHARMACIE ALHIKMA

LAHBOUS  شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي طريق 

بوقنادل تجزئة الحيلة رقم 18 - 

68888 وجد6 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

35841

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2819 دجنبر   31

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE ALHIKMA  :

. LAHBOUS

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

طريق   : االجتماعي  املور  عنوان 

 -  18 رقم  الحيلة  تجزئة  بوقنادل 

68888 وجد6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

الحميد  عبد  بيطاري  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحميد  عبد  بيطاري  السيد 
  38 رقم  بنذزي  حي   29 عنوانه)ا) 

68888 وجد6 املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحميد  عبد  بيطاري  السيد 
  38 رقم  بنذزي  حي   29 عنوانه)ا) 

68888 وجد6 املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1155.

286I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

PACIFIC RIM
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم ) 

وجد6، 68888، وجد6 املغرب
PACIFIC RIM شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي الطريق 
الرئيسية وجد6 - 68388 بركان 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

7193
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   89
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PACIFIC RIM
غرض الشركة بإيجاز : بيع البالط 

والرخام.
الطريق   : االجتماعي  املور  عنوان 
بركان   68388  - وجد6  الرئيسية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

السيد النهاري محمد :  588 حصة 
بويمة 188 درهم للحصة .

 588   : رضوان  يوسف  السيد 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  النهاري  السيد 
حي الخطابي عمار6 الجمارك زنوة 32 

رقم 4 62888 الناظور املغرب.
السيد يوسف رضوان عنوانه)ا) 
حي التودم   56 زنوة سجلماسة رقم 
بركان   63888 سليمان  سيدي 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  النهاري  السيد 
حي الخطابي عمار6 الجمارك زنوة 32 

رقم 4 62888 الناظور املغرب
السيد يوسف رضوان عنوانه)ا) 
حي التودم   56 زنوة سجلماسة رقم 
سيدي سليمان 63888 بركان املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2828 تحت رقم 213/2828.

287I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 ACADEMIE DE LA
PATISSERIE

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET LAAFOU CONSEIL
تجزئة  الكولين 2 رقم 5 عمار6 

ماتينيون الطابق 2 رقم 7 سيدي 
مذروف الدار البيضاء ، 28158، 

الدار البيضاء املغرب
 ACADEMIE DE LA PATISSERIE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 174 ، 
طريق أوالد زيان - 28188 الدار 

البيضاء املغرب
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تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462275

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   19
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACADEMIE DE LA PATISSERIE
تنظيم   -  : غرض الشركة بإيجاز 
والندوات  والفذاليات  التدريب 
وصناعة  الشوكوالتة  صناعة  في 
البسكويت واآليس كريم وفن الطهو.

- توفير التدريب املستمر ، وإنشاء 
مكاتب التسجيل املنهي واإلدار6 املهنية 
في صناعات الشوكوالتة والبسكويت 

واآليس كريم وفن الطهو.
في  استشارية  بأنشطة  الويام   -
للشركات  التجاري  الصناعي  املجال 
الشوكوالتة  صناعات  في  الذاملة 
وفن  كريم  واآليس  والبسكويت 

الطهو.
، جميع الذمليات  -  وبشكل عام 
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
تكون  قد  التي  الذوارية  أو  املنوولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
تسهل  أن  املحتمل  من  أو  بنشاطها 

تحويوها..
 174  : االجتماعي  املور  عنوان 
الدار   28188  - زيان  أوالد  طريق   ،

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : يتم تحديد مد6 الشركة في 
تسذة وتسذين )99) من يوم تسجيلها 
حاالت  في  إال  التجاري،  السجل  في 
املنصوص  التمديد  أو  املبكر  الحل 
األسا�صي.  والنظام  الوانون  في  عليها 

سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 LA COMPAGNIE الشركة 

 CHERIFIENNE DE

حصة   CHOCOLATERIE :  1.888

بويمة 188 درهم للحصة .

 LA COMPAGNIE الشركة 

 CHERIFIENNE DE

بويمة   CHOCOLATERIE : 1.888

188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 LA COMPAGNIE الشركة 

 CHERIFIENNE DE

 174 عنوانه)ا)   CHOCOLATERIE

الدار   28188 زيان  أوالد  طريق   ،

البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أمين براد6 سوني عنوانه)ا) 

شارع مكة.رقم 194 كاليفورنيا 2158 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736391.

28(I

Advance Center

 BIONIC SURFACE
PROTECTION

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc

Bionic surface protection  شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي فيال 9ك4 
زنوة النجد، حي الرياض - 18828 

الرباط املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

1439(5

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

تم إعداد الوانون   2828 فبراير   17

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Bionic : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. surface protection

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة 

أعمال التنظيف

استيراد و تصدير.

عنوان املور االجتماعي : فيال 9ك4 

 18828  - الرياض  حي  النجد،  زنوة 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : البربري  عثمان  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 1888  : البربري  عثمان  السيد 

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البربري  عثمان  السيد 

18 عمار6 مروى أ زنوة الذيون  شوة 

السوي�صي   بلذربي  ضاية  تجزئة 

18828 الرباط املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البربري  عثمان  السيد 

18 عمار6 مروى أ زنوة الذيون  شوة 

السوي�صي   بلذربي  ضاية  تجزئة 

18828 الرباط املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2828 تحت رقم 185821.

289I

cabinet aux services des affaires

HMAMI OULAD AHMED
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

HMAMI OULAD AHMED شركة 

عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر حمو 

داود الريصاني - 52458  الريصاني 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

13(57

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   11

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HMAMI OULAD AHMED

نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الخاصة بالشركة

بيع االواني املنزلية

الوساطة التجارية.

عنوان املور االجتماعي : قصر حمو 

الريصاني    52458  - داود الريصاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 258   : حمامي  الحسين  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد عبد الرزاق حمامي :  258 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 258   : حمامي  التيجاني  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
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  : حمامي  اللطيف  عبد  السيد 
258 حصة بويمة 188 درهم للحصة
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين حمامي عنوانه)ا) 
  52458 الريصاني  داود  حمو  قصر 

الريصاني املغرب.
حمامي  الرزاق  عبد  السيد 
 52452 عنوانه)ا) مركز النيف تنغير 

النيف املغرب.
السيد التيجاني حمامي عنوانه)ا) 
 52458 الريصاني  داود  حمو  قصر 

الريصاني املغرب.
حمامي  اللطيف  عبد  السيد 
قصر حمو داود الريصاني  عنوانه)ا) 

52458 الريصاني املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حمامي  اللطيف  عبد  السيد 
قصر حمو داود الريصاني  عنوانه)ا) 

52458 الريصاني املغرب
السيد التيجاني حمامي عنوانه)ا) 
 52458 الريصاني  داود  حمو  قصر 

الريصاني املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 57)13.

218I

بالم فيديس ش م م

سطار كادجيت
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بالم فيديس ش م م
169 شارع محمد بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الرابع رقم 15 سيدي 
عثمان، 28788، الدار البيضاء 

املغرب
سطار كادجيت شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي املركز 

التجاري رزق 174 زنوة سان لوران 
محل رقم 34 الفداء الدار البيضاء - 

28538 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

462543

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   85

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: سطار  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كادجيت.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االليكترونية  األجهز6  وبيع  استيراد 

ومستلزماتها.

املركز   : االجتماعي  املور  عنوان 

زنوة سان لوران   174 التجاري رزق 

محل رقم 34 الفداء الدار البيضاء - 

28538 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

1.888 حصة    : السيد جامع داد 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جامع داد  عنوانه)ا) تجزئة 

28 كاليفورنيا   2 الرقم  ميامار الزنوة 

28618 الدار البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جامع داد عنوانه)ا) تجزئة 

28 كاليفورنيا   2 الرقم  ميامار الزنوة 

28618 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736563.

211I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

LUXE FERMETURES
شركة عات املسؤولية املحدود6

قفل التصفية

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم ) 

وجد6، 68888، وجد6 املغرب

LUXE FERMETURES شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي : الطريق 

الرئيسية وجد6  - 62888 بركان 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التوييد في السجل التجاري : 

.58(3

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تورر حل   2828 يونيو   15 املؤرخ في 

عات  شركة   LUXE FERMETURES

رأسمالها  مبلغ  املحدود6  املسؤولية 

مورها  وعنوان  درهم   688.888

وجد6   الرئيسية  الطريق  اإلجتماعي 

بركان املغرب نتيجة لعجز   62888  -

الشركة على االستمرار .

و عين:

و  الداودي  بوالل   السيد)6) 

حي املواومة   356 طريق   9 عنوانه)ا) 

 (6( املغرب كمصفي  بركان    62888

للشركة.

و قد تم انذواد الجمذية الختامية 

وفي الطريق   2828 يونيو   15 بتاريخ 

بركان   62888  - وجد6  الرئيسيىة 

املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2828 تحت رقم 212/2828.

212I

SOUFIADIL DISTRIBUTION SARL

 SOUFIADIL DISTRIBUTION

SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 SOUFIADIL DISTRIBUTION

SARL

 AV AICHA BERNI LOTS SALIMA
 N° 128 ، 90060، TANGER

MAROC
 SOUFIADIL DISTRIBUTION
SARL شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

عائشة البرني تجزئة سليمة رقم )12 
- 98868  طنجة  املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
185323

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   11
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOUFIADIL DISTRIBUTION

.SARL
 : بإيجاز   : بإيجاز  غرض الشركة 
تهدف الشركة في املغرب أو بالخارج 
بشكل مباشر أو غير مباشر لحسابها أو 

لحساب االغيار ملمارسة أساسا: 
توزيع  و  التصدير  و  االستيراد   -
املنتجات  و  التنظيف  منتجات 

الغذائية.
تسويق  و  وتوزيع  وبيع  شراء 
الطبيذية  املنتجات  جميع  واستيراد 
واملصنذة أو الكيميائية، و التي تخص 
املجال الصناعي و الغذائي و الصناعي 

و الفالحي و التذديني أو الحرفي.
والتذهد  الباطن  من  التذاقد   -
الصفوات  جميع  في  املشاركة  أو 
واملناقصات  والخاصة  الذمومية 

املرتبطة بالغرض االجتماعي.
بصفة  والتصدير  االستيراد   -

عامة.
الدراسات،  عمليات  جميع   -
الذرض، الوساطة، السمسر6، البيع 
برسم األمانة والذمولة املتذلوة بهذه 

األغراض. 
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تمديد  يجوز  عامة:  وبصفة 

الغرض االجتماعي للشركة املذكور6 

التجارية  الذمليات  جميع  إلى 

أو  املنوولة  واملالية،  والصناعية 

الذوارية املرتبطة بشكل مباشر أو غير 

مباشر بكل أو بذض األنشطة املشار 

إليها أعاله والكفيلة بتطوير الشركة..

شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 

عائشة البرني تجزئة سليمة رقم )12 

- 98868  طنجة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : لوطفي  سفيان  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد عادل ناصري :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيان لوطفي عنوانه)ا) 

إقامة   71 رقم  األول  الحسن  شارع 

 98838   14 شوة   3 طابق  أسماء 

طنجة  املغرب.

عنوانه)ا)  ناصري  عادل  السيد 

13  98838 طنجة   زنوة تطوان رقم 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيان لوطفي عنوانه)ا) 

إقامة   71 رقم  األول  الحسن  شارع 

 98838   14 شوة   3 طابق  أسماء 

طنجة  املغرب

عنوانه)ا)  ناصري  عادل  السيد 

13  98838 طنجة   زنوة تطوان رقم 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231714.

213I

AMDE

STEEL WISOLIDE MAROC
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 STEEL WISOLIDE MAROC

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

سمية اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 

 CASABLANCA النخيل البيضاء

28348 البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

379141

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   85

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STEEL  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.WISOLIDE MAROC

غرض الشركة بإيجاز : اإلنشاءات 

املذدنية

الهندسة املذدنية.
زنوة   : االجتماعي  املور  عنوان 

 5 الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سمية 

 CASABLANCA البيضاء  النخيل 

28348 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : برداك  محمد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد برداك عنوانه)ا) 26 
الطابق التاني تجزئة نرجس الجديد6 

28348 البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد برداك عنوانه)ا) 26 
الطابق التاني تجزئة نرجس الجديد6 

28348 البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

214I

fiduciaire amaali sarl  ائتمانية امذلي ش.م.م

TROPICAL NEGOCE sarl
إعالن متذدد الورارات

 TROPICAL NEGOCE sarl   شركة
ش م م

الذام    الجمع    بموت�صى محضر 
اإلستثنائي املنذود في  6 دجنبر 9281  
 TROPICAL NEGOCE sarlلشركة
ش.م.م رأسمالها  188 888.88 درهم  
تمالست  دوار  اإلجتماعي  مورها  و 
الدراركة اكادير  قرر الشريك الوحيد 

مايلي :
من  حصة   588 تفويت   -
حصص السيد عبد هللا ابندار لفائد6 

السيد اماراك حسن .
اماراك  السيد  تذيين   -

حسن  مسير ثاني اضافي للشركة .
تسيير  امضاء  تذديل   -
امضاء  باضافة  البنكي  الحساب 
السيد اماراك حسن للسيد عبد هللا 

ابندار.
من  و15   6 املواد  تذديل   -

الوانون االسا�صي للشركة.  
كتابة  لدى  الوانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت    86/12/2819 بتاريخ   

  .(9112
للخالصة و التذكير

االدار6

215I

ملياء الحيرش

 SOCIETE OUMNIA AALAF
SARLAU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ملياء الحيرش
رقم 4 تجزئة عمار ، 24358، سيدي 

بنور املغرب

 SOCIETE OUMNIA AALAF

SARLAU شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 

126 تجزئة الفتح سيدي بنور  - 

24358 سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

2739

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   17

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE OUMNIA AALAF

.SARLAU

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعالف و االسمد6.

محل   : االجتماعي  املور  عنوان 
رقم 126 تجزئة الفتح سيدي بنور  - 

24358 سيدي بنور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : نبيل  بلحمر6  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  نبيل   بلحمر6  السيد 
 24358 الفتح   تجزئة   126 رقم 

سيدي بنور املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلحمر6 نبيل عنوانه)ا) رقم 
سيدي   24358 الفتح   تجزئة   126

بنور املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 3539.

216I

IMMOKECH

IMMOKECH
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMMOKECH
 AV LALA YACOUT ANGLE 61
 MUSTAPHA EL MAANI 2 ETG

N° 62 CASA ، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

IMMOKECH  شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 61 شارع 
الال الياقوت تواطع مصطفى املذاني 

الطابق 2 الرقم 62 البيضاء  - 
28618 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
45(457

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   28
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IMMOKECH

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واالنذاش الذواري.

61 شارع  عنوان املور االجتماعي : 

الال الياقوت تواطع مصطفى املذاني 

 - البيضاء    62 الرقم   2 الطابق 

28618 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد مجيد ان�صي :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ان�صي  مجيد  السيد 

عمار6 و شوة7   227 تجزئة ميسان 

البيضاء   اوالد صالح  الصناعي  الحي 

2)271 الدارالبيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ان�صي  مجيد  السيد 

عمار6 و شوة7   227 تجزئة ميسان 

البيضاء   اوالد صالح  الصناعي  الحي 

2)271 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2828 تحت رقم 45)732.

217I

ANAMAR FIDUCIAIRE

نيس بروجي
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

نيس بروجي شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 46 حي 

اسراس - 88)45 تنغير املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5(7

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   12

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

نيس   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بروجي.

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

 46 رقم   : عنوان املور االجتماعي 

حي اسراس - 88)45 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.888.888 درهم، موسم كالتالي:

الحفيظ  عبد  سذيدي  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   5.888   :

للحصة .

 5.888   : محمد  السيد سذيدي  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحفيظ  عبد  سذيدي  السيد 

 45(88 اسراس    46 رقم  عنوانه)ا) 

تنغير املغرب.

السيد سذيدي  محمد عنوانه)ا) 

رقم 46 اسراس 88)45 تنغير املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سذيدي  محمد عنوانه)ا) 

رقم 46 اسراس 88)45 تنغير املغرب

الحفيظ  عبد  سذيدي  السيد 

 45(88 اسراس    46 رقم  عنوانه)ا) 

تنغير املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2828 تحت رقم 7)5.

21(I

املستامنة الشرقية لتونيات املحاسبة

DAOUDI SEMSEM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتونيات 
املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمز6 رقم 
)1 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

68888، وجد6 املغرب
DAOUDI SEMSEM شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

الخلفاوي زنوة ك رقم 4 طريق 
سيدي يحيى - 68888 وجد6 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
35831

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   85
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAOUDI SEMSEM
منذش   -  : غرض الشركة بإيجاز 

عواري.
حي   : االجتماعي  املور  عنوان 
طريق   4 رقم  ك  زنوة  الخلفاوي 
سيدي يحيى - 68888 وجد6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

داودي  السالم  عبد  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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داودي  السالم  عبد  السيد 

1 ساحة الفجر  عنوانه)ا) حي النجد 

وجد6   68888 سيدي يحيى   82 رقم 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

داودي  السالم  عبد  السيد 

1 ساحة الفجر  عنوانه)ا) حي النجد 

وجد6   68888 سيدي يحيى   82 رقم 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1143.

219I

املستامنة الشرقية لتونيات املحاسبة

BTL CONSTRUCTION
شركة عات املسؤولية املحدود6

رفع رأسمال الشركة

املستامنة الشرقية لتونيات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمز6 رقم 

)1 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

68888، وجد6 املغرب

BTL CONSTRUCTION شركة 

عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار6 
سمير6 زنوة بني مرين الطابق االول 

رقم 9 - 68888 وجد6 املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.388(9

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم   2828 أبريل   13 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»988.888 درهم« أي من »188.888 

عن  درهم«   1.888.888« إلى  درهم« 
ديون  مع  مواصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحدد6 املودار و املستحوة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1119.

228I

MOUSSAOUI HAJJI

ZENEVENT
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
ZENEVENT شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 

جرانة ارفود - 52288 أرفود املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
13(27

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   25
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZENEVENT
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس بالتوصيط
تنظيم الحفالت 

الوساطة.
قصر   : االجتماعي  املور  عنوان 
جرانة ارفود - 52288 أرفود املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : أهنوا   زينب  السيد6 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أهنوا   زينب  السيد6 
شارع موالي اسماعيل زنوة واد درعة 

أرفود 52288 ارفود املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أهنوا   زينب  السيد6 
شارع موالي اسماعيل زنوة واد درعة 

أرفود 52288 أرفود املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 89 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 172.

221I

MOUSSAOUI HAJJI

GO MULTISERVICES
شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
GO MULTISERVICES شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي طريق 

الجرف أرفود - 52288 أرفود املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
13(35

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   25
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MULTISERVICES
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة 
بيع االجهز6 املذلوماتية بالجملة

الوساطة.
طريق   : االجتماعي  املور  عنوان 
الجرف أرفود - 52288 أرفود املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : عمر   غزاوي  السيد 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عمر   غزاوي  السيد 
شارع موالي اسماعيل حي البطحاء 

أرفود 52288 ارفود املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عمر   غزاوي  السيد 
شارع موالي اسماعيل حي البطحاء 

أرفود 52288 أرفود املغرب
تم اإليداع الوانوني ب-  بتاريخ 11 

يونيو 2828 تحت رقم 465.

222I

STARBEN BUILDING SARLAU

STARBEN BUILDING
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STARBEN BUILDING SARLAU
 IMM 30 APPT N 8 RUE MLY
 AHMED LOUKILI HASSAN
 RABAT ، 101000، RABAT

MAROC
STARBEN BUILDING  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي   عمار6 
38 شوة رقم ) زنوة احمد الوكيلي 
حسان  - 181888 الرباط املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
142397

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   15
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
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عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. STARBEN BUILDING
:  االشغال  غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة 66و كل االشغال البناء.
عمار6     : عنوان املور االجتماعي 
زنوة احمد الوكيلي   ( شوة رقم   38

حسان  - 181888 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
باسالم  حمز6  محمد  السيد 
177 مجموعة الوحد6 حي  عنوانه)ا) 

النهضة  181888 الرباط املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
باسالم  حمز6  محمد  السيد 
177 مجموعة الوحد6 حي  عنوانه)ا) 

النهضة  181888 الرباط املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2828 تحت رقم )773).

223I

FLASH ECONOMIE

SARL ESCL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

»SARL ESCL «
شركة عات مسؤولية محدود6

345 , املسار طريق آسفي – مراكش
رقم التوييد في السجل التجاري 

182641
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم  2828؛  يناير   18 بَتاريخ  مراكش 
إعداد الوانون األسا�صي لشركة عات 
مسؤولية محدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة    : الشركة  شكل 
مسؤولية محدود6.       

  SARL ESCL :تسمية الشركة  
إدار6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل منازل الضيوف.
 ,  345  : االجتماعي  املور  عنوان 

املسار طريق أسفي – مراكش.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة:  99 سنة
  18.888   : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم            
الحصص الذينية :  188 حصة

الشخصية  الشركاء  أسماء 
والذائلية وعناوينهم:

السيدCorine GOBBI 6  , املزداد6 
الحاملة لجواز   ,  85/18/1967 سنة 
السفر رقم 15AL84947  , و الواطنة  

بشارع دي بايارد 31888 - فرنسا.
 ,Lionella Sonia RABY السيد6 
املزداد6 سنة 26/86/1997, الحاملة 
و   ,  14DL31((5 لجواز السفر رقم 
 -  31888 بشارع دي بايارد  الواطنة  

فرنسا.
توزيع األنصبة على الشركاء :

  Corine GOBBI  : 51 61. السيد
حصة  

 Lionella Sonia RABY 62. السيد
49 : حصة  

 Corine  : الشركة  مسير  اسم 
  GOBBI

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ   بمراكش  التجارية  

12/82/2828 تحت رقم 112215.
224I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DE GESTION
 D’ENERGIE ET D’EAU

SG2E 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION « 
»D’ENERGIE ET D’EAU

» SG2E «
شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي : 345 

املسار طريق اسفي - مراكش.

رقم التوييد في السجل التجاري : 

182635

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 

تم إعداد الوانون    2828 يناير   23

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

 SOCIETE DE GESTION   :

D’ENERGIE ET D’EAU

مواول  بإيجاز:  الشركة  غرض 

جميع  تجديد  و  بناء  البناء،  أعمال 

األعمال.

 345  : االجتماعي  املور  عنوان   

املسار طريق اسفي – مراكش.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة: 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة :   يبلغ رأس 

588.888,88درهم  الشركة   مال 

وهي موسمة إلى  5.888  سهم بويمة  

188.88 درهم لكل منها ، مرقمة من 

وتخصص للمساهم   ،  5.888 إلى   1

الوحيد السيد محمد ايت ريالة.

السيد    : الشركة  مسير 

بتاريخ   مزداد  ريالة,  ايت  محمد 

الحامل   , 5)13/82/19بمراكش 

  Y223722 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 185 رقم   336 زنوة  ب  الواطن   و 

امسيرنات – اكادير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2828/12/82 تحت رقم 112287 .
225I

LAATIK GÉNÉRAL

LAATIK GÉNÉRAL
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAATIK GÉNÉRAL

 AVENUE KACEM AMIN HAY

 EL FATH NR 183 LAAYOUNE ،

70000، LAAYOUNE LAAYOUNE

LAATIK GÉNÉRAL  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

قاسم امين حي الفتح الرقم 3)1 
الذيون - 78888 الذيون الذيون

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

31631

 25 عود حر مؤرخ في  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 فبراير 

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LAATIK GÉNÉRAL

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أثاث  وتسويق  عامة  تجار6  وتصدير 

ومذدات املكاتب واالدوات املدرسية 

واملذدات واللوازم املكتبية والطباعة 

االلكترونية  املنتجات  وجميع 

والرقمية. وخدمات متنوعة في جميع 

املجاالت.

شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 

 1(3 الرقم  الفتح  حي  امين  قاسم 

الذيون - 78888 الذيون الذيون.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
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والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  لذتيك  السيد 

 1(3 الرقم  مزوار  شارع  الفتح  حي 

الذيون 78888 الذيون الذيون.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  لذتيك  السيد 

 1(3 الرقم  مزوار  شارع  الفتح  حي 

الذيون 78888 الذيون الذيون

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

ماي   2( بتاريخ  بالذيون   االبتدائية 

2828 تحت رقم -.

226I

FICAGEST

SOLATRAB
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل الشكل الوانوني للشركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

SOLATRAB شركة عات املسؤولية 

املحدود6

و عنوان مورها االجتماعي دوار اوالد 

شذوف بلوك ب رقم 241 جماعة 

واحة سيدي براهيم دائر6 الويدان - 

48888 مراكش .

تحويل الشكل الوانوني للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(5437

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

املؤرخ في 83 فبراير 2828 تم تحويل 

الشكل الوانوني للشركة من »شركة 

عات املسؤولية املحدود6« إلى »شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113489.

227I

FICAGEST

SOLATRAB
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
SOLATRAB شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اوالد 
شذوف بلوك ب رقم 241 جماعة 

واحة سيدي براهيم دائر6 الويدان - 
48888 مراكش املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(5437
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 83 فبراير 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
»دوار اوالد شذوف بلوك ب رقم 241 
دائر6  براهيم  سيدي  واحة  جماعة 
املغرب«  مراكش   48888  - الويدان 
»دوار اوالد شذوف بلوك ب رقم  إلى 
براهيم  سيدي  واحة  جماعة   47(
مراكش    48888  - الويدان  دائر6 

املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113489.
22(I

FICAGEST

SOLATRAB
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
SOLATRAB شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اوالد 
شذوف بلوك ب رقم 241 جماعة 
واحة سيدي براهيم دائر6 الويدان 

مراكش 48888 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(5437
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 فبراير   83 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الذنبة  سذيد   (6( السيد  تفويت 
688 حصة اجتماعية من أصل 688 
الحسن   (6( السيد  لفائد6   حصة 

اوحساين بتاريخ 83 فبراير 2828.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113489.
229I

FLASH ECONOMIE

كروأندجي

KROANDJI   
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كرو أندجي 
 شركة محدود6 املسؤولية عات 

مساهم واحد
رأسمالها:10000،00 درهم

الكائن مورها ب 61 ، شارع لال 
ياقوت الرقم 16 الطابق4 البيضاء  
بموجب عود عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء في 28/81/2828تم تأسيس 
عات  املسؤولية  محدود6  شركة 

مساهم واحد عات 
:املميزات التالية

-التسمية:كرو أندجي ش.م.م.م.و
-املوضوع:للشركة موضوع 

أي  -الشراء،البناء،التسيير الكراء 
نوع من الذوارات

تحويق أو اإلدار6 أو إدار6 التأجير 
أو غير علك لجميع الذوارات-

أو  مالية  مذامالت  أي  تحويق 
عوارات مرتبطة بشكل مباشر أو غير 
الغرض ومن املرجع أن  بهذا  مباشر 

تذزز تحويوكم-
  مد6 الشركة : 99 سنة-

شارع لال   ،61  : املور االجتماعي   
الدار   4 الطابق   16 الرقم  ياقوت 

البيضاء -

 حدد في 18888,88 درهم موسمة 

درهم   188 188 حصة من فئة  على 

التالي:رأسمال  الشكل  على  ووزعت 

الشركة -

 188  : جواد  الجذيدي  السيد 

حصة  

فاتح  من  :تبتدئ  املالية  -السنة 

يناير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة 

-التسيير:عين كمسير للشركة ملد6 

غير محدود6 السيد الجذيدي جواد

بكتابة  الوانوني  اإليداع  -2تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   84/82/2828 يوم   البيضاء 

الرقم 729334.
230I

FICAGEST

 GREEN WATER(

 TREATMENT

TECHNOLOGY (G.W.T.T(

شركة عات املسؤولية املحدود6
تفويت حصص

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

 GREEN WATER TREATMENT(

TECHNOLOGY (G.W.T.T) شركة 

عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي  جامذة 

مراكش  مركز التحليل والتوصيف 

شارع أمير عبد هللا مراكش - 48888 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(7275

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 فبراير   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لحبيب لطرش   (6( تفويت السيد 

258 حصة اجتماعية من أصل 258 

ريشارد   (6( السيد  لفائد6   حصة 

موكاني بتاريخ 26 فبراير 2828.
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باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم )11348.

231I

FICAGEST

 GREEN WATER
 TREATMENT

TECHNOLOGY (G.W.T.T(
شركة عات املسؤولية املحدود6

تذيين مسير جديد للشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
 GREEN WATER TREATMENT

TECHNOLOGY (G.W.T.T  شركة 
عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي  جامذة 
مراكش مركز التحليل والتوصيف 

شارع األمير عبد هللا مراكش - 
48888 مراكش املغرب.

تذيين مسير جديد للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(7275
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تذيين   2828 26 فبراير  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)6) موكاني 
ريشارد كمسير آخر تبذا إلقالة مسير.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم )11348.

232I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

STE NADOR STONES
SARL AU 

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi
Sral Au

 1er etage-rue larache immb 2
nador، 62000، Nador maroc

 ste nador stones sarl au

شركة عات مسؤولية محدود6
 عات الشريك الوحيد
)في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي حي املطار 
ايلو 39 الناضور - 62888 الناضور 

املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.15133

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر حل   2828 يونيو   15 املؤرخ في 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
 ste nador stones الشريك الوحيد 
 188.888 رأسمالها  مبلغ    sarl au
اإلجتماعي حي  درهم وعنوان مورها 
 62888  - الناضور   39 ايلو  املطار 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  الناضور 
كفاية السيولة املادية القتناء الوعاء 

الذواري .
و حدد مور التصفية ب حي املطار 
الناضور   62888  - الناضور   39 ايلو 

املغرب. 
و عين:

و  خالد  الداودي   السيد)6) 
عنوانه)ا) حي املطار ايلو 39 الناضور 
62888 الناضور املغرب كمصفي )6) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 19 يونيو 

2828 تحت رقم 579.

233I

FIDCOFISC

FIDCOFISC
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

 FIDCOFISC
شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 59,إميل 
زوال الطابق 3 . الدار البيضاء   

املغرب 28318

تحويل املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.388985
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
املؤرخ في 87 أكتوبر 2819 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
»,إميل زوال الطابق 3 . الدار البيضاء 
اقامة  الودس  حي  البرنو�صي   « الى 
 7 رقم   11 الذمار6  البركة  فدان 

الطابق 2 . املغرب 28618 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 85 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2819 تحت رقم 9)7224.
234I

CONSEILS EVERNAGE

STE MENARA TP
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

STE MENARA TP شركة عات 
املسؤولية املحدود6

 AIN °300 وعنوان مورها اإلجتماعي
 ITTI MARRAKECHZOUHOUR
 1 N APPT 17 IMM JAWHARA 2
 EME ETAGE AV ALAL EL FASSI

.MAROC 48888 مراكش
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.36315

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم    2828 مارس   89 في  املؤرخ 
الحالي  االجتماعي  املور  تحويل  
 AIN ITTI  °300« من  للشركة 
 MARRAKECHZOUHOUR 1
 N APPT 17 IMM JAWHARA 2
 EME ETAGE AV ALAL EL FASSI
 « إلى   »MAROC مراكش   48888
 RDC OPERATION ABOUAB
 AL FALAH  N° OUHAT SIDI
 BRAHIM MARRAKECH 40000

MARRAKECH  املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113473.

235I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

STE NADOR STONES
SARL AU 

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue larache immb 2

nador، 62000، Nador maroc

 STE NADOR STONES SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي : حي املطار 
ايلو 39 الناضور - 62888 الناضور 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التوييد في السجل التجاري : 

.15133

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر   2828 يوليوز   83 في  املؤرخ 

 STE NADOR STONES SARL حل 

محدود6  مسؤولية  عات  شركة   AU

عات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 

مورها  وعنوان  درهم   188.888
اإلجتماعي حي املطار ايلو 39 الناضور 

نتيجة  املغرب  الناضور   62888  -

النهاء كلي و تام للنشاط .

و عين:

و  الداودي  خالد    السيد)6) 

 62888 39 عنوانه)ا) حي املطار ايلو 

الناضور املغرب كمصفي )6) للشركة.

و قد تم انذواد الجمذية الختامية 

بتاريخ 83 يوليوز 2828 وفي حي املطار 

ايلو 39 - 62888 الناضور املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 83 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2828 تحت رقم 8)5.

236I
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Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

 STE MANOMARK
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 1er etage-rue larache immb 2
nador، 62000، Nador maroc

ste Manomark sarl au شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

ايصبانا طريق ازغنغان رقم 384 
الناضور - 62888 الناضور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
131(5

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   89
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Manomark sarl au
import-  : غرض الشركة بإيجاز 

 export de produit alimentaire
 transport de marchandises

pour compte d’autrui
 distribution et marchand

.produit alimentaire
حي   : االجتماعي  املور  عنوان 
 384 رقم  ازغنغان  طريق  ايصبانا 

الناضور - 62888 الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد منواش محمد  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد منواش محمد  
 62888   384 رقم  ايصبانا  حي 

الناضور املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  منواش  السيد 
 62888   384 رقم  ايصبانا  حي 

الناضور املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 19 يونيو 

2828 تحت رقم )57.
237I

FIDCOFISC

ALUMITEC
شركة عات املسؤولية املحدود6

تغيير تسمية الشركة

 ALUMITEC  
شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 59,إميل 
زوال الطابق 3 . الدار البيضاء   

املغرب 28318
  تغيير تسمية الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
268337

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم تغيير   2819 82 دجنبر  املؤرخ في 
 »ALUMITEC« من  الشركة  تسمية 

. »INDUSMARTEC« إلى
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2828 تحت رقم 727428 .
238I

EXCEL COMPTA SARL AU

 ATLAS MARRAKECH
MANAGEMENT

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تذيين مسير جديد للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة ورد6 ب الشوة 9 زنوة 

االمام علي الحي الشتوي ، 48888، 
مراكش املغرب

 ATLAS MARRAKECH

MANAGEMENT  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رياض 

كولف دوار عين سليم جماعة 

النخيل  - 48888 مراكش املغرب.

تذيين مسير جديد للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.922(1

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تم تذيين   2828 مارس   12 املؤرخ في 

السيد)6)  للشركة  جديد  مسير 

الود�صي غازي  كمسير وحيد

تبذا إلقالة مسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113444.

239I

SIHAMALL SARL

SIHAMALL SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

SIHAMALL SARL

حي املنتزه تجزئة واد الشياف شارع 

األطلس رقم )8 ، 73888، الداخلة 

املغرب

SIHAMALL SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي حي املنتزه 

تجزئة واد الشياف شارع األطلس 

رقم )8 - 73888 الداخلة  املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

15571

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   13

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIHAMALL SARL

تم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 SIHAMALL SARL شركة  تأسيس 

اليومية  الحاجيات  توفير  أجل  من 

للفرد من مواد غذائية و ألبسة الخ... 

مع امكانية التسوق من خالل موقع 

الشركة االلكتروني.

عنوان املور االجتماعي : حي املنتزه 

تجزئة واد الشياف شارع األطلس رقم 

)8 - 73888 الداخلة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 258   : االدري�صي  مريم  السيد6 

حصة بويمة 288 درهم للحصة .

 258   : البصير  محمد  السيد 

حصة بويمة 288 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد6 مريم االدري�صي عنوانه)ا) 

23 حي الرحمة  64 دار رقم  مجموعة 

73888 الداخلة  املغرب.

عنوانه)ا)  البصير  محمد  السيد 

23 حي الرحمة  64 دار رقم  مجموعة 

73888 الداخلة  املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد6 مريم االدري�صي عنوانه)ا) 

23 حي الرحمة  64 دار رقم  مجموعة 

73888 الداخلة  املغرب

عنوانه)ا)  البصير  محمد  السيد 

23 حي الرحمة  64 دار رقم  مجموعة 

73888 الداخلة  املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب   بوادي   االبتدائية 

21 ماي 2828 تحت رقم 623/2828.

248I



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828)الجريدة الرسمية   713(

FINAUDIT

SONEBI
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
SONEBI  شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي )14،شارع 

باحماد الطابق الخامس رقم 
19بيلفيديرالدارالبيضاء. - 28888 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.51761

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2828 ماي   81 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
»)14،شارع باحماد الطابق الخامس 
 - 19بيلفيديرالدارالبيضاء.  رقم 
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   28888
ياسين  بن  هللا  عبد  عمار6  »رقم5، 
 - البيضاء.  الدار   ، البيضاء  الدار 

28888 الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736268.
241I

ابحار للبحث و التطوير

  AGAFAY RESORTS
اكفاي روسور

شركة عات مسؤولية محدود6
 عات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ابحار للبحث و التطوير
رقم 35 حي البهجة ، 48123، 

مراكش املغرب
AGAFAY RESORTS  اكفاي روسور 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي ابواب كليز 

الذمار6 ه 2 الشوة 17 مراكش - 
48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
184847

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   2(
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
AGAFAY RESORTS  اكفاي روسور.
االيواء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي في الخيام
كراء الخيام املؤثثة

االنشطة  و  املهرجانات  تنظيم 
الترفيهية .

ابواب   : االجتماعي  املور  عنوان 
مراكش   17 الشوة   2 كليز الذمار6 ه 

- 48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
التكفاوي  مصطفى  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
التكفاوي  مصطفى  السيد 
 2 ه  عمار6  كليز  ابواب  عنوانه)ا) 
مراكش   48888 مراكش   17 الشوة 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
التكفاوي  مصطفى  السيد 
 2 ه  عمار6  كليز  ابواب  عنوانه)ا) 
مراكش   48888 مراكش   17 الشوة 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113457.
242I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 DINIRO CONSTRUCTION
ET DE BATIMENTS

إعالن متذدد الورارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديد6 املغرب

 DINIRO CONSTRUCTION ET«
DE BATIMENTS« »شركة عات 
املسؤولية املحدود6 عات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مورها االجتماعي: 13، زنوة 
أحمد املجاطي، إقامة ألب، الطابق 
األول، رقم )، حي املذاريف، الدار 
البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.432683
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 مارس   18 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
-1 تفويت السيد توفيق دينون جميع 
لفائد6  حصة   (1888( حصصه 
 2- الحسيني.  السالم  عبد  السيد 
تذيين السيد عبد السالم الحسيني 
كمسير للشركة بذد استوالة السيد 

توفيق دينون. 
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند رقم 6-7-14: الذي ينص على 
الحصص  بتوزيع  الخاصة  مايلي: 

وتذيين مسير للشركة
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736197.
243I

CABINET IMFI CONSEIL

»MEUZLY BATIMENT«
إعالن متذدد الورارات

CABINET IMFI CONSEIL
حي السالم، 13، شارع الشذيبية 

طالل، الجديد6. ، 24888، الجديد6 
املغرب

 »MEUZLY BATIMENT«
شركة عات املسؤولية املحدود6

 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها االجتماعي: رقم 32، 
إقامة نور املحيط، عمار6 رقم 13، 
السذاد6 3، الجديد6 - - الجديد6 

املغرب.
»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.11257

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 مارس   82 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
-1 تفويت الساد6: ياسين شلح )258) 
حصة   (125( شلح  ومريم  حصة 
وسذد شلح )258) حصة وأمين شلح 
شلح  الذرش  ومينة  حصة   (258(
عبد  السيد  لفائد6  حصة   (125(
تذيين السيد عبد   2- الحق بولحية. 
السيد  استوالة  بذد  بولحية  الحق 

ياسين الشلح. 
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
الحصص  بتوزيع  الخاص  مايلي: 

وتذين مسير للشركة
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديد6  بتاريخ 89 مارس 

2828 تحت رقم 279.
244I

مستامنة شامة

TRANS NABBACH
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسير6 رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسير6 رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62888، 

الناظور املغرب
TRANS NABBACH شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 142 شارع 

املسير6 الطابق األول - الناظور - 
62888 الناظور املغرب
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تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

28881

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NABBACH

نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطنيي  الغير  لحساب  البضائع 

والدولي.

 142  : االجتماعي  املور  عنوان 
شارع املسير6 الطابق األول - الناظور 

- 62888 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد نبيل النباش :  588 حصة 

بويمة 58.888 درهم للحصة .

588 حصة    : السيد قدور الزايخ 

بويمة 58.888 درهم للحصة .

588 بويمة   : السيد نبيل النباش 

188 درهم.

بويمة   588  : السيد قدور الزايخ 

188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  النباش  نبيل  السيد 

 -  46 رقم  انباشن  ميمون  اوالد  حي 

الناظور 62888 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  الزايخ  قدور  السيد 

 -  47 رقم  الفيض  اوالد لحسن  حي 

الناظور 62888 الناظور املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  النباش  نبيل  السيد 

 -  46 رقم  انباشن  ميمون  اوالد  حي 

الناظور 62888 الناظور املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 18 يونيو 

2828 تحت رقم 515.
245I

INTER.SERINITY

INTER.SERINITY
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

INTER.SERINITY
 LOTISSEMENT KADIRIA 27
 2EME ETAGE N9 LISSASFA ،

20190، CASABLANCA MAROC
INTER.SERINITY  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 27 
 Lotissement kadiria 2ème
 étage N°9 Lissasfa - 20230

Casablanca Maroc
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

462145
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   85
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
INTER. : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. SERINITY
تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وأمنها  الخاصة  أو  الذامة  األماكن 
وحماية  واألمن  الثابتة  املراقبة  ؛ 
أعمال  ؛  واملمتلكات  األشخاص 
ملواقع  بذد  عن  املراقبة  ؛  البستنة 
الذمل  ؛  الخاصة  أو  الذامة  الذمل 
وتشغيل  إنشاء  ؛  واملؤقت  املؤقت 
املمتلكات  لحماية  حلول  وصيانة 
وصيانة  وتنفيذ  تركيب  ؛  والناس 
أنظمة اإلنذار والتحكم املادي واآللي 
الذامة  األماكن  إلى  الوصول  في 
التدخل  دوريات  توفير  ؛  والخاصة 
عن  الكشف  أو  إنذار  إطالق  بذد 

املخاطر؛

املذامالت  جميع   ، عام  وبشكل 

والذوارية  والصناعية  التجارية 

املالية  واملذامالت  املالية  واألوراق 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بهذا الغرض أو مفيد6 لهذا الغرض أو 

من املحتمل أن تسهل تحويوها.

 27  : االجتماعي  املور  عنوان 

 Lotissement kadiria 2ème étage

 N°9 Lissasfa - 20230 Casablanca

.Maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

 Manal Faleh :  50 السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 Mohammed Faleh :  50 السيد

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 Manal Faleh السيد6 

 HAY NASSIM ISLANE عنوانه)ا) 

 N°346 CASABLANCA 20190

.Casablanca Maroc

 Mohammed Faleh السيد 

 HAY NASSIM ISLANE عنوانه)ا) 

 N°346 CASABLANCA 20190

.Casablanca Maroc

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Mohammed Faleh السيد 

 HAY NASSIM ISLANE عنوانه)ا) 

 N°346 CASABLANCA 20190

Casablanca Maroc

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم )1855.

246I

FIDUBAC SARL

ARAB ALIMENTATION
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشوة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

ARAB ALIMENTATION شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي بني شيكر 

مركز قلذية الناظور - 62888 

الناظور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

28883

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   12

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARAB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ALIMENTATION

غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير املنتجات الغذائية.

بني   : االجتماعي  املور  عنوان 

 62888  - شيكر مركز قلذية الناظور 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : اعراب  محمد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  اعراب  محمد  السيد 
دوار افراح بني شيكر الناظور 62888 

الناظور املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اعراب  محمد  السيد 
دوار افراح بني شيكر الناظور 62888 

الناظور املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ )1 يونيو 

2828 تحت رقم )1 يونيو 2828.

247I

SIGMA EMBALLAGE INDUSTRIE

 IBN HANBAL SCHOOL
PRIVE

شركة عات مسؤولية محدود6
 عات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IBN HANBAL SCHOOL PRIVE
 Siège Social : LOT 184

 LOTISSEMENT AL MOHITE
 TRANCHE 1 OULED

 AZZOUZ DAR   BOUAZZA,
CASABLANCA.  20610، الدار 

البيضاء املغرب
 IBN HANBAL SCHOOL PRIVE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 4)1 

تجزئة املحيط الشطر 1 اوالد عزوز 
دار بوعز6 البيضاء - 2)271 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462243

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   89
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IBN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HANBAL SCHOOL PRIVE

-التذليم   : غرض الشركة بإيجاز 

التمهيدي،األولي،الثانوي   : الخاص 

اإلعدادي،الثانوي التأهيلي.

-التكوين املستمر والتذليم 

املناظرات  و  الدروس  -تنظيم 

املتذلوة بالغرض الرئي�صي ،

- الدعم املدر�صي،

التظاهرات  و  األنشطة  -تنظيم 

املتذلوة بأغراض الشركة.

 1(4  : االجتماعي  املور  عنوان 

اوالد عزوز   1 تجزئة املحيط الشطر 

الدار   271(2  - البيضاء  بوعز6  دار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

بوشذيب  بوشتان  السيد6 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوشذيب  بوشتان  السيد6 

عنوانه)ا) ) تجزئة املتوكل دار بوعز6 

البيضاء  الدار   271(2 النواصر 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوشذيب  بوشتان  السيد 

عنوانه)ا) ) تجزئة املتوكل دار بوعز6 

البيضاء  الدار   271(2 النواصر 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736374.

24(I

FLASH ECONOMIE

KENLIN CLEAN
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

KENLIN CLEAN S.A.R.L
شركة محدود6 املسؤولية
رأسمالها: 188.888 درهم

املور االجتماعي: 26 شارع مرس 
سلطان ، شوة 3 الطابق 1 الدار 

البيضاء
في  مؤرخ،  عرفي  عود  بموجب 
 2(/85/2828 بتاريخ  البيضاء  الدار 
املسؤولية  عات  شركة  تأسيس  ،تم 

املحدود6 تحمل الخصائص التالية 
KENLIN CLEAN :التسمية - 

مرس  شارع   26 االجتماعي:  املور 
الدار   1 الطابق   3 شوة   ، سلطان 

البيضاء-
أعمال  االجتماعي:  الهدف 

وخدمات النظافة-
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املد6: 

التسجيل في السجل التجاري-
 188.888 االجتماعي:  الرأسمال 
1888حصة  إلى  موسم  درهم 
تم  درهم   188 فئة  من  اجتماعية 
تحرير 4/1 وموزع على الشركاء كما-

يلي :
درهم)   58888.88( حصة   -500
الواطن  أحمد  الشدادي  للسيد 
 3 بإقامة بن بطوطة برج س الطابق 
شوة 1 الدار البيضاء الحامل لبطاقة 

التذريف الوطنية رقم 
BJ323989 

درهم)   58888.88( حصة   -500
للسيد الصايغ شمس الدين الواطن 
دافالي  اقامة  فيمي  شارع   22 ب 
الحامل  البيضاء  الدار  بيلفيدير 
رقم  الوطنية  التذريف  لبطاقة 

BJ161498
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر من كل عام-
السيد  تذيين  تم   : التسيير 
الصايغ  السيد  و  أحمد  الشدادي 
مشتركين  كمسيرين  الدين  شمس 

للشركة و علك ملد6 غير محدود6-

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
بتاريخ   462291 التجاري  السجل 

     19/86/2828
موتطف و بيان

249I

-- STE

STE ANTARIOLIV NEGOCE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تذيين مسير جديد للشركة

-- STE
رقم 5 زنوة قاسم السمار6 ، 

72888، السمار6 املغرب
  STE ANTARIOLIV NEGOCE
شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 15 

مكرر زنوة قاسم - 72888 السمار6 
املغرب.

تذيين مسير جديد للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.1473
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تذيين   2828 يونيو   19 املؤرخ في 
السيد)6)  للشركة  جديد  مسير 
تبذا  وحيد  كمسير  مراد   الذدراوي 

لوبول استوالة املسير.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمار6  بتاريخ 22 يونيو 

2828 تحت رقم 8).
258I

FIDCOFISC

ALUMITEC
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

 ALUMITEC
شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 59,إميل 
زوال الطابق 3 . الدار البيضاء   

املغرب 28318
تحويل املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.268337
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بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

املؤرخ في 82 دجنبر 2819 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

الدار   .  3 الطابق  زوال  59,إميل   «

إلى   »28318 املغرب  البيضاء   
19ـ21  رقم   31 الشارع   2 »الساملية 

االر�صي  الطابق  في  التجاري  محل   .

28788 الدار البيضاء املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2828 تحت رقم 727428.
251I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

STE HURRAB
شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

STE HURRAB  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 353 

حي املرس قلذة السراغنة - 43888  

قلذة السراغنة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.3929

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تم   2828 يونيو   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.988.888«

 2.888.888« إلى  درهم«   188.888«

توديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نودية أو عينية.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ السراغنة   بولذة   االبتدائية 

رقم  تحت   2828 يونيو   22  

.112/2828

252I

KDM COMPTA

SECOULI BEST FOOD
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KDM COMPTA

 BD IBN ROCHD IMM ALJ2 RDC

OUJDA maroc ،68888 ، 5/N 5

SECOULI BEST FOOD  شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 

 MAGASIN 36 R OKHOUAN

 HAY ZOHOUR LOT 223 -

60000 OUJDA MAROC

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

35821

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   18

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SECOULI BEST FOOD

انتاج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشيبس بالشوكوال

-تغليف الطذام

- استيراد وتصدير

 : االجتماعي  املور  عنوان 

 MAGASIN 36 R OKHOUAN

 HAY ZOHOUR LOT 223 - 60000

.OUJDA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد ميمون سيكولي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 1888  : سيكولي  ميمون  السيد 
بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ميمون سيكولي عنوانه)ا) 
دوار والد عي�صى جماعة سيدي مو�صى 

عمالة وجد6 68888 وجد6 املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميمون سيكولي عنوانه)ا) 
دوار والد عي�صى جماعة سيدي مو�صى 

عمالة وجد6 68888 وجد6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1133.
253I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AGDAL7
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمار6 ب الشوة رقم 2 الحي 

الشتوي، 48888، مراكش املغرب
AGDAL7  شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي عمار6 ب الشوة رقم 2 - 

48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
183755

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   28
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGDAL7

دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة و رياض.

ساحة   : االجتماعي  املور  عنوان 

اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 -  2 رقم  الشوة  ب  عمار6  البردعي 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

 HUBER GEB السيد6 

SEEBAUER KATRIN :  100 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 HUBER GEB السيد6 

 AN (عنوانه)ا SEEBAUER KATRIN

 ST. SNIDBERT 67 DÜSSELDORF

- - أملانيا.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 HUBER GEB SEEBAUER السيد

 AN ST. عنوانه)ا)   KATRIN

 -  -  SNIDBERT 67 DÜSSELDORF

أملانيا

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم -.

254I

2819

اوريونتال انفست بالس
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

2819

rabat maroc ،48888 ، املغرب

اوريونتال انفست بالس شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 2 

عمار6 38 حي الفردوس شارع موالي 

علي شريف - 12888 تمار6 املغرب
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تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
129(97

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   2(
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية :
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اوريونتال انفست بالس.
إدار6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مناطق اللذب   ، املطاعم   ، الفنادق 
 ، السباحة  حمامات   ، واالسترخاء 

املحطات.
مشروع  وتسويق  وتنفيذ  إدار6   -
واملطاعم  والكافيتريا  املحطة 
شابه  وما  واالستراحات  والفنادق 

علك.
- املشاركة في األسهم ؛ بأي وسيلة 
في أي عمل أو شركة تم إنشاؤها   ،
والتي قد تكون مرتبطة   ، أو إنشاؤها 
، ال سيما عن طريق  بغرض الشركة 
مساهمة  أو  جديد6  شركة  إنشاء 
أوراق  أو شراء  اشتراك  أو  رعاية  أو 
مالية أو حووق االندماج االجتماعي 
أو املشروع املشترك أو غير علك ، أي 
عملية استيراد وخبير يتذلق بأنشطة 
جميع  وتسويق  وتجار6   ، الشركة 
التوريدات  أو  املواد  أو  املنتجات 

املتذلوة بأعمال البناء..
 2 شوة   : عنوان املور االجتماعي 
38 حي الفردوس شارع موالي  عمار6 

علي شريف - 12888 تمار6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

58.888.888 درهم، موسم كالتالي:
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الواحد  عبد  املسذودي  السيد 
عنوانه)ا) اقامة نسيم رياض عمار6 6 
الرباط   18188 4 حي الرياض  شوة  

املغرب.

سمير6  بوجدياني  السيد6  
عنوانه)ا) اقامة نسيم رياض عمار6 6 
الرباط   18188 4 حي الرياض  شوة  

املغرب.
مذاد  محمد  املسذودي  السيد 
عنوانه)ا) اقامة نسيم رياض عمار6 6 
الرباط   18188 4 حي الرياض  شوة  

املغرب.
صوفيا  املسذودي   السيد6 
عنوانه)ا) اقامة نسيم رياض عمار6 6 
الرباط   18188 4 حي الرياض  شوة  

املغرب.
امين  محمد  املسذودي   السيد 
عنوانه)ا) اقامة نسيم رياض عمار6 6 
الرباط   18188 4 حي الرياض  شوة  

املغرب.
وصال  املسذودي   السيد6 
عنوانه)ا) اقامة نسيم رياض عمار6 6 
الرباط   18188 4 حي الرياض  شوة  

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الواحد  عبد  املسذودي  السيد 
عنوانه)ا) اقامة نسيم رياض عمار6 6 
الرباط   18188 4 حي الرياض  شوة  

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بتمار6   االبتدائية 

2828 تحت رقم 3481.
255I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MTV DRIVER
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمار6 ب الشوة رقم 2 الحي 

الشتوي، 48888، مراكش املغرب
MTV DRIVER  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي عمار6 ب الشوة رقم 2 - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

183797

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   83

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MTV  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. DRIVER

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للنول السياحي .

ساحة   : االجتماعي  املور  عنوان 

اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 -  2 رقم  الشوة  ب  عمار6  البردعي 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

58 حصة    : السيد عرباوي مراد 

بويمة 188 درهم للحصة .

السيد عرباوي ميمون :  58 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مراد  عرباوي  السيد 

 RUE MARCEL LECAT ST  17

GARTIEN  95218  - فرنسا.

السيد عرباوي ميمون عنوانه)ا) 

  RUE DES LILAS TAVERNY  16

95158  - فرنسا.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مراد  عرباوي  السيد 

 RUE MARCEL LECAT ST  17

GARTIEN  95218  - فرنسا

السيد عرباوي ميمون عنوانه)ا) 

  RUE DES LILAS TAVERNY  16

95158  - فرنسا.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم -.

256I

رمزي لالستشارات

AHL EL KHOURCHI
شركة عات مسؤولية محدود6

 عات الشريك الوحيد
قفل التصفية

رمزي لالستشارات

شارع 24 نونبر عمار6 حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 81 شوة رقم 81 

الذيون ، 78888، الذيون املغرب

AHL EL KHOURCHI شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي : شارع 

موالي يوسف رقم )9 الذيون - 

78888 الذيون املغرب.

قفل التصفية
رقم التوييد في السجل التجاري : 

.(5(7

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تورر حل   2828 يونيو   13 املؤرخ في 

عات  شركة   AHL EL KHOURCHI

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

 1.888.888 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مورها  وعنوان  درهم 
الذيون   9( شارع موالي يوسف رقم 

- 78888 الذيون املغرب نتيجة لذدم 

االشتغال بها.

و عين:

و  الخور�صي  النذمة    السيد)6) 

عنوانه)ا) حي عين اشاش اسا 78888 

الذيون املغرب كمصفي )6) للشركة.

و قد تم انذواد الجمذية الختامية 

شارع  وفي   2828 يونيو   13 بتاريخ 

 - الذيون   9( رقم  يوسف  موالي 

78888 الذيون املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 967.

257I
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MOORISH

ASSISTANCE AMBU
SARL AU 

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شوة د 

، 8)288، الدار البيضاء املغرب
 ASSISTANCE AMBU SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املذاني 

الطابق 2 الرقم 5) -  28898  الدار 
البيضاء  املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
461517

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   13
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSISTANCE AMBU SARL AU
خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلسذاف واملساعد6.
61 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
املذاني  مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 
الطابق 2 الرقم 5) -  28898  الدار 

البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد عز الدين تانجي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عز الدين تانجي عنوانه)ا) 
1 ع  1 عمار6 أ93 رقم  اقامة الضحى 

س  28888 الدار البيضاء  املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز الدين تانجي عنوانه)ا) 
1 ع  1 عمار6 أ93 رقم  اقامة الضحى 

س  28888 الدار البيضاء  املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 9)7357.

25(I

MOORISH

1000VOLTS LED SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شوة د 

، 8)288، الدار البيضاء املغرب
 1000VOLTS LED SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 418 شارع 
الزرقطوني إقامة حماد الطابق 
األول رقم 1   - 28888  الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
461(21

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   17
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.1000VOLTS LED SARL AU
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعاية والالفتات.

 418  : االجتماعي  املور  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حماد الطابق 
األول رقم 1   - 28888  الدار البيضاء  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد يوسف بوغليمة 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف بوغليمة عنوانه)ا) 
شوة   32 عمار6   32 زنوة   2 الساملية 

18 28888  الدار البيضاء  املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف بوغليمة عنوانه)ا) 
شوة   32 عمار6   32 زنوة   2 الساملية 

18 28888  الدار البيضاء  املغرب.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735952.

259I

ELWAZ AGRICOLE

ELWAZ AGRICOLE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 ELWAZ AGRICOLE الواز للفالحة 
رقم 1317، زنوة الريصاني، حي 
النهضة، 88)65 تاوريرت املغرب

 EL WAZ AGRICOLE الواز للفالحة
شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 1317 
زنوة الرصاني حي النهضة تاوريرت - 

88)65 تاوريرت املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6
رقم التوييد في السجل التجاري : 

1111
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   84
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
الواز   : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

. EL WAZ AGRICOLE   للفالحة
ايراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واستيراد، االتجار في اآلالت الفالحية، 

تسيير االرا�صي الفالحية.
 1317  : االجتماعي  املور  عنوان 
 - زنوة الرصاني حي النهضة تاوريرت 

88)65 تاوريرت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة: 99 سنة سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، موسمة  كالتالي:
السيد الوزغني عبد الذزيز : 488 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 288  : مهدي  الوزغني  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 288  : حسناء  الوزغني  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 288  : رشيد6  موجان  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الذزيز  عبد  الوزغني  السيد 
حي  الرصاني  زنوة   1317 عنوانه)ا) 
تاوريرت   65(88 تاوريرت  النهضة 

املغرب.
عنوانه)ا)  مهدي  الوزغني  السيد 
النهضة  حي  الرصاني  زنوة   1317

تاوريرت 88)65 تاوريرت املغرب.
السيد6 الوزغني حسناء عنوانه)ا) 
النهضة  حي  الرصاني  زنوة   1317

تاوريرت 88)65 تاوريرت املغرب.
السيد6 موجان رشيد6 عنوانه)ا) 
النهضة  حي  الرصاني  زنوة   1317

تاوريرت 88)65 تاوريرت املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوزغني عبد الذزيز عنوانه 
زنوة الرصاني حي النهضة   1317 )ا) 

تاوريرت 88)65 تاوريرت املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت بتاريخ 27 فبراير 

2828 تحت رقم 24/2828.
260I
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CRI DAKHLA

SPEED SPOT DAKHLA
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

CRI DAKHLA
املركز الجهوي لالستثمار ، 73888، 

الداخلة املغرب
SPEED SPOT DAKHLA شركة 

عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
الزرقطوني   رقم 269 الداخلة - 

73888 الداخلة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

13151
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2819 يناير   15
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SPEED : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SPOT DAKHLA
خلق    : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، تنظيم   ، سياحي   مخيم  وتسيير 
واألعياد  الحفالت   تحضير و تسيير  

وجميع املناسبات.
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
 - الداخلة   269 رقم  الزرقطوني   

73888 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
حصة   258   : بالو  السيد والد  

بويمة 188 درهم للحصة .
 258   : الذينين وناتي   السيد ماء 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 258   : محماد  السيد حمودي  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
السيد اهل سيدي عمر الحبيب :  
258 حصة بويمة 188 درهم للحصة 
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  بالو  والد  السيد 
 73888  1244-1 رقم  اغريبيالت  

الداخلة املغرب.

الذينين   ماء  وناتي  السيد 

الداخلة  اغريبيالت   حي  عنوانه)ا) 

73888 الداخلة املغرب.

السيد حمودي  محماد عنوانه)ا) 

الداخلة   73888 انزران  بير  حي 

املغرب.

السيد الحبيب  اهل سيدي عمر 
عنوانه)ا) تجزئة املسجد  زنوة 4 رقم 

13  73888 الداخلة املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  بالو  والد    السيد 

أغريبيالت  73888 الداخلة املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يناير 2819 تحت رقم 48.

261I

MOORISH

FINREA SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شوة د 

، 8)288، الدار البيضاء املغرب

FINREA SARL AU شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 39 شارع 

اللة الياقوت شوة د الطابق 5  - 

28888  الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

461347

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   89

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FINREA SARL AU
صرف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الذمالت وتحويل األموال.
39 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
 -   5 الطابق  د  شوة  الياقوت  اللة 

28888  الدارالبيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد رشيد  االنصاري 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد  االنصاري عنوانه)ا) 
شوة   284 عمار6  االنيق  السكن 
  28888 الشق   عين   4 طابق   28

الدارالبيضاء  املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد  االنصاري عنوانه)ا) 
شوة   284 عمار6  االنيق  السكن 
  28888 الشق   عين   4 طابق   28

الدارالبيضاء  املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 89 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735421.
262I

MOORISH

 LE BARBIER DU QUARTIER
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 
عات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شوة د 

، 8)288، الدار البيضاء املغرب
 LE BARBIER DU QUARTIER
SARL AU شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 
تسوق CGI محل 9 بوسكور6  - 

2)271 النواصر املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
461519

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   16
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BARBIER DU QUARTIER SARL

.AU
حالقة,   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استيراد و تصدير.
مركز   : االجتماعي  املور  عنوان 
 - بوسكور6    9 محل   CGI تسوق 

2)271 النواصر املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
السيد حمز6 لخنيك :  188 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لخنيك  حمز6  السيد 
املدينة   (5 فيال  تاون  كرين  كازا 
الدار   271(2 بوسكور6  الخضراء 

البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لخنيك  حمز6  السيد 
املدينة   (5 فيال  تاون  كرين  كازا 
الدار   271(2 بوسكور6  الخضراء 

البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735798.
263I



7139 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

CRI MEKNES

PRODISPHAR LABORATOIR
إعالن متذدد الورارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA
 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC
 PRODISPHAR LABORATOIR
املحدود6  املسؤولية  عات  »شركة 

عات الشريك الوحيد«
 114 االجتماعي:  مورها  وعنوان 
النسيم 1 الشطر  - -  مكناس املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: -
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

املؤرخ في 83 مارس 2828
تم اتخاع الورارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
الحالي  الشركة  اسم  تغيير  مايلي:  
 »»PRODISPHAR LABORATOIR
 LABORATOIRES  « جديد  باسم 
للشهاد6  طبوا   »  PRODISPHAR
بتاريخ   2866637 رقم  السلبية 

87/82/2828
قرار رقم -2: الذي ينص على مايلي:  
 188.888 الشركـة من  رفع رأسمـال 
علك  و  درهم   2.888.888 إلى  درهـم 
درهم عن طريق    1.988.888 بزياد6 

إصدار 19.888 حصة 
على  ينص  الذي   :3- رقم  قرار 
الغفور  عبد  السيد  استوالة  مايلي: 
وحيد  كمسير  مهامه  من  بصري 
والد  امين  السيد  وتذيين  للشركة  
بصفته مسير جديد  سيدي محمد  

للشركة.
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
الحالي  الشركة  اسم  تغيير  مايلي:  
 »»PRODISPHAR LABORATOIR
 LABORATOIRES  « جديد  باسم 
للشهاد6  طبوا   »  PRODISPHAR
بتاريخ   2866637 رقم  السلبية 

87/82/2828

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي:  
 188.888 الشركـة من  رفع رأسمـال 

علك  و  درهم   2.888.888 إلى  درهـم 

درهم عن طريق    1.988.888 بزياد6 

إصدار 19.888 حصة 

الذي ينص على   :-15  7 بند رقم 
الغفور  عبد  السيد  استوالة  مايلي: 

وحيد  كمسير  مهامه  من  بصري 

والد  امين  السيد  وتذيين  للشركة  

بصفته مسير جديد  سيدي محمد  

للشركة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1568.

264I

CABINET RAMI EXPERTISE

 STE NMIRY DE TRAVAUX
DIVERS (SONMITRAV(

شركة عات املسؤولية املحدود6
رفع رأسمال الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

 STE NMIRY DE TRAVAUX

DIVERS (SONMITRAV) شركة 

عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 12 

مكاتب األندلس تجزئة اإلدريسية 

الطابق األول املكتب 18 - 38888 

فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.22151

الذام  الجمع  بموت�صى 

يونيو   83 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  تم   2828

درهم«   5.888.888« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   15.888.888« من  أي 

طريق  عن  درهم«   28.888.888«

الشركة  ديون  مع  مواصة  إجراء    :

املحدد6 املودار و املستحوة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1358.

265I

EXCEL COMPTA SARL AU

JANAT AL ATLAS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تذيين مسير جديد للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة ورد6 ب الشوة 9 زنوة 

االمام علي الحي الشتوي ، 48888، 
مراكش املغرب

JANAT AL ATLAS  شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رياض 
كولف دوار عين سليم جماعة 

النخيل - 48888 مراكش املغرب.
تذيين مسير جديد للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.39775

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تذيين   2828 مارس   18 املؤرخ في 
السيد)6)  للشركة  جديد  مسير 

االسطة كوثر كمسير وحيد
تبذا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113446.

266I

FINAUDIT

PRESTIGE DIFFUSION
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
PRESTIGE DIFFUSION   شركة 

عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 1) 

مرس سلطان،الطابق الخامس 
 Ville 28888 - .الدارالبيضاء

املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.163789
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 دجنبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
مرس سلطان،الطابق الخامس   (1«
الدارالبيضاء. - Ville 28888 املغرب« 
إلى »مجمع منتجع أنفا باليس ليفينغ 
، الكورنيش رقم 125 الدار البيضاء - 

28888 الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736261.

267I

FIDCOFISC

ALUMITEC
شركة عات املسؤولية املحدود6

توسيع نشاط الشركة 

 ALUMITEC  
شركة عات املسؤولية املحدود6

عنوان مورها اإلجتماعي 59,إميل 
زوال الطابق 3 . الدار البيضاء   

املغرب 28318
توسيع نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
268337

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تمت   2819 دجنبر   82 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 ، املهن  لجميع  صناعية  صيانة 

نجار6 أملنيوم ، أعمال متنوعة ....
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2828 تحت رقم 727428.
268I

 شيشا سذيد محاسب مذتمد بالرشيدية

AGRI BUSINESS PLUS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

شيشا سذيد محاسب مذتمد 
بالرشيدية
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57 زنوة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52888، الرشيدية الرشيدية

AGRI BUSINESS PLUS شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 
اغرغر جماعة اغريس الذلوي 

كومليمة  - 52258 كومليمة  املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

137(5

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   84

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGRI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BUSINESS PLUS

بيع    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب نضام السوي بالوطرات

-  االشغال املختلفة  -  املتاجر6 .

قصر   : االجتماعي  املور  عنوان 
الذلوي  اغريس  جماعة  اغرغر 

كومليمة  - 52258 كومليمة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 488   : محمد   مكوري  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد مكوري ايوب  :  288 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

السيد6 كيش اميمة  :  288 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

288 حصة    : السيد بوش جواد  

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  مكوري  السيد 

السهب  حي  الفالحة  تجزئة   135

الرشيدية  52888 الرشيدية  املغرب.

عنوانه)ا)  ايوب   مكوري  السيد 

السهب  حي  الفالحة  تجزئة   135

الرشيدية  52888 الرشيدية  املغرب.

عنوانه)ا)  اميمة   كيش  السيد6 

السهب  حي  الفالحة  تجزئة   135

الرشيدية   52888 الرشيدية  املغرب

السيد بوش جواد  عنوانه)ا) 135 

تجزئة الفالحة حي السهب الرشيدية  

52888 الرشيدية  املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  مكوري  السيد 

السهب  حي  الفالحة  تجزئة   135

الرشيدية 52888 الرشيدية  املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

148بمركز  رقم  تحت   2828 ماي 

االستثمار .

269I

DARAA AUDIT

LITMA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

DARAA AUDIT

26) شارع الودس عين الشق ، 

28888، الدار البيضاء املغرب

LITMA شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الحي 

الصناعي ابن مسيك سيدي عثمان 

تجزئة )9 - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.398781

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تم   2828 يونيو   81 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»588.888 درهم« أي من »188.888 

عن  درهم«   688.888« إلى  درهم« 
ديون  مع  مواصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحدد6 املودار و املستحوة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   85 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2828 تحت رقم 735297.

278I

DARAA AUDIT

LITMA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

DARAA AUDIT
26) شارع الودس عين الشق ، 
28888، الدار البيضاء املغرب
LITMA شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الحي 
الصناعي ابن مسيك سيدي عثمان 
تجزئة )9 - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.398781

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تم   2828 يونيو   81 في  املؤرخ 
خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
»258.888 درهم« أي من »688.888 
عن  درهم«   358.888« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد  األسهم.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735297.

271I

FIDUBAM

TRANSPORT TIBODA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAM
 N°3 Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED  NADOR N°3
  Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR
MAROC

 TRANSPORT TIBODA

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي الفتح 
رقم 2321 الذمران سلوان - الناظور 

- 62888 الناظور املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
19941

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   83
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT TIBODA
النول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي و األشخاص.
عنوان املور االجتماعي : حي الفتح 
رقم 2321 الذمران سلوان - الناظور 

- 62888 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : ازهواني  محمد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ازهواني  محمد  السيد 
 62888 حي ابنذيساتا براقة الناظور 

الناظور املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ازهواني  محمد  السيد 
 62888 حي ابنذيساتا براقة الناظور 

الناظور املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 18 يونيو 

2828 تحت رقم -.

272I
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FIDU.PRO CONSULTING

THINKWISE SERVICES
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتوى شارع اميل زوال و زنوة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

8، الدار البيضاء املغرب
THINKWISE SERVICES شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي ملتوى 
شارع إميل زوال و زنوة غيثال الطابق 
11 الرقم 29 الدارالبيضاء - 8888  

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
4613(7

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   13
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.THINKWISE SERVICES
مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشاري.
ملتوى   : االجتماعي  املور  عنوان 
شارع إميل زوال و زنوة غيثال الطابق 
  8888  - الدارالبيضاء   29 الرقم   11

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد سذد باغو :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
 188888  : باغو  سذد  السيد 

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   باغو  سذد  السيد 

217 سيدي مذروف  تجزئة لينا رقم 

8888  الدارالبيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   باغو  سذد  السيد 

217 سيدي مذروف  تجزئة لينا رقم 

8888  الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

273I

ZIADI MOHAMED

سكينة فوتوغرافي

SAKINA PHOTOGRAFIE 
شركة عات مسؤولية محدود6

 عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZIADI MOHAMED

 LOTISSEMENT LAAYOUN ,(4

 2, BOULEVARD ROYAUME

 D’ARABIE SAOUDITE,

 RESIDENCE AL AZIZIYA ,

 1EME  ETAGE N° 12  . 84 ,

 LOTISSEMENT LAAYOUN

 2 , BOULEVARD ROYAUME

 D’ARABIE SAOUDITE RES AL

 AZIZIYA  , 1ER ETAGE N° 12،

90000، TANGER MAROC

 SAKINA سكينة فوتوغرافي

PHOTOGRAFIE  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

عواطف قطذة رقم 19. تجزئة 

عواطف قطذة رقم 19. 98888 

طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

184737

 12 عود حر مؤرخ في  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 فبراير 
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SAKINA فوتوغرافي  سكينة 

. PHOTOGRAFIE
غرض الشركة بإيجاز : التصورير 

الفوتوغرافي والفيديو .
تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 
تجزئة   .19 رقم  قطذة  عواطف 
 98888  .19 رقم  قطذة  عواطف 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
 188   : السيد6 امخشان سكينة 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
سكينة   امخشان  السيد6 
فضيلة  تجزئة  بالبرانص  عنوانه)ا) 
زنوة 7 رقم 2 98888 طنجة  املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سكينة  امخشان  السيد6 
فضيلة  تجزئة  بالبرانص  عنوانه)ا) 

زنوة 7 رقم 2 98888 طنجة املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   86 بتاريخ  بطنجة   التجارية 
.m83282846912 2828 تحت رقم
274I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

TOUBKAL ECOLODGE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz
 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC
TOUBKAL ECOLODGE شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تافركة 
دوار تمترت امليل جماعة اسني  - 

48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
183943

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   2(
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUBKAL ECOLODGE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.EXPLOITANT DE GITE
تافركة   : االجتماعي  املور  عنوان 
 - اسني   جماعة  امليل  تمترت  دوار 

48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
 188   : امرحان  رشيد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امرحان  رشيد  السيد 
 48888 الحوز  اسني  توريرت  دوار 

مراكش املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  امرحان  رشيد  السيد 
 48888 الحوز  اسني  توريرت  دوار 

مراكش املغرب.
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باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   89 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113344.

275I

FLASH ECONOMIE

NAIM.COM
شركة عات املسؤولية املحدود6

قفل التصفية

NAIM.COM
شركة عات مسؤولية محدود6

 RC.Casablanca
N°352739,IF:18784802

قفل التصفية 
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
لشركة   2828 يونيو   8( في  املؤرخ 
شركة عات مسؤولية   NAIM.COM
 68.888 رأسمالها  مبلغ  محدود6 
اإلجتماعي  مورها  وعنوان  درهم 
 9 مجموعة   2 رياض األلفة الشطر 
الدار البيضاء  قرر   18( و   187 رقم 
ما يلي:                                                                                                                                           

-املصادقة على تورير املصفي
- التصفية النهائية للشركة

السيد نذيم عبد هللا من  -إعفاء 
الشركة بشكل تام

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736412 

276I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE HIRCHI CAR
شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
185 زنوة وليلي حي السالم بركان ، 

63388، بركان املغرب
STE HIRCHI CAR شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 11 

زنوة احد حي االمل بركان - 63388 
بركان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

7185

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

تم إعداد الوانون   2828 فبراير   2(

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HIRCHI CAR

تاجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 11 رقم   : عنوان املور االجتماعي 

 63388  - زنوة احد حي االمل بركان 

بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

188 حصة    : السيد حر�صي فؤاد 

بويمة 1.888 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حر�صي فؤاد عنوانه)ا) رقم 

11 زنوة احد حي االمل بركان 63388 

بركان املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد6 محرز نهيد عنوانه)ا) رقم 

االندلس  حي  يزناسن  بني  زنوة   52

بركان 63388 بركان املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   16 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2828 تحت رقم 149/2828.

277I

FINAUDIT

CASTORPAY
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

CASTORPAY شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 26، شارع 

مرس سلطان ،شوة 3 الطابق 

االول الدار البيضاء - 28888 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

468513

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

تم إعداد الوانون   2828 مارس   83

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASTORPAY

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع وتشغيل في وضع الترخيص

البنى التحتية والونوات وحلول   

الدفع املبتكر6 لالقتناء واإلصدار ؛

 حلول محفظة الهاتف املحمول ؛

 ،26  : االجتماعي  املور  عنوان 

3 الطابق  شارع مرس سلطان ،شوة 

الدار   28888  - االول الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99سنة محدود6 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

58 حصة  السيد6 نادية سفري :  

بويمة 188 درهم للحصة .

 788   : السيد ربيع فياللي بناصر 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد وليد أتشافر :  258 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

بويمة   58  : السيد6 نادية سفري 

188 درهم.

 788  : السيد ربيع فياللي بناصر 

بويمة 188 درهم.

258 بويمة   : السيد وليد أتشافر 

188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سفري  نادية  السيد6 

جردينية  اقامة  جهير  بن  5،زنوة 

بيروني  مجمع   11 شوة   4 ،الطابق 

الدارالبيضاء    28888 الدارالبيضاء 

املغرب.

بناصر  فياللي  ربيع  السيد 

فالي  215،مسيسوية  عنوانه)ا) 

 L5A1Y7 اونطارية   94 اينيت  شارع 

H2Y 1C6  اونطارية كندا.   CTكندا

عنوانه)ا)  أتشافر  وليد  السيد 

17الطابق  زنوة   161 الحمد  عمار6 

  28888 الرشيد  موالي  حي   4

الدارالبيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بناصر  فياللي  ربيع  السيد 

فالي  215،مسيسوية  عنوانه)ا) 

 L5A1Y7 اونطارية   94 اينيت  شارع 

H2Y 1C6  اونطارية كندا   CTكندا

عنوانه)ا)  ادغاي  خالد  السيد 

17الطابق  زنوة   161 الحمد  عمار6 

  28888 الرشيد  موالي  حي   4

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2828 تحت رقم 734579.

27(I
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MOORISH

GENIDEV
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شوة د 

، 8)288، الدار البيضاء املغرب
GENIDEV شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية 
شارع عبد املومن و زنوة سمية، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 28 
النخيل  - 28348  الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
461349

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   85
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GENIDEV
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دراسات والهندسة.
زاوية   : االجتماعي  املور  عنوان 
سمية،  زنوة  و  املومن  عبد  شارع 
الرقم   4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 
28 النخيل  - 28348  الدار البيضاء  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : بنزعرية  عمر  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنزعرية  عمر  السيد 

فرنسا 268)7 فرنسا فرنسا.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنزعرية  عمر  السيد 

فرنسا 268)7 فرنسا فرنسا

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 89 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735445.

279I

KDM COMPTA

9DILI
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

KDM COMPTA

 BD IBN ROCHD IMM ALJ2 RDC

OUJDA maroc ،68888 ، 5/N 5

9DILI شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 11 طريق 

ب 19 عوينت السراق  - 688888 

وجد6 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

34(57

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   38

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.9DILI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

مفوض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التوصيل للمنازل والخدمة

عنوان املور االجتماعي : 11 طريق 

 688888  - السراق   عوينت   19 ب 

وجد6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 38.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

188 حصة    : السيد ياسين اول  
بويمة 18.888 درهم للحصة .

الشليح  الخالق  عبد  السيد 
بويمة  حصة   188   : الجذفري  

18.888 درهم للحصة .
السيد محمد وحود  :  188 حصة 

بويمة 18.888 درهم للحصة .
بويمة   188  : السيد ياسين اول  

18.888 درهم.
الشليح  الخالق  عبد  السيد 
 18.888 بويمة   188  : الجذفري  

درهم.
188 بويمة   : السيد محمد وحود 

18.888 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد وحود عنوانه)ا) حي 
 4 ب  طريق  بنهرو  تجزئة  موريطانيا 

رقم 37 618888 وجد6 املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اول   ياسين  السيد 
 9 رقم  تاز6  طريق  الكوتر  تجزئة 

61888 وجد6 املغرب
الشليح  الخالق  عبد  السيد 
الوحد6  حي  عنوانه)ا)  الجذفري  
  11 رقم   4 الكرم  زنوة  تاز6  طريق 

61888 وجد6 املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   83 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 58).
2(8I

STE ARSALAN CHAOUIA

SOCIÉTÉ KHETOURA SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املذطي رقم 
 SETTAT ،26888 ، (43 163 ص.ب

MAROC
 SOCIÉTÉ KHETOURA SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 163 
شارع الجيش امللكي حي املذطي 
سطات - 26888 سطات املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
5929

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   18
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ KHETOURA SARL
مواول و   : غرض الشركة بإيجاز 

اعمال اخرى.
رقم   : االجتماعي  املور  عنوان 
163 شارع الجيش امللكي حي املذطي 

سطات - 26888 سطات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.888.888 درهم، موسم كالتالي:
 5.888   : الحسن  املير  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 5.888   : الحسين  املير  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 188 بويمة   8  : السيد املير احمد 

درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الحسن  املير  السيد 
سطات  الخير  مجمع  تجزء6   217(

26888 سطات املغرب.
عنوانه)ا)  الحسين  املير  السيد 
الصديق 1 رقم 22 املحمدية 38))2 

املحمدية املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  احمد  املير  السيد 
الورد  تجزء6   7 الزنوة   31 الرقم 
اسفي   28168 اسفي  الوركس   حي 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2828 تحت رقم 5/28)1.
2(1I
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LK CONSULTING SARL

سمير شونج
إعالن متذدد الورارات

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم )1 تطوان ، 

93888، تطوان املغرب
سمير شونج  »شركة عات املسؤولية 

املحدود6«
وعنوان مورها االجتماعي: شارع 
خالد ابن الوليد اقامة الجوهر6 
زرقاء رقم 33  - 13888 املضيق 

املغرب.
»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.18653

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 فبراير   1( املؤرخ في 

الورارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تفويت حصص السيد عادل  مايلي: 
غزولة لصالح السيد البشير املرواني 

االدري�صي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
عات  شركة  الى  الشركة  شكل  تغير 

مسؤولية املحدود6 بشريك وحيد 
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
السيد  املسيرين   استوالة  مايلي: 
عادل غزولة و السيد البشير املرواني 

االدري�صي
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
مسيرا  ندير  سموم  السيد  تذيين 

للشركة
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي: 
تشكلت  الوانون  ملوتضيات  طبوا 
املحدود6  مسؤولية  عات  شركة 

بشريك وحيد 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املرواني  البشير  االسيد  مساهو6 
االدري�صي  تساوي خمسة االف حصة 
بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي: 
يسير الشركة ملد6 غير محدود6 السيد 

سموم ندير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   11 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2828 تحت رقم 8499.

2(2I

IMPROV’IN SARLAU

IMPROV›IN
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMPROV›IN SARLAU

 boulevard Anfa résidence 131

 azur 11ème étage bureau N

 11B, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

IMPROV›IN  شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 131 شارع 

أنفا إقامة أزور ، طابق  11 ، ن 11 

ب ، الدار البيضاء - 28888 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

459769

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   1(

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IMPROV’IN

غرض الشركة بإيجاز :

االستشار6 في التدبير و التسيير و 

التنظيم و االستراتيجية

توديم  و  املساعد6  و  التكوين   *

عالقة  لها  ميادين  في  الخدمات 

بالنشاط أعاله

* دراسات عامة و استشارية

* تنظيم تكوينات و لواءات.

و  االعالميات و البيع و الشراء   *

تطوير البرمجة املذلوماتية

مصاحبة  أنشطة  جميع   *

املؤسسات و الشركات و األشخاص 

الداتيين في االستشار6 و الكوتشين و 

التنظيم في التدبير

املساهمة في جميع الشركات و   *

املؤسسات و شراء الويم الرسوم

و بصفة عامة جميع الذمليات   *

و  مالية  و  قانونية  كانت  ما  كيف 

غير  أو  منوولة  و  و صناعية  تجارية 

غير  أو  مباشر6  عالقة  لها  منوولة 

هدف  أي  أو  أعاله  بالهدف  مباشر6 

مشابه من شأنه تطوير و توسيع هدا 

. الهدف 

 131  : االجتماعي  املور  عنوان 

شارع أنفا إقامة أزور ، طابق  11 ، ن 

11 ب ، الدار البيضاء - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 58.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

حصة   588   : السيد6 أمان ملياء 

بويمة 188 درهم للحصة .

بويمة   588  : ملياء  أمان  السيد6 

188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد6 أمان ملياء عنوانه)ا) فيال 

، زنوة فاطمة الزهراء   89 إكوما رقم 

، املحمدية 18))2 املحمدية املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد6 أمان ملياء عنوانه)ا) فيال 

، زنوة فاطمة الزهراء   89 إكوما رقم 

، املحمدية 18))2 املحمدية املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2828 تحت رقم -.

2(3I

FIDU.PRO CONSULTING

RH  ECHO PLUS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
زنوة  و  زوال  اميل  شارع  ملتوى 
الدار    29 رقم  الطابق11  غيثل 

البيضاء ، 8، الدار البيضاء املغرب
RH  ECHO PLUS شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 265 شارع 
زرقطوني الرقم 92 الدار البيضاء  - 

8888 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
461(41

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   82
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  RH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ECHO PLUS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات االدارية.
عنوان املور االجتماعي : 265 شارع 
 - الدار البيضاء    92 زرقطوني الرقم 

8888 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
 188   : عبدوس  يامينة  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 18888  : السيد6 يامينة عبدوس 

بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد6 يامينة عبدوس عنوانه)ا) 
حي التودم 81 الذيون 8888  الذيون 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد6 يامينة عبدوس عنوانه)ا) 
حي التودم 81 الذيون 8888 الذيون 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

2(4I

FLASH ECONOMIE

ABIDI GESTION
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ABIDI GESTION               شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 الشوة 
رقم 3 - 28888 الدار البيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

4615(9

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   86

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABIDI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

         GESTION

-حياز6   : بإيجاز  الشركة  غرض   

وبيع وتأجير وتشغيل وإدار6 وتنظيم 

أي مبنى من أي نوع من أي ملكية أو 

حووق عوارية وأي مجمذات سياحية 

وبحرية ورياضية وثوافية ؛

وتأجير  وتشغيل  وحياز6  إنشاء   -

األصل التجاري بكافة أنواعه

-اكتساب املشاركة و اإلهتمام  في 

جميع الشركات التي لها هدف مشابه 

أو عي صلة 

جميع  واستيراد  وبيع  -شراء 

واملطاعم  للفنادق  املذدات 

اآليس  و  واملعجنات  واملجتمذات 

كريم.

قطع  جميع  وتوزيع  وبيع  -شراء 

ما  املذدات وخدمة  الغيار ومكونات 

بذد البيع.

26 شارع  عنوان املور االجتماعي : 

مرس السلطان الطابق 1 الشوة رقم 

3 - 28888 الدار البيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد موالي عبد هللا الذابيدي  

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد موالي عبد هللا الذابيدي  

فاس   طريق   139 رقم  عنوانه)ا) 

31888 صفرو  املغرب .

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موالي عبد هللا الذابيدي  

فاس   طريق   139 رقم  عنوانه)ا) 

31888 صفرو  املغرب 

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735725.

2(5I

MOORISH

VEMOO SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شوة د 

، 8)288، الدار البيضاء املغرب

VEMOO SARL AU شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية 

شارع عبد املومن و زنوة سمية، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 28 

النخيل  - 28348  الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

461(19

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   22

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VEMOO SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : بيع جميع 

املنتجات والخدمات.
زاوية   : االجتماعي  املور  عنوان 

سمية،  زنوة  و  املومن  عبد  شارع 

الرقم   4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 

28 النخيل  - 28348  الدار البيضاء  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : مريم عبالظ   السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عبالظ   مريم  السيد6 
24عين  رقم   2 زنوة  النسيم  حي 

البيضاء   الدار    28888 الذئاب 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عبالظ   مريم  السيد6 
24عين  رقم   2 زنوة  النسيم  حي 

البيضاء   الدار    28888 الذئاب 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735951.

2(6I

مستامنة شامة

NOVA WORKING IMP EXP
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسير6 رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسير6 رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62888، 

الناظور املغرب

 NOVA WORKING IMP EXP

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي حي اوالد 

ميمون زنوة 128 رقم 71   - 62888 

الناظور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

19((1

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2819 يناير   14

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOVA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.WORKING IMP EXP
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استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع

أعمال متنوعة أو تشييد املباني 
منذش عواري.

: حي اوالد  عنوان املور االجتماعي 
ميمون زنوة 128 رقم 71   - 62888 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 58.888   : السيد كمال بلواسم  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 58.888   : السيد حسن بلواسم 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
السيد كمال بلواسم  : 588 بويمة 

188 درهم.
 588  : بلواسم  حسن  السيد 

بويمة 588 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلواسم   السيد كمال 
دوار احدادا احدادا  62888 الناظور 

املغرب.
عنوانه)ا)  بلواسم  حسن  السيد 
دوار احدادا احدادا  62888 الناظور 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بلواسم   السيد كمال 
دوار احدادا احدادا 62888 الناظور 

املغرب
عنوانه)ا)  بلواسم  حسن  السيد 
دوار احدادا احدادا 62888 الناظور 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 86 فبراير 

2828 تحت رقم 8)1.

2(7I

مستامنة شامة

NOVA WORKING IMP EXP
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

مستامنة شامة

شارع املسير6 رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسير6 رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62888، 

الناظور املغرب

 NOVA WORKING IMP EXP

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي حي اوالد 

ميمون زنوة 128 رقم 71 - 62888 

الناظور املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.19((1

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 يناير 2828 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
 71 128 رقم  »حي اوالد ميمون زنوة 

إلى »142  الناظور املغرب«   62888  -

شارع املسير6 الطابق األول  - 62888 

الناظور  املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

ماي   14 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2828 تحت رقم 435.

2((I

WESENS SARLAU

WESENS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WESENS SARLAU

 Boulevard Anfa résidence 131

 azur 11ème étage bureau N

 11B, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

WESENS شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي : 1ت31 

شارع أنفا إقامة أزور ، طابق 11 ، 

ن 11 ب ، الدار البيضاء  - 28888 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

461397

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   84
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WESENS
غرض الشركة بإيجاز : االستشار6 
و  التنظيم  و  التسيير  و  التدبير  في 

االستراتيجية
توديم  و  املساعد6  و  *التكوين 
عالقة  لها  ميادين  في  الخدمات 

بالنشاط املدكور أعاله
*دراسات عامة و استشارية
* تنظيم تكوينات و لواءات

و  االعالميات و البيع و الشراء   *
تطوير البرمجة املذلوماتية

مصاحبة  أنشطة  جميع   *
املؤسسات و الشركات و األشخاص 
الداتيين في االستشار6 و الكوتشين و 

التنظيم في التدبير
* املساهمة في جميع الشركا ت و 

املؤسسات و شراء الويم و الرسم
و بصفة عامة جميع الذمليات   *
كيف ما كانت قانونية و مالية و تجارية 
و صناعية و منوولة و غير منوولة لها 
عالقة مباشر6 أو غير مباشر6 بالهدف 
أعاله أو أي هدف مشابه من شأنه 

تطوير و توسيع هدا الهدف..
1ت31   :  : عنوان املور االجتماعي 
شارع أنفا إقامة أزور ، طابق 11 ، ن 
11 ب ، الدار البيضاء  - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
زينب  الذلمي  سذيد  السيد6 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
 : زينب  الذلمي  سذيد  السيد6   

1888 بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

زينب  الذلمي  سذيد  السيد6 
طابق3،   ، النيل  شارع   2 عنوانه)ا) 
شوة ) بالدار البيضاء  28888  الدار 

البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زينب  الذلمي  سذيد  السيد6 
طابق3،   ، النيل  شارع   2 عنوانه)ا) 
شوة ) بالدار البيضاء  28888  الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 89 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم -.

2(9I

FISCOFISC

3S TRANSPORT
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC
3S TRANSPORT شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 13 مكرر 
زنوة جذفر ابن عطية ايت سواطو 

فاس - 38888 فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
62(63

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   84
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 3S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT
: مواول في  غرض الشركة بإيجاز 

نول البضائع لحساب الغير
نول االمتذة للخارج بدون ركاب

االستيراد و التصدير.
عنوان املور االجتماعي : 13 مكرر 
زنوة جذفر ابن عطية ايت سواطو 

فاس - 38888 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 95.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
 958   : سمية  بوكمز6  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد6 بوكمز6 سمية عنوانه)ا) 

فاس 38888 فاس املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد6 بوكمز6 سمية عنوانه)ا) 

فاس 38888 فاس املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1398.
298I

 FIDUCIAIRE« STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

PROVENDES D›ATLAS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم 2 عمار6 ياسين شارع 

الحسن الثاني أحداف أزرو ، 
53188، أزرو املغرب

PROVENDES D›ATLAS شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي زواية 

بن الصميم  - 53123 بن الصميم 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

1297

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   18

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROVENDES D’ATLAS

غرض الشركة بإيجاز : بيع الذلف 

املاشية.  بتغدية  الخاصة  املواد  و 

التجارية  الذمليات  جميع  وعموما 

والذوارية  واملالية   والصناعية 

املرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر 

بغرض الشركة واملساهمة في تنميتها.

زواية   : االجتماعي  املور  عنوان 

بن الصميم   53123  - بن الصميم  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

1.888 حصة    : السيد6 يطو عال 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  عنوانه)ا)  عال  يطو  السيد6 

أحداف   3 النجيل  تجزئة   263

53188 أزرو املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  عنوانه)ا)  عال  يطو  السيد6 

أحداف   3 النجيل  تجزئة   263

53188 أزرو املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2828 تحت رقم 128.

291I

 FIDUCIAIRE« STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

LODGE HOUSSE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم 2 عمار6 ياسين شارع 

الحسن الثاني أحداف أزرو ، 
53188، أزرو املغرب
 LODGE HOUSSE

شركة عات مسؤولية محدود6
 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي أمادل أيت 
أوسذيد زويغة اعسامن احضران 
ايت مولي عين اللوح  - 53852 ازرو 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
1299

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   18
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LODGE HOUSSE
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

نزل للضيافة ومطذم.
الذمليات  جميع  وعموما 
واملالية   والتجارية  الصناعية 
مباشر  بشكل   املرتبطة  والذوارية 
او  الشركة  بغرض  مباشر  غير  أو 

املساهمة في تنميتها.
عنوان املور االجتماعي : أمادل أيت 
احضران  اعسامن  زويغة  أوسذيد 
ازرو   53852  - ايت مولي عين اللوح  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : أباكو  فاطمة  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أباكو  فاطمة  السيد6 

 53852 اللوح  دوار توفصطلت عين 

أزرو املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أباكو  فاطمة  السيد6 

 53852 اللوح  دوار توفصطلت عين 

أزرو املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2828 تحت رقم 121.

292I

 FIDUCIAIRE« STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

A. M GRILLAGIX
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-

SERVICES AUX ENTREPRISES

مكتب رقم 2 عمار6 ياسين شارع 

الحسن الثاني أحداف أزرو ، 

53188، أزرو املغرب

A. M GRILLAGIX شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي  33 تجزئة 

الفتح سيدي املخفي  - 53182 أزرو 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.1865

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 يونيو   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )6) عبد النبي مزان 

أصل  من  اجتماعية  حصة   588

 (6( السيد  لفائد6   حصة   1.888

احماد أمزيان بتاريخ 18 يونيو 2828.



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828)الجريدة الرسمية   716(

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2828 تحت رقم 1865.
293I

FIDUCIAIRE JABBARI

BRING DELIVERY
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

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

20090، CASABLANCA MAROC
BRING DELIVERY  شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

بوركون زنوة جذفر ابن حبيب إقامة 
املشرق اا الطابق األول رقم 3 الدار 
البيضاء    - 28588 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
461(59

في  مؤرخ  حر  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   26
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BRING : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DELIVERY
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  جميع  وبيع  وشراء 

االستهالكية.
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
بوركون زنوة جذفر ابن حبيب إقامة 
الدار   3 املشرق اا الطابق األول رقم 
الدار البيضاء   28588  - البيضاء    

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

يذووب  الرفيع  عبد  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
يذووب  الرفيع  عبد  السيد 
زنوة  البطولة  شارع  عنوانه)ا) 
 93828 تطوان   137 رقم  الحديبية 

تطوان املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
يذووب  الرفيع  عبد  السيد 
زنوة  البطولة  شارع  عنوانه)ا) 
 93828 تطوان   137 رقم  الحديبية 

تطوان املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736882.

294I

ديوان الخدمات

STE AYMANE LOC
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16888، سيدي قاسم 
املغرب

STE AYMANE LOC شركة عات 
املسؤولية املحدود6

 QU وعنوان مورها اإلجتماعي
 AZGHAR BP 02 SIDI KACEM  -

SIDI KACEM 16000 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

2(441
في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   84
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AYMANE LOC

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

 QU  : االجتماعي  املور  عنوان 

 AZGHAR BP 02 SIDI KACEM  -

SIDI KACEM 16888 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : الفنان  اميمة  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 588   : املحمودي  السيد6 صفاء 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الفنان  اميمة  السيد6 

تجزئة طريق طنجة رقم )22 سيدي 

قاسم 16888 سيدي قاسم املغرب.

املحمودي  صفاء  السيد6 

رقم  طنجة  طريق  تجزئة  عنوانه)ا) 

سيدي   16888 قاسم  سيدي   22(

قاسم املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الفنان  اميمة  السيد6 

تجزئة طريق طنجة رقم )22 سيدي 

قاسم 16888 سيدي قاسم املغرب

املحمودي  صفاء  السيد6 

رقم  طنجة  طريق  تجزئة  عنوانه)ا) 

سيدي   16888 قاسم  سيدي   22(

قاسم املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

يونيو 2828 تحت رقم 232.

295I

FLASH ECONOMIE

FORSEC
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FORSEC  شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 56 شارع 
موالي يوسف الطابق 3 الشوة 14 - 

28888 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
468675

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   23
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FORSEC
غرض الشركة بإيجاز : اإلنتاج الفني 
لدراسات  ا لتكوين،االتصاالت، ا ،
التوثيق  وكالة  األحداث،  ،استشار6 
الفنية وكالة  أو  التجارية  واملنظمات 
أو  التجارية  واملنظمات  التوثيق 

التونية.
56 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
موالي يوسف الطابق 3 الشوة 14 - 

28888 الدار البيضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
السيد الذاقل عبد املجيد  :  188 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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املجيد   عبد  الذاقل  السيد 
يوسف  موالي  شارع   56 عنوانه)ا) 
الدار   28888  14 الشوة   3 الطابق 

البيضاء  املغرب .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املجيد   عبد  الذاقل  السيد 
يوسف  موالي  شارع   56 عنوانه)ا) 
الدار   28888  14 الشوة   3 الطابق 

البيضاء  املغرب 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2828 تحت رقم 734752.

296I

COMPTE A JOUR

SEMIR
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
SEMIR شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 18 زنوة 
4 حي لذرا�صي - 62888 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

19(69
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   25
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.SEMIR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستيراد املواد الغذائية و النسيج.
زنوة   18  : عنوان املور االجتماعي 
الناظور   62888  - لذرا�صي  حي   4

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : الحموتي  سمير  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

خو�صي  بوداس  ردريكس  السيد 

 188 حصة بويمة   588   : انطونيو  

درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحموتي  سمير  السيد 

الناظور   62888 الفطواكي   حي 

املغرب.

خو�صي  بوداس  ردريكس  السيد 

 62888 الناظور  عنوانه)ا)  انطونيو  

الناظور املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحموتي  سمير  السيد 

الناظور   62888 الفطواكي   حي 

املغرب

خو�صي  بوداس  ردريكس  السيد 

 62888 الناظور  عنوانه)ا)  انطونيو  

الناظور املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

ماي   11 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2828 تحت رقم 429.

297I

ديوان االستاع بناصر الصغير

HIB ISKANE
إعالن متذدد الورارات

ديوان االستاع بناصر الصغير

61،شارع موالي عبد الرحمان اقامة 

منة هللا II مكتب رقم 1 الونيطر6، 

14888، الونيطر6 املغرب

HIB ISKANE »شركة عات 

املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: زنوة 

اشبيلية، رقم 33، شوة 17 

الونيطر6 14888 الونيطر6 اململكة 

املغربية.

»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.58581

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاع   2828 مارس   11 املؤرخ في 

الورارات التالية: 

قرار رقم  1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجتماعي  املور  تحويل 

اشبيلية،  زنوة  الونيطر6،  الذنوان: 

رقم 33، شوة 17، إلى الذنوان التالي: 

طريق  الحداد6،  تجزئة  الونيطر6، 

متجر رقم   ،2123 بوذة رقم  مهدية، 

. 3

على  ينص  الذي   :2 رقم   قرار 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 

درهم  ألف  تسذمائة   900.000،00

مائة   100.000،00 مبلغ  من  برفذه 

 1.000.000،00 الف درهم إلى مبلغ 

وعلك عن طريق خلق  مليون درهم، 

98.888 حصة بويمة اسمية مبلغها 

188 درهم لكل حصة

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجتماعي  املور  تحويل 

اشبيلية،  زنوة  الونيطر6،  الذنوان: 

رقم 33، شوة 17، إلى الذنوان التالي: 

طريق  الحداد6،  تجزئة  الونيطر6، 

متجر رقم   ،2123 بوذة رقم  مهدية، 

. 3

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 

درهم  ألف  تسذمائة   900.000،00

مائة   100.000،00 مبلغ  من  برفذه 

 1.000.000،00 الف درهم إلى مبلغ 

وعلك عن طريق خلق  مليون درهم، 

98.888 حصة بويمة اسمية مبلغها 

188 درهم لكل حصة

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 22 يونيو 

2828 تحت رقم 1326.

29(I

مكتب املحاسبة الصالحي

RPA SERVICES
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنوة املدينة املنور6 عمار6 اليذووبي 
الطابق الثالث الشوة رقم 6 وجد6 ، 

68888، وجد6 ااملغرب
RPA SERVICES شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم6 زنوة 
الالووس - 68888 وجد6 اململكة 

املغربية
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
35843

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   86
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RPA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES
1/األمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املذلوماتي .
الشبكة  وصيانة  الخدمات   /2

املذلوماتية.
3/تتبع وتطويرالبرامج املذلماتية..

رقم6   : االجتماعي  املور  عنوان 
وجد6   68888  - الالووس  زنوة 

اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : ديان  السيد مصطفى 
حصة بويمة 188,88 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  ديان  مصطفى  السيد 
ضهر  رقم21  زنوةب1  انجاد  تجزئة 
ملحلة. 68888 وجد6 اململكة املغربية.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ديان  مصطفى  السيد 
رقم21 ضهر  تجزئة انجاد زنوة ب1 
ملحلة 68888 وجد6 اململكة املغربية

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم )115.

299I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

SOCIETE MONTOUR TDM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

  SOCIETE MONTOUR TDM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 3)2 

دوار تابونت ترميكت  - 45888 
ورزازات املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(651

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تمت   2828 يونيو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مزي  خديجة   (6( السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.888
 (6( السيد  لفائد6   حصة   1.888
يونيو   15 بتاريخ  لشور  مصطفى 

.2828
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 22 يونيو 

2828 تحت رقم 352.

388I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ع.م.م. عات الشريك 

الوحيد

FADAE STATION TAGHZIRT
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ع.م.م. 
عات الشريك الوحيد

28 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 28 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23888، بني مالل املغرب
 FADAE STATION TAGHZIRT

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني عمار6 5)3 الطابق 
السفلي بني مالل بني مالل 23888 

بني مالل املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
18119

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FADAE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.STATION TAGHZIRT
 TENANT  : غرض الشركة بإيجاز

UNE STATION DE SERVICE
EXPLOITANT UN MILK BAR

.RESTAURATEUR A PRIX FIXE
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
الطابق   3(5 عمار6  الثاني  الحسن 
 23888 السفلي بني مالل بني مالل 

بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد جالل الذرو�صي 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جالل الذرو�صي عنوانه)ا) 
 59( رقم   21 بلوك  السالم  حي 

11884 سال املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جالل الذرو�صي عنوانه)ا) 
 59( رقم   21 بلوك  السالم  حي 

11884 سال املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 19 يونيو 

2828 تحت رقم )29.

381I

دادي واصل

UNIVER IM PRO
إعالن متذدد الورارات

دادي واصل
شارع السلطان موالي يوسف 

رقم 18 - ص ب )32 ، 32888، 
الحسيمة املغرب

UNIVER IM PRO »شركة عات 
املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: املجمع 
السكني الخزامى عمار6 رقم 39 شوة 

رقم 3 - 32888 الحسيمة املغرب.
»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.2979

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 يونيو   15 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قرر الجمع اإلستثنائي الذام تفويت 
488 حصة من  السيد بنتهامي عماد 
و السيد6 بنتهامي  988 حصة،  أصل 
بنتهامي  للسيد  حصة   188 ياسمين 

عادل.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
و  الشركة من استيراد  تغيير نشاط 
منذش   1- إلى:  البناء  مواد  تصدير 

عواري. -2 بيع و شراء الذوارات. 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تذيين  الذام  اإلستثنائي  الجمع  قرر 
السيد بنتهامي عادل الحامل للبطاقة 
الوطنية للتذريف رقم R238(67، و 
السيد بنتهامي عماد الحامل للبطاقة 
 R294825 رقم  للتذريف  الوطنية 
كمسيران للشركة، وكذا توقيع جميع 

الوثائق املتذلوة بالشركة.
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات و توزيع االسهم.
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

النشاط.
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: تسمية و مد6 صالحية التسيير 

و تفويض السلط.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 72.

382I

ADEV CONSULTING

TRANS BAB LKSAR
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADEV CONSULTING
 Route de Tanger Km5  , BP :

2485 ، 93002، Tetouan maroc
TRANS BAB LKSAR شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي حي السالم 
مجموعة د رقم 38 الطابق السفلي  

- 92152 الوصر الكبير املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
2571

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   82
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
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عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BAB LKSAR
نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين من أجل الغير.
عنوان املور االجتماعي : حي السالم 
مجموعة د رقم 38 الطابق السفلي  - 

92152 الوصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد حمز6 بلوصري 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمز6 بلوصري عنوانه)ا) 
تجزئة الشفاء إقامة الشفاء رقم 35 
شوة 6 طريق الرباط  92158 الوصر 

الكبير املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمز6 بلوصري عنوانه)ا) 
تجزئة الشفاء إقامة الشفاء رقم 35 
شوة 6 طريق الرباط  92158 الوصر 

الكبير املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  االبتدائية بالوصر الكبير  

ماي 2828 تحت رقم 45.
383I

دادي واصل

T.G.C.H
إعالن متذدد الورارات

دادي واصل
شارع السلطان موالي يوسف 

رقم 18 - ص ب )32 ، 32888، 
الحسيمة املغرب

T.G.C.H »شركة عات املسؤولية 
املحدود6 عات الشريك الوحيد«
وعنوان مورها االجتماعي: حي 
تمسويذنت - أجدير - 35852 

الحسيمة املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.2763
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 يونيو   16 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قرر الشريك الوحيد للشركة السيد 
السوالي عبد الوالي اضافة النشاط 
التالي إلى نشاط الشركة : شراء و بيع 

مواد البناء.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
محمد  السوالي  السيد  استوالة 
للتذريف   الوطنية  للبطاقة  الحامل 
مهامه  جميع  من   ،R382632 رقم 

كمسير للشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تم تذيين السيد السوالي عبد الوالي 
للتذريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
جديد  كمسير   ،R3545(6 رقم 
للشركة كما انيطت له مهمة توقيع 

جميع الوثائق املتذلوة بالشركة.
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

النشاط.
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: تسمية و مد6 صالحية التسيير 

و تفويض السلط.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 73.
384I

malartci

 STE GLOBAL ELGHARYB
DECO

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 STE GLOBAL ELGHARYB DECO

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي مويم ب 
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

السالم الطابق التاني الشوة رقم 12 
بني مالل  - 23888 بني مالل اململكة 

املغربية
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

18189
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   82
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL ELGHARYB DECO
غرض الشركة بإيجاز : نجار6.

مويم ب   : عنوان املور االجتماعي 
اقامة  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
السالم الطابق التاني الشوة رقم 12 
بني مالل  - 23888 بني مالل اململكة 

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد جواد الغريب :  88) حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
 288   : السيد لحسن بوخداوي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جواد الغريب عنوانه)ا) حي 
بني مالل اململكة   23888 بوسلهام  

املغربية.
السيد لحسن بوخداوي عنوانه)ا) 
بني   23888 حي تفريت ايت تسليت  

مالل اململكة املغربية.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جواد الغريب عنوانه)ا) حي 
بني مالل اململكة   23888 بوسلهام  

املغربية.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 16 يونيو 

2828 تحت رقم 3)2.

385I

 OUIFAK EXPERTISE  وفاق للخبر6 املحاسبية

COMPTABLE

وفاق للخبر6 املحاسبية

 OUIFAK EXPERTISE 

COMPTABLE SARLAU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 OUIFAK  وفاق للخبر6 املحاسبية

EXPERTISE COMPTABLE

47 اقامة جرسيف شارع موالي 

يوسف الدار البيضاء، 28288، 

الدار البيضاء املغرب

 OUIFAK وفاق للخبر6 املحاسبية

 EXPERTISE COMPTABLE

SARLAU  شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 47 اقامة 

جرسيف شارع موالي يوسف - 

28288 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

45(913

 85 عود حر مؤرخ في  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 فبراير 

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 OUIFAK املحاسبية  للخبر6  وفاق 

 EXPERTISE COMPTABLE

. SARLAU

خبير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محاسب.
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عنوان املور االجتماعي : 47 اقامة 
 - يوسف  موالي  شارع  جرسيف 

28288 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
188 حصة    : السيد6 وفاق نوال 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد6 وفاق نوال عنوانه)ا) دوار 
بوعز6  دار  حميد6  اوالد  عبو  اوالد 

28288 الدار البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد6 وفاق نوال عنوانه)ا) دوار 
بوعز6  دار  حميد6  اوالد  عبو  اوالد 

28288 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
386I

KEVELEC

KEVELEC
شركة عات املسؤولية املحدود6

رفع رأسمال الشركة

KEVELEC
 Avenue Abou Bakr El kadiri,

 Résidence Naim, Immeuble 5,
 étage 1, Appartement 2, Sidi

 maarouf. ، 20000، Casablanca
Maroc

KEVELEC شركة عات املسؤولية 
املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع أبو 
بكر الوادري ، إقامة نذيم ، عمار6 
5 ، طابق 1، شوة رقم 2 ٬ سيدي 
مذروف  - 28888 الدار البيضاء  

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.452427

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
رفع  تم   2828 ماي   19 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»988.888 درهم« أي من »188.888 

عن  درهم«   1.888.888« إلى  درهم« 

أو  نودية  حصص  توديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736612.

387I

FINAUDIT

PRESTASOL

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

PRESTASOL شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 26،طريق 

مرس سلطان الطابق االول الشوة 

رقم 3 الدار البيضاء. - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.457595

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

رفع  تم   2828 ماي   87 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من  أي  درهم«   1.298.388«

 1.398.388« إلى  درهم«   188.888«

توديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نودية أو عينية.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736627.

38(I

أسماء ميديا

CASA KITCHEN SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة

أسماء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

28 البرنو�صي البيضاء، 28888، 

البيضاء املغرب

CASA KITCHEN SARL شركة 

عات املسؤولية املحدود6)في طور 

التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي ) زنوة 

الميتيالتي الدار البيضاء - 2888 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.359949

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

2828 تورر حل  26 فبراير  املؤرخ في 

املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 

مبلغ    CASA KITCHEN SARL

وعنوان  درهم   188.888 رأسمالها 

الميتيالتي  زنوة   ( اإلجتماعي  مورها 

2888 الدار البيضاء  الدار البيضاء - 

املغرب نتيجة ل : عدم االشتغال.

زنوة   ( و حدد مور التصفية ب 

الدار  البيضاء  الدار  الميتيالتي 

البيضاء  الدار   28888 البيضاء 

املغرب. 

و عين:

الذلمي املروني   الغالي    السيد)6) 

املنصور  زنوة   9 الرقم  عنوانه)ا)  و 

الدار   28888 املذاريف   السذدي 

البيضاء املغرب كمصفي )6) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2828 تحت رقم 732325.

389I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

BPCM SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 28

 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA MAROC

BPCM SARL AU شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 

 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETG APPT B

 108 CASABLANCA75  - 20220

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

467375

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   16

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BPCM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL AU

املروج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الذواري.

 : االجتماعي  املور  عنوان 

 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETG APPT B

 108 CASABLANCA75  - 20220

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
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شوروف  الشذيبية  السيد6 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
 : شوروف  الشذيبية  السيد6 

1888 بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
شوروف  الشذيبية  السيد6 
رقم5)  التيسير  تجزئة  عنوانه)ا) 
 29884 البيضاء  مديونة 

الدارالبيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
شوروف  الشذيبية  السيد6 
رقم5)  التيسير  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   29884 البيضاء  مديونة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736476.
318I

 مكتـــب حسابــات أكاديرفسك  ش. م. م

BICYCLETTE TRADING
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتـــب حسابــات أكاديرفسك  ش. 
م. م

بلوك C رقم 215 حي أساكا تكوين 
أكادير ، 8652)، أكادير املغرب

BICYCLETTE TRADING شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

رقم )4) زنوة 23 حي الصناعي ايت 
ملول - 6158) ايت ملول  املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.19971
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر   2828 مارس   82 في  املؤرخ 
عات مسؤولية محدود6  حل شركة 
 BICYCLETTE عات الشريك الوحيد 
TRADING  مبلغ رأسمالها 188.888 
اإلجتماعي  مورها  وعنوان  درهم 

تجزئة رقم )4) زنوة 23 حي الصناعي 
ملول   ايت   (6158  - ملول  ايت 
التمويل  ضذف   : ل  نتيجة  املغرب 
ادى إلى زياد6 خسائرالشركة وعجزها 

عن االستمرار.
تجزئة  ب  التصفية  مور  حدد  و 
23 حي الصناعي ايت  زنوة   (4( رقم 

ملول - 6158) ايت ملول  املغرب. 
و عين:

و  بوشلكا  سذدي    السيد)6) 
رقم   14 حي الودس زنوة  عنوانه)ا) 
13  78888 الذيون  املغرب كمصفي 

)6) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   89 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2828 تحت رقم 1)5.

311I

ELHANBALI CONSEILS SARL

GO CREATIVE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL
 BD BRAHIM ROUDANI 20

 LOTISSEMENT 3 MARS
 BERRECHID BP 52 POSTE
 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC
GO CREATIVE  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 18 زنوة 
الحرية الطابق 3 شوة 5 البيضاء  - 

22888 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

462479
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   8(
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CREATIVE
 Services  : غرض الشركة بإيجاز 
Informatiques  خدمات مذلوماتية

زنوة   18  : عنوان املور االجتماعي 
 - البيضاء    5 3 شوة  الحرية الطابق 

22888 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد سذد بالحرار :  518 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
 498   : بوراس   املهدي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سذد بالحرار عنوانه)ا) 16 
تجزئة سيدي لحسن  26188 برشيد 

املغرب.
عنوانه)ا)  السيد املهدي بوراس  
برشيد   26188 تجزئة لذميري    119

املغرب .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سذد بالحرار عنوانه)ا) 16 
تجزئة سيدي لحسن  26188 برشيد 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 18381.
312I

 مكتـــب حسابــات أكاديرفسك  ش. م. م

BICYCLETTE TRADING
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتـــب حسابــات أكاديرفسك  ش. 
م. م

بلوك C رقم 215 حي أساكا تكوين 
أكادير ، 8652)، أكادير املغرب

BICYCLETTE TRADING شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي : تجزئة 
رقم )4) زنوة 23 حي الصناعي ايت 
ملول - 6158) ايت ملول  املغرب.

قفل التصفية
رقم التوييد في السجل التجاري : 

.19971
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر   2828 مارس   82 في  املؤرخ 
 BICYCLETTE TRADING حل 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مورها  وعنوان  درهم   188.888
 23 زنوة   (4( اإلجتماعي تجزئة رقم 
حي الصناعي ايت ملول - 6158) ايت 
ملول  املغرب نتيجة لضذف التمويل 
ادى إلى زياد6 خسائرالشركة وعجزها 

عن االستمرار.
و عين:

و  بوشلكا  سذدي    السيد)6) 
رقم   14 حي الودس زنوة  عنوانه)ا) 
املغرب  الذيون    78888 الذيون   13

كمصفي )6) للشركة.
و قد تم انذواد الجمذية الختامية 
تجزئة  وفي   2828 مارس   84 بتاريخ 
23 حي الصناعي ايت  زنوة   (4( رقم 

ملول - 6158)  ايت ملول  املغرب.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   89 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2828 تحت رقم 2)5.

313I

BOUCHTA COMPTA

TIME LOGISTIQUE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

TIME LOGISTIQUE شركة عات 
مسؤولية محدود6 
عات الشريك الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي ساحة 

الروداني زنوة عبد هللا الهبطي اقامة 

الودس رقم 34 - 98888 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

185461

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   85

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TIME  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LOGISTIQUE

النول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولي للبضائع الدولية و الوطنية.

ساحة   : االجتماعي  املور  عنوان 

الروداني زنوة عبد هللا الهبطي اقامة 

طنجة   98888  -  34 رقم  الودس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد محمد السالمي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 1888  : السالمي  السيد محمد   

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد السالمي عنوانه)ا) 
تجزئة الضحى وفاء 14 الطابق 5 رقم 

31 98888 طنجة املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد السالمي عنوانه)ا) 
تجزئة الضحى وفاء 14 الطابق 5 رقم 

31 98888 طنجة املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 2655.

314I

ضمان لالستثمار

GROUP H PLASTER
شركة عات املسؤولية املحدود6

تغيير تسمية الشركة

ضمان لالستثمار
رقم 6 طريق دار �صي عي�صى حي 

اعزيب الزموري ، 46888، اسفي 

املغرب

GROUP H PLASTER شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها االجتماعي كم 7.5 

طريق سبت جزولة - 46888 اسفي 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

9221

 بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم تغيير   2828 يونيو   12 املؤرخ في 

 GROUP H« من  الشركة  تسمية 

. »M2S SAFI« إلى »PLASTER

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2828 تحت رقم 315.

315I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE DAR KASSIM

SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS

MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE

 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE DAR KASSIM SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي )1 درب 

حسان البليد6 م.ق - 38188 فاس 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62723

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE DAR KASSIM SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : مشغل دار 

الضيافة أو الرياض.

درب   1(  : عنوان املور االجتماعي 

فاس   38188  - حسان البليد6 م.ق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

اللطيف  عبد  زويتن  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

زويتن  اللطيف  عبد  السيد 

)3 شارع السالم نرجس أ  عنوانه)ا) 

38878 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

زويتن  اللطيف  عبد  السيد 

)3 شارع السالم نرجس أ  عنوانه)ا) 

38878 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   85 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1271.

316I

SUD EST CONSEIL

AT YOUR SERVICE CAR
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,
 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc
AT YOUR SERVICE CAR شركة 

عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي متجر 

رقم 5) الذمار6 س عملية االتفاق 
املحاميد ) - 48168 مراكش   

املغرب 
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

184845
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUR SERVICE CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
متجر   : االجتماعي  املور  عنوان 
االتفاق  الذمار6 س عملية   (5 رقم 
املحاميد ) - 48168 مراكش   املغرب
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 588   : السيد بن ياسين لحسن 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 588   : أشرف  حرتوس  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن ياسين لحسن عنوانه)ا)  
ملحاميد 4 رقم 757 48168  مراكش 

املغرب.
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السيد حرتوس أشرف عنوانه)ا) 
 375 رقم   5 املحاميد تجزئة سذاد6 

48168  مراكش املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن ياسين لحسن عنوانه)ا)  
ملحاميد 4 رقم 757 48168  مراكش 

املغرب
السيد حرتوس أشرف عنوانه)ا) 
 375 رقم   5 املحاميد تجزئة سذاد6 

48168  مراكش املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113456.
317I

SUD EST CONSEIL

ABAROUCH NEGOCE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,
 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc
ABAROUCH NEGOCE شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الرقم 732 
تجزئة برادي 2 أسكجور - 48158    

مراكش  املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
183149

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   27
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABAROUCH NEGOCE

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجار6 و  البناء،  مختلفة و أشغال 

أشغال الهندسة املدنية.

الرقم   : االجتماعي  املور  عنوان 

 - أسكجور   2 برادي  تجزئة   732

48158    مراكش  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.588.888 درهم، موسم كالتالي:

 15.888   : عمر  تزنيتي   السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عمر  تزنيتي   السيد 

  48158 الودس  حي   (43 الرقم 

كلميم  املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عمر  تزنيتي   السيد 

  48158 الودس  حي   (43 الرقم 

كلميم  املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 112695.

31(I

سادوغ

سادوغ
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سادوغ

11 درب بوقطيب الزيتون مكناس ، 

58888، مكناس املغرب

سادوغ شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 11 درب 

بوقطيب الزيتون مكناس - 58888 

مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

49(15

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   15
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سادوغ.
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتنشيط تظاهرات متنوعة.
درب   11  : عنوان املور االجتماعي 
 58888  - بوقطيب الزيتون مكناس 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
حصة   1   : السيد6 سذاد فاتحي 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فاتحي  سذاد  السيد6 
 58888 مكناس  أكدال  حي   1841

مكناس املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فاتحي  سذاد  السيد6 
 58888 مكناس  أكدال  حي   1841

مكناس املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1579.
319I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 HAKELOU EXPORT TRAD
SARL A.U

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

شارع بئر انزران رقم 21 امزورن 
الحسيمة ، 32258، امزورن املغرب

 HAKELOU EXPORT TRAD SARL
A.U شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي الخندق 

املالح  الحي الرابع إمزورن  - 32258 
الحسيمة  املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
3819

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   22
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 HAKELOU EXPORT TRAD SARL

.A.U
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

و اإلستراد 
بيع املنووالت و املواد املنزلية .

الخندق   : عنوان املور االجتماعي 
 32258  - املالح  الحي الرابع إمزورن  

الحسيمة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
الوعماري   الحكيم  عبد  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الوعماري  الحكيم  عبد  السيد 
س7   بلوك  عاريض  ديار  عنوانه)ا) 

رقم 2  62888 الناضور  املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الوعماري   الحكيم  عبد  السيد 
س7   بلوك  عاريض  ديار  عنوانه)ا) 

رقم 2  62888 الناضور  املغرب.
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باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 349.

328I

ضمان لالستثمار

M2S SAFI
شركة عات املسؤولية املحدود6

توسيع نشاط الشركة 

ضمان لالستثمار
رقم 6 طريق دار �صي عي�صى حي 

اعزيب الزموري ، 46888، اسفي 
املغرب

M2S SAFI شركة عات املسؤولية 
املحدود6

وعنوان مورها االجتماعي كم 7.5 
طريق سبت جزولة - 46888 اسفي 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.9221

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 يونيو   12 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مزود خدمة إدار6 املوارد البشرية.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
يونيو   22 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2828 تحت رقم 315.

321I

ضمان لالستثمار

M2S SAFI
شركة عات املسؤولية املحدود6

توليص هدف الشركة

ضمان لالستثمار
رقم 6 طريق دار �صي عي�صى حي 

اعزيب الزموري ، 46888، اسفي 
املغرب

M2S SAFI شركة عات املسؤولية 
املحدود6

وعنوان مورها االجتماعي كم 7.5 
طريق سبت جزولة - 46888 اسفي 

املغرب .
توليص هدف الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
9221

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم حذف   2828 يونيو   12 املؤرخ في 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
منتجات  وجميع  الجبص  إنتاج 

ومواد البناء األخرى.
أعمال الجبص والتركيب للجبص 
وجميع منتجات ومواد البناء األخرى..
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2828 تحت رقم 315.

322I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE SOHA-IYAD
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE
 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE SOHA-IYAD SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي الطابق الثاني اقامة 
بنمو�صى الكواش م.ج - 38888 فاس 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
62439

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   27
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SOHA-IYAD SARL AU
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إشهارية ، مطبذة ، مكتب للدراسات 
و مواولة في األشغال املختلفة و البناء.
عنوان املور االجتماعي : شارع عبد 
الكريم الخطابي الطابق الثاني اقامة 
بنمو�صى الكواش م.ج - 38888 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : لذبيدي  السيد محمد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
لذبيدي عنوانه)ا)  السيد محمد 
رقم 342 حي األطلس  33388 اوطاط 

الحاج املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
لذبيدي عنوانه)ا)  السيد محمد 
رقم 342 حي األطلس 33388 اوطاط 

الحاج املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1874.

323I

DISTRA CONSEILS

PLACO TRAV
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

DISTRA CONSEILS
رقم 2 الطابق 2 بلوك 21 الحي 

الحسني ، 48888، مراكش املغرب
PLACO TRAV شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار الوايد 

جماعة حربيل  - 48888 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

183985

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   82

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLACO TRAV

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الذواقير

تاجر في االستيراد والتصدير

االشغال املختلفة او البناء.

دوار   : االجتماعي  املور  عنوان 

 48888  - حربيل   جماعة  الوايد 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : السيد ايت اوختار محمد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 588   : لحبيب  خيداش  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  اوختار  ايت  السيد 

عنوانه)ا) دوار الوايد حربيل  48888 

مراكش املغرب.

السيد خيداش لحبيب عنوانه)ا) 

مراكش   48888 حربيل  الوايد  دوار 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمد  اوختار  ايت  السيد 

عنوانه)ا) دوار الوايد حربيل  48888 

مراكش املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   38 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 183297.

324I
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CABINET ANESS

BF EQUIPEMENTPRO
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

CABINET ANESS
 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC
BF EQUIPEMENTPRO شركة 

عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس، حي الذلويين، رقم 
25، شوة رقم 3، طابق 2 - تمار6 - 

12888 تمار6 اململكة املغربية
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

129983
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   84
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EQUIPEMENTPRO
تجار6،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
توزيع وبيع املالبس واللوازم واملذدات 

املهنية.
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
رقم  الذلويين،  حي  الخامس،  محمد 
 - تمار6   -  2 طابق   ،3 شوة رقم   ،25

12888 تمار6 اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
حصة   98   : السيد املهدي بوفو 

بويمة 188 درهم للحصة .
  : االدري�صي  الذلمي  السيد6 سار6 
18 حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوفو  املهدي  السيد 
 12858 البحار6  مسون  اوالد  دوار 

الصخيرات اململكة املغربية.

االدري�صي  الذلمي  سار6  السيد6 
نرجس  إقامة   1( قطاع  عنوانه)ا) 
شجر6  شارع   4 شوة  دال  عمار6 
الرباط   18198 الودس حي الرياض  

اململكة املغربية.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوفو  املهدي  السيد 
 12858 البحار6  مسون  اوالد  دوار 

الصخيرات اململكة املغربية
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بتمار6   االبتدائية 

2828 تحت رقم 473.

325I

ALTOBEN FINANCIAL NETWORK

H2B ONCO
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 ALTOBEN FINANCIAL
NETWORK

 RUE 6 OCTOBRE N° 6 APPT
 N° 3, 3EME ETG BVD AL

 MASSIRA QUARTIER RACINE
 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

H2B ONCO شركة عات املسؤولية 
املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
املسير6 زنوة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 
3 شوة 3 - 28338  الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

459875
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2819 دجنبر   25
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 H2B  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ONCO

غرض الشركة بإيجاز : املشاركة في 
املجال الزراعي، الصناعي والخدماتي.
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
الطابق   6 6 أكتوبر رقم  املسير6 زنوة 
الدار البيضاء     28338  -  3 شوة   3

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 334   : بنجلون  هدى  السيد6 
حصة بويمة 33.488 درهم للحصة .
السيد هشام الحسناوي الذامريي 
درهم   33.388 حصة بويمة   333   :

للحصة .
السيد مصطفى بنمنصور :  333 
حصة بويمة 33.388 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنجلون  هدى  السيد6 
 2((38  122 رقم  ياسمينة  تجزئة 

املحمدية املغرب.
السيد هشام الحسناوي الذامريي 
الزرقطوني  شارع   246 عنوانه)ا) 
طابق 5 شوة 54 اقامة با�صي 28338  

الدار البيضاء  املغرب.
بنمنصور  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا) زنوة فرانسوا بونصار طابق 
2 زاوية مالرمي 28338  الدار البيضاء  

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنجلون  هدى  السيد6 
 2((38  122 رقم  ياسمينة  تجزئة 

املحمدية املغرب
السيد هشام الحسناوي الذامريي 
الزرقطوني  شارع   246 عنوانه)ا) 
طابق 5 شوة 54 اقامة با�صي 28338  

الدار البيضاء  املغرب
بنمنصور  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا) زنوة فرانسوا بونصار طابق 
2 زاوية مالرمي 28338  الدار البيضاء  

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2828 تحت رقم 7413.

326I

Cabinet AGBAR

GROUPE SOUKANIA
شركة عات املسؤولية املحدود6

وفا6 شريك

Cabinet AGBAR
Casablanca . ،- ، .

GROUPE SOUKANIA  شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 281، 
شارع أنفا - . الدار البيضاء املغرب.

وفا6 شريك
رقم التوييد في السجل التجاري 

.12(527
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11 فبراير 2828 تم اإلعالم 
الكوهن  الحسن    الشريك  بوفا6 
 
ً
تبذا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
نونبر   27 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2819 بالشكل األتي :
السيد)6) محمد يوسف  الكوهن  

،  19.775 حصة .
  ، الكوهن   محمد  السيد)6) 

19.775 حصة .
  ، الكوهن   شم�صي  السيد)6) 

7)).9 حصة .
 7.863   ، أمينة علمي   السيد)6) 

حصة .
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736695.

327I

مستامنة شامة

ALAMI SWEETS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسير6 رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسير6 رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62888، 

الناظور املغرب
ALAMI SWEETS شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي حي املطار  

- 62888 الناظور املغرب
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تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

199(9

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   27

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALAMI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SWEETS

غرض الشركة بإيجاز : 

 استيراد البضائع.

استيراد األغذية الذامة

توزيع البضائع.

عنوان املور االجتماعي : حي املطار  

- 62888 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 58.888   : لخلوفي  عمر  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد الذالمي املامون :  58.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

588 بويمة   :  السيد عمر لخلوفي 

188 درهم.

 588  : املامون  الذالمي  السيد 

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لخلوفي  عمر  السيد 

 62888 الفوقاني  بوطيب  اوالد  حي 

الناظور املغرب.

السيد الذالمي املامون عنوانه)ا) 

 62888 شيكر   بني  مساديت  دوار 

الناظور املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لخلوفي  عمر  السيد 

 62888 الفوقاني  بوطيب  اوالد  حي 

الناظور املغرب

السيد الذالمي املامون عنوانه)ا) 
 62888 شيكر   بني  مساديت  دوار 

الناظور املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 18 يونيو 

2828 تحت رقم 588.
32(I

NEGOPLAT SARL

NEGOPLAT SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

NEGOPLAT SARL
شارع فلسطين اقامة الخصاص 
رقم1 ، 88))2، املحمدية املغرب
NEGOPLAT SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

فلسطين اقامة الخصاص رقم1 - 
88))2 املحمدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.22465
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 يونيو   83 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)6) فدوى  سذدي  تفويت السيد 
588 حصة اجتماعية من أصل 588 
املهدي    (6( السيد  لفائد6   حصة 

اقلموني بتاريخ 83 يونيو 2828.
تفويت السيد )6) منصف  غزواني 
588 حصة اجتماعية من أصل 588 
املهدي    (6( السيد  لفائد6   حصة 

اقلموني بتاريخ 83 يونيو 2828.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ )1 يونيو 

2828 تحت رقم 572.
329I

FUTURE CONSEIL

ADUQUAT DISTRIBUTION
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

FUTURE CONSEIL
58 زنوة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26188، برشيد املغرب

 ADUQUAT DISTRIBUTION
شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي )4 شارع 
عبدهللا كنون حي ياسمينة - 26188 

برشيد  املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.12591

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 يونيو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
غيثة  أمداح    (6( السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   588
588 حصة لفائد6  السيد )6) املكدر  

يوسف بتاريخ 15 يونيو 2828.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
يونيو   22 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2828 تحت رقم 323.
338I

BCNG

 STE: BATIPROMAR
SARL A.U

إعالن متذدد الورارات

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: BATIPROMAR SARL A.U
»شركة عات املسؤولية املحدود6 

عات الشريك الوحيد«
وعنوان مورها االجتماعي: 

265،شارع الزرقطوني الطابق 9 
رقم92 الدار البيضاء - 28858 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.461119

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
اتخاع  تم   2828 ماي   2( في  املؤرخ 

الورارات التالية: 
الذي  بيع الحصص:   1 قرار رقم 
قام السيد محمد  ينص على مايلي: 
إلى  حصة   488 ببيع  كوفة  يونس 

درهم  بمائة  كوفة  مهدي  السيد 

للحصة

قرار رقم 2 توزيع الحصص: الذي 

ينص على مايلي: بذد هذا البيع أصبح 

يمتلك  كوفة  يونس  محمد  السيد 

كوفة  مهدي  السيد  و   حصة   688

488 حصة

تغيير الشكل الوانوني   3 قرار رقم 

مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 

بذد هذا البيع تغير الشكل الوانوني 

املسؤولية دات  من شركة محدود6 

الشريك الوحيد إلى شركة  محدود6 

املسؤولية

تذيين مسير للشركة:   4 قرار رقم 

تذيين مسير  الذي ينص على مايلي: 

كوفة  مهدي  السيد  عين  للشركة 

وإمضاء  إعتماد  مع  للشركة  مسير 

الوتائق إمى من طرف السيد محمد 

يونس كوفة أو  السيد مهدي كوفة
الوانون  تذديل   5 رقم  قرار 

على  ينص  الذي  للشركة:  األسا�صي 

الشريك  قام  البيع  هذا  بذد  مايلي: 

بتذديل الوانون األسا�صي للشركة

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

6: الذي ينص على  بند رقم البند 

مايلي: ببيع حصة

7: الذي ينص على  بند رقم البند 

مايلي: توزيع الحصص

بند رقم البند 15: الذي ينص على 

مايلي: عيين مسير للشركة عين السيد 

مهدي كوفة مسير للشركة  مع إعتماد 

وإمضاء الوتائق إمى من طرف السيد 

محمد يونس كوفة أو  السيد مهدي 

كوفة

بند رقم البند 34: الذي ينص على 

مايلي:  تغيير الشكل الوانوني للشركة

ينص  الذي   :31 البند  رقم  بند 

تذديل الوانون األسا�صي  على مايلي: 

للشركة

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم )73672.

331I
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FUTURE CONSEIL

 STE POWERBANCK SARL
AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
58 زنوة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26188، برشيد املغرب
 STE POWERBANCK SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 18 
زنوة الحرية الظابق الثالت 

الشوة 5، الدارالبيضاء. - 28128 
الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462473

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   84
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POWERBANCK SARL AU
دراسة و   : غرض الشركة بإيجاز 
تطوير وتنفيذ جميع املشاريع املالية.

الدراسات  جميع  تنفيذ 
واالستشارات

 ، بيع   ، شراء   ، تطوير   ، تصميم 
صيانة وتوزيع منتجات الكمبيوتر أو 

األجهز6 أو البرمجيات.
زنوة   18  : عنوان املور االجتماعي 
 ،5 الشوة  الثالت  الظابق  الحرية 
الدارالبيضاء. - 28128 الدارالبيضاء  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : سذيد   فائق  السيد 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سذيد   فائق  السيد 
زنوة 33 رقم 83 املكانسة 81 بلوك ب 
2)271 بوسكور6  بوسكور6 البيضاء 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سذيد   فائق  السيد 
زنوة 33 رقم 83 املكانسة 81 بلوك ب 
2)271 بوسكور6  بوسكور6 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم )73655.

332I

Cobrothers

كوبرودرز
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cobrothers
337 شارع ابراهيم الروداني باب 
الخميس تارودانت ، 3888)، 

تارودانت املغرب
كوبرودرز شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 337 شارع 
ابراهيم الروداني باب الخميس  - 

3888) تارودانت املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
6723

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   12
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كوبرودرز.
مفوض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومسير شركة تحويل األموال.
 337  : االجتماعي  املور  عنوان 
شارع ابراهيم الروداني باب الخميس  

- 3888) تارودانت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد املهدي غرايبة   

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي غرايبة   عنوانه)ا) 
باب  الروداني  ابراهيم  شارع   337
الخميس   3888) تارودانت  املغرب .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي غرايبة    عنوانه)ا) 
باب  الروداني  ابراهيم  شارع   337
الخميس   3888) تارودانت  املغرب 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 412 .
333I

Cabinet AGBAR

BLUE IMMOBILIER
شركة عات املسؤولية املحدود6

وفا6 شريك

Cabinet AGBAR
Casablanca . ،- ، .

BLUE IMMOBILIER  شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 281، 
شارع أنفا - . الدار البيضاء املغرب.

وفا6 شريك
رقم التوييد في السجل التجاري 

.2((425
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 فبراير 2828 تم اإلعالم 
الكوهن  الحسن    الشريك  بوفا6 
 
ً
تبذا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

نونبر   27 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2819 بالشكل األتي :

السيد)6) محمد يوسف  الكوهن  

،  14 حصة .

 14   ، محمد الكوهن   السيد)6) 

حصة .

 7   ، الكوهن   شم�صي  السيد)6) 

حصة .

السيد)6) أمينة  علمي  ،  5 حصة .

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736696.

334I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة الذيون الساقية 

الحمراء

 HARRATI TRAVAUX

QUALITE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

الذيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 78888، 

الذيون املغرب

 HARRATI TRAVAUX QUALITE

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 
التذاون شارع موالي الحسن االول   

رقم 192  - 78888 الذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

22653

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2817 نونبر   87

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HARRATI TRAVAUX QUALITE
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 
واالشغال املختلفة  اشغال الهندسة 

املذمارية والتوبغرافية
عات  والدراسات  البناء  اشغال 

الصلة
اشغال الطرق 
التجار6 الذامة 

االستراد والتصدير.
حي   : االجتماعي  املور  عنوان 
االول    الحسن  التذاون شارع موالي 

رقم 192  - 78888 الذيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : حراتي  حمز6  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمز6 حراتي عنوانه)ا) حي 
االول    الحسن  التذاون شارع موالي 

رقم 192  78888 الذيون املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمز6 حراتي عنوانه)ا) حي 
االول    الحسن  التذاون شارع موالي 

رقم 192  78888 الذيون املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
نونبر   13 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2817 تحت رقم 2882/17.
335I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحوة 

ورزازات

 STE DRAA GORGES CAR
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحوة ورزازات

شارع موالي رشيد عمار6 دادس 
الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب

 STE DRAA GORGES CAR SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 179 

حي تيشكا  - 88)45 تنغير املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

591

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DRAA GORGES CAR SARL

كراء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .
عنوان املور االجتماعي : رقم 179 

حي تيشكا  - 88)45 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد6 ساملة ملرابط :  558 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

458 حصة    : السيد6 هاجر شبي 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملرابط  ساملة  السيد6 

حي توريرت 88)45 تنغير املغرب.

حي  السيد6 هاجر شبي عنوانه)ا) 

توريرت 88)45 تنغير املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ملرابط  ساملة  السيد6 

حي توريرت 88)45 تنغير املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2828 تحت رقم -.

336I

MARCHICA CONSEIL

AYTRAV
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شوة 
1، الناظور. ، 62888، الناظور 

املغرب

AYTRAV شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي : حي 

الجواهر6 السفلى، بني بويفرور، 
ازغنغان، الناظور. - 62673 الناظور 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.1((59

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تم تغيير   2828 يونيو   83 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »1 

صيانة الحدائق و البساتين

جمع و نول النفايات  2

تنظيم الحفالت  3

و  الحدائق  صيانة   1« إلى   «

البساتين

تنظيم الحفالت  2

تاجر اللوازم املكتبية  3

4    تاجر مذدات الحاسوب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 17 يونيو 

2828 تحت رقم 557.

337I

PNEUMATIQUE OULARABI ET ACCESSOIRES

 PNEUMATIQUE OULARABI

ET ACCESSOIRES
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة

 PNEUMATIQUE OULARABI ET

ACCESSOIRES

 75LOT AL HIZAM ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 PNEUMATIQUE OULARABI

ET ACCESSOIRES شركة عات 
املسؤولية املحدود6)في طور 

التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 75 تجزئة 

الحزام - 45888 ورزازات املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.319/116

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تورر حل   2828 يناير   86 املؤرخ في 
املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 
 PNEUMATIQUE OULARABI
مبلغ رأسمالها    ET ACCESSOIRES
مورها  وعنوان  درهم   (88.888
اإلجتماعي 75 تجزئة الحزام - 45888 
تصفية   : ل  نتيجة  املغرب  ورزازات 

توافوية.
و حدد مور التصفية ب 75 تجزئة 

الحزام - 45888 ورزازات املغرب. 
و عين:

و  الذربي  محمد   السيد)6) 
 18 رقم  »د«   1 املسير6  عنوانه)ا) 
 (6( 48848 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 16 يونيو 

2828 تحت رقم 326.

33(I

MARCHICA CONSEIL

MED WEST RENT A CAR
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شوة 

1، الناظور. ، 62888، الناظور 
املغرب

MED WEST RENT A CAR شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اعزانا 

, بني بوغافر, الناظور - 62822 

الناظور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

19967

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   2(

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MED  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.WEST RENT A CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق..

دوار   : االجتماعي  املور  عنوان 

اعزانا , بني بوغافر, الناظور - 62822 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد ميمون بوخزو  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد ميمون بوخزو  

بني بوغافر, الناظور  62822 الناظور 

املذرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد ميمون بوخزو  

بني بوغافر, الناظور  62822 الناظور 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 15 يونيو 

2828 تحت رقم 542.

339I

EXCEL COMPTA SARL AU

MARRAKECH MITTI
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة ورد6 ب الشوة 9 زنوة 

االمام علي الحي الشتوي ، 48888، 
مراكش املغرب

MARRAKECH MITTI شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 18 

درب صليح  رياض لذروس  املدينة - 
48888 مراكش املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.31493
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
املؤرخ في 13 مارس 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
18 درب صليح  رياض لذروس   »رقم 
املدينة - 48888 مراكش املغرب« إلى 
9 الشطراالول  6 عمار6  »الشوة رقم 
ابواب مراكش  تجزئة   14 املجموعة 

48888 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113521.
348I

FHF

SAFDAM BATIMENT
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

SAFDAM BATIMENT شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 282 شارع 
عبداملومن، الطابف السفلي شوة 

5  - . الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462335

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   23
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAFDAM BATIMENT
أعمال    : بإيجاز  الشركة  غرض 
الثانوية   واألعمال  والتشييد   البناء 
اإلشراف   التنسيق،  املختلفة؛ 
الذوارية  املشاريع  وتحويق 

والصناعية..
 282  : االجتماعي  املور  عنوان 
السفلي  الطابف  عبداملومن،  شارع 

شوة 5  - . الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد املصطفى تمراوي :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
تمراوي  املصطفى  السيد 
رقم   6 تجزئة النذيم زنوة  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   . مومن  سيدي   91

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
تمراوي  املصطفى  السيد 
رقم   6 تجزئة النذيم زنوة  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   . مومن  سيدي   91

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736441.
341I

CRI MEKNES

 DIAB GUERBOUB  
BUILDING S.A.R.L

شركة عات املسؤولية املحدود6
تحويل املور االجتماعي للشركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 DIAB GUERBOUB BUILDING  

S.A.R.L  شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 71 

الحي الذسكري 6 البساتين - 58888 

مكناس املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري -.

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 مارس 2828 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
»رقم 71 الحي الذسكري 6 البساتين - 
58888 مكناس املغرب« إلى »رقم2) 

مكرر الزنوة 13 الشطر 2 حي االمان   
رقم297 - 58888 مكناس  املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1684.

342I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

لينكتون إمو
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

لينكتون إمو شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 

الدارالبيضاء،9ـ11، شارع ابن 

خيران مرس سلطان - 28888 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
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رقم التوييد في السجل التجاري : 
458591

 82 عود حر مؤرخ في  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2819 دجنبر 
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

لينكتون إمو.
نشاط   -  : غرض الشركة بإيجاز 
 ، التجارية  واملذامالت  الذوارات 
والتوسيم   ، الذواري  والترويج 
وإدار6   ، اإليجارات  وإدار6   ، الفرعي 
املمتلكات ، وجميع األنشطة املرتبطة 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 

االجتماعي املحدد على هذا النحو.
إدار6 مجانية   ، اقتناء   ، إنشاء   -
لجميع املؤسسات التجارية والوكاالت 
الذوارية وغيرها ، وتأجير أو شراء أي 
مبان يمكن استخدامها بأي طريوة 

لغرض الشركة.
للشركات  الخدمات  توديم   -

واإلدارات.
جميع الذمليات   ، وبشكل عام   -
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
التي  الذوارية  أو  املنوولة  أو  املدنية 
قد تتذلق بشكل مباشر أو غير مباشر 
أو  أعاله  إليها  املشار  األشياء  بأحد 
جميع األشياء املماثلة أو عات الصلة 

أو التكميلية..
 : االجتماعي  املور  عنوان 
الدارالبيضاء،9ـ11، شارع ابن خيران 
مرس سلطان - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
الشركة ألسونيلم انفيست :  758 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 758   : انفيست  رافينا  الشركة 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

انفيست  ألسونيلم  الشركة 

شارع  الدارالبيضاء،9ـ11،  عنوانه)ا) 

 28888 سلطان  مرس  خيران  ابن 

الدار البيضاء املغرب.

الشركة رافينا انفيست عنوانه)ا) 

و  تواطع شارع وهران  الدارالبيضاء 

نجيب محفود 28888 الدار البيضاء 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موالي الذربي البوسرغيني 

عنوانه)ا) مجزئة ايكاهو فيال رقم )1 

ملحوة ارمل لهالل بوسكور6 النواصر 

البيضاء  الدار   28888 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجنبر 2819 تحت رقم 723284.

343I

SIB-TRAV
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIB-TRAV شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 71 الحي 

الذسكري 6 البساتين  - 58888 

مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

49(61

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   23

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

SIB-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAV

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة و البناء ، االنذاش الذواري، 

املتاجر6، أشغال التنظيف و غيرها.
الحي   71  : عنوان املور االجتماعي 
 58888  - البساتين    6 الذسكري 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد اسماعيل بوغانم :  5.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوغانم  اسماعيل  السيد 
تافياللت   تجزئة   64 عنوانه)ا) 

58888 الراشيدية املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوغانم  اسماعيل  السيد 
تافياللت   تجزئة   64 عنوانه)ا) 

58888 الراشيدية املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1652.
344I

zakaria gestion snc 

AMALOU PRINT
شركة التضامن

تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

AMALOU PRINT شركة التضامن
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 9 

زنوة الودس حي التودم الخميسات 
الخميسات 15888 الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة التضامن 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
2(979

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   24
األسا�صي لشركة التضامن باملميزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMALOU PRINT

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشارات  املختلفة  الطباعة 

التواصل.

 9 رقم   : االجتماعي  املور  عنوان 

زنوة الودس حي التودم الخميسات 

الخميسات   15888 الخميسات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 58.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

حصة   98   : السيد يوسف أملو 

بويمة 588 درهم للحصة .

18 حصة    : السيد املهدي باعلي 

بويمة 588 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)    أملو  يوسف  السيد 

التودم  حي  الودس  زنوة    25 رقم 

الخميسات   15888 الخميسات 

املغرب.

السيد املهدي باعلي عنوانه)ا) رقم 

6 زنوة ابوظبي حي التودم الخميسات 

15888 الخميسات املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)    أملو  يوسف  السيد 

التودم  حي  الودس  زنوة    25 رقم 

الخميسات   15888 الخميسات 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 84 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

مارس 2828 تحت رقم 185.

345I
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PRACOFOR SARL

 STE SINAE DE
CONSTRUCTION  »SOSICO
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

PRACOFOR SARL
31 ، شارع الودس ، 68888، وجد6 

املغرب
  STE SINAE DE CONSTRUCTION

SOSICO« شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 152، 
شارع املواومة - 61288 بوعرفة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 29.
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تم   2828 يونيو   89 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.588.888«
»3.888.888 درهم« إلى »4.588.888 
مواصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحدد6 املودار و 

املستحوة.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2828 تحت رقم 34.
346I

FIDA

MAC ADNANE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDA
 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA
MAROC

MAC ADNANE شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 56 شارع 
اريدان مع شارع شفشاوني عين 
السبع - 8)285 الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.1998(7

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تمت   2828 فبراير   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

نشيد  الهام    (6( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.288

 (6( السيد  لفائد6   حصة   1.288
فبراير   21 بتاريخ  الشرقاوي  رشيد  

.2828

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2828 تحت رقم 91456.

347I

االستاد محمد لطفي

ARD FES
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االستاد محمد لطفي

36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 

2888 الطابق الرابع فاس ، 38888، 

فاس املغرب

ARD FES شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 

االر�صي إقامة شيماء، تجزئة أمير، 
زنوة 1، شارع سان لوي،  طريق عين 

الشوف، فاس. فاس 38888 فاس 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62555

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   13

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FES
االنذاش   : غرض الشركة بإيجاز 

الذواري.
الطابق   : االجتماعي  املور  عنوان 
أمير،  تجزئة  شيماء،  إقامة  االر�صي 
زنوة 1، شارع سان لوي،  طريق عين 
فاس   38888 فاس  فاس.  الشوف، 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
غرميلي  يونس  محمد  السيد 
بويمة  حصة   1.888   : صفريوي  

188.888 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
غرميلي  يونس  محمد  السيد 
 38888 فاس  عنوانه)ا)  صفريوي  

فاس املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
صفريوي   غرميلي  يحيي  السيد 
عنوانه)ا) فاس 38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1132.
34(I

CRI MEKNES

 DIAB GUERBOUB 
BUILDING S.A.R.L

إعالن متذدد الورارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 DIAB GUERBOUB BUILDING 
S.A.R.L  »شركة عات املسؤولية 

املحدود6«
وعنوان مورها االجتماعي: 71 الحي 
الذسكري 6 البساتين   - - مكناس  

املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: -.

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 يونيو   15 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
مايلي: -  بيع مجموع الحصص  )588) 
188 درهم من طرف  حصة من فئة 
السيد محمد كربوب ,   لفائد6 السيد  
قبول استوالة السيد   - علي دياب  
محمد كربوب  من مهامه كمسير ثاني 
تغيير الشكل الوانوني    - في الشركة 
املسؤولية  شركة عات  إلى«  للشركة 
  -   « املحدود6 عات الشريك الوحيد 
تذديل الوانون األسا�صي للشركة.                          
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
الذي   :1-6-7-14-17 رقم  بند 
مجموع  بيع    - مايلي:  على  ينص 
فئة  من  حصة   (588( الحصص  
درهم من طرف السيد محمد   188
كربوب ,   لفائد6 السيد  علي دياب  - 
قبول استوالة السيد محمد كربوب  
الشركة  في  ثاني  كمسير  مهامه  من 
-  تغيير الشكل الوانوني للشركة إلى« 
شركة عات املسؤولية املحدود6 عات 
الشريك الوحيد »  -  تذديل الوانون 

األسا�صي للشركة.                          
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم )163.
349I

CABINET KHACHIM

REDUCE ENERGY
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
  REDUCE ENERGY

شركة عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم )192 
املنطوة الصناعية بئر رامي الجنوبية 

- 14888 الونيطر6 املغرب
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تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
54711

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   26
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. REDUCE ENERGY
أشغال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء املختلفة
التصدير و اإلستيراد.

رقم   : االجتماعي  املور  عنوان 
رامي  بئر  الصناعية  املنطوة   192(
الجنوبية - 14888 الونيطر6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 66 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

 588   : إسماعيل  بنيوب  السيد 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 588   : منصف  بنكيران  السيد 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنيوب إسماعيل عنوانه)ا) 
محمد  و  امللكي  الجيش  شارع  زاوية 
الونيطر6   14888  11 شوة  ديوري 

املغرب.
السيد بنكيران منصف عنوانه)ا) 
 18853 املنزه   7 شوة   5 س  عمار6 

الرباط املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنيوب إسماعيل عنوانه)ا) 
محمد  و  امللكي  الجيش  شارع  زاوية 
الونيطر6   14888  11 شوة  ديوري 

املغرب
السيد بنكيران منصف عنوانه)ا) 
 18853 املنزه   7 شوة   5 س  عمار6 

الرباط املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 15 يونيو 

2828 تحت رقم 74734.

358I

ALLEGEANCE CONSULTING

 POLY CLINIQUE 

MULTIDISCIPLINAIRE SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

إضافة تسمية تجارية أو شذار 

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تواطع شارع طانطان 

و شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&58 

، 98888، طنجة املغرب

 POLY CLINIQUE 

 MULTIDISCIPLINAIRE SARL

»شركة عات املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: 115, 

شارع سيدي محمد بن عبد هللا 

شوة رقم 17 طنجة 115, شارع 

سيدي محمد بن عبد هللا شوة رقم 

17 طنجة 98888 طنجة املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شذار«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.(3513

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تورر   2828 فبراير   24 في  املؤرخ 

إضافة شذار تجاري للشركة وهو:

بولي كلينيك سبارطيل

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

يونيو   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 2668.

351I

CABINET KHACHIM

SPTF
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

SPTF شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 23 زنوة 
أنوال عمار6 فلوري11 املكتب رقم 4 
ميموز6 الونيطر6 14888 الونيطر6 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

54789
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   23
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.SPTF : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
: تحاليل و  غرض الشركة بإيجاز 

بيع األمالح املذدنية
اإلستيراد.

زنوة   23  : عنوان املور االجتماعي 
أنوال عمار6 فلوري11 املكتب رقم 4 
الونيطر6   14888 الونيطر6  ميموز6 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 588   : إسماعيل  بنيوب  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 588   : منصف  بنكيران  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنيوب إسماعيل عنوانه)ا) 
محمد  و  امللكي  الجيش  شارع  زاوية 
الونيطر6   14888  11 شوة  ديوري 

املغرب.
السيد بنكيران منصف عنوانه)ا) 
 18853 املنزه   7 شوة   5 س  عمار6 

الرباط املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنيوب إسماعيل عنوانه)ا) 
محمد  و  امللكي  الجيش  شارع  زاوية 
الونيطر6   14888  11 شوة  ديوري 

املغرب.

السيد بنكيران منصف عنوانه)ا) 
 18853 املنزه   7 شوة   5 س  عمار6 

الرباط املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 15 يونيو 

2828 تحت رقم 74733.
352I

االستاد محمد لطفي

       CLEVER REAL ESTATE
CRE

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

االستاد محمد لطفي
36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2888 الطابق الرابع فاس ، 38888، 

فاس املغرب
 CLEVER REAL ESTATE       CRE

شركة عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 416، 
شارع ولي الذهد، إقامة موالي 

الكامل، الطابق األر�صي، املدينة 
الجديد6، فاس فاس 38888 فاس 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62597
في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   85
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLEVER REAL ESTATE       CRE
االنذاش   : غرض الشركة بإيجاز 

الذواري.
 ،416  : االجتماعي  املور  عنوان 
موالي  إقامة  الذهد،  ولي  شارع 
املدينة  األر�صي،  الطابق  الكامل، 
فاس   38888 فاس فاس  الجديد6، 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
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 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

الصنهاجي  أمين  أحمد  السيد 
درهم   33.388 حصة بويمة   333   :

للحصة .
صنهاجي  كرامي  محسن  السيد 
درهم   33.388 حصة بويمة   333   :

للحصة .
 334   : الصنهاجي  محمد  السيد 
حصة بويمة 33.488 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الصنهاجي  أمين  أحمد  السيد 
عنوانه)ا) فاس 38888 فاس املغرب.
صنهاجي  كرامي  محسن  السيد 
عنوانه)ا) فاس 38888 فاس املغرب.
السيد محمد الصنهاجي عنوانه)ا) 

فاس 38888 فاس املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصنهاجي  أمين  أحمد  السيد 
عنوانه)ا) فاس 38888 فاس املغرب

صنهاجي  كرامي  محسن  السيد 
عنوانه)ا) فاس 38888 فاس املغرب

السيد محمد الصنهاجي عنوانه)ا) 
فاس 38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
أبريل   89 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1153.

353I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحوة 

ورزازات

 STE SOUTH EAST
ENGINEERING SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحوة ورزازات

شارع موالي رشيد عمار6 دادس 
الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب
 STE SOUTH EAST

  ENGINEERING SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم2488 

تابونت ترميكت  - 45888 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

18(11

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   13

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOUTH EAST ENGINEERING

. SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : * مهندس 

مستشار 

واملسوحات  الدراسات  مكتب   *

والبحوث .
عنوان املور االجتماعي : رقم2488 

ورزازات   45888  - تابونت ترميكت  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد البكي نصر الدين  :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البكي نصر الدين عنوانه)ا) 

 45888   1497 رقم  الوحد6  حي 

ورزازات املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البكي نصر الدين عنوانه)ا) 

 45888   1497 رقم  الوحد6  حي 

ورزازات املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 15 يونيو 

2828 تحت رقم -.

354I

EL FACHTALI CONSEIL

IAH TRADING
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شوة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

48888، مراكش املغرب
IAH TRADING  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 
وزيس 2 عمار6 4)2 الطابق 3 

الشوة رقم )3 مكتب أ1-  بلوك 
ب طريق أسفي - 48888 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

184181
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   18
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IAH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TRADING
: تصدير و  غرض الشركة بإيجاز 

استيراد األدوات املدرسية .
إقامة   : االجتماعي  املور  عنوان 
وزيس 2 عمار6 4)2 الطابق 3 الشوة 
بلوك ب طريق  مكتب أ1-    3( رقم 

أسفي - 48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 258   : السيد6 خديجة بلغريب  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 258   : بلغريب   كوثر  السيد6 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد هشام أيت الذسري :  258 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

  : الطرشلي  الدين  عماد  السيد 
258 حصة بويمة 188 درهم للحصة
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد6 خديجة بلغريب  عنوانه)ا) 
فيال بلغريب حدائق النخيل الشمالي  

4888 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  بلغريب   كوثر  السيد6 
فيال بلغريب حدائق النخيل الشمالي  

4888 مراكش املغرب.
الذسري  أيت  هشام  السيد 
إقامة   196 رقم  إيسيل  عنوانه)ا) 

أكدال  4888 مراكش املغرب.
الطرشلي  الدين  عماد  السيد 
عمار6   3 إقامة املراكشية  عنوانه)ا) 
إزدهار    6 الشوة  األول  الطابق  ب 

4888 مراكش املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد6 خديجة بلغريب عنوانه)ا) 
فيال بلغريب حدائق النخيل الشمالي  

4888 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  بلغريب   كوثر  السيد6 
فيال بلغريب حدائق النخيل الشمالي  

4888 مراكش املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113493.
355I

FORMAFID CONSEIL

HAJARIM PRO
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
HAJARIM PRO شركة عات 

مسؤولية محدود6 
عات الشريك الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي 96 شارع 
أنفا الطابق 9 الشوة  91 إقامة 

28878 الدار  لوبرانتون أنفا -  
االبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
461(29

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   1(
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAJARIM PRO
منذش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عواري
أشغال مختلفة .

96 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
إقامة   91 الشوة    9 الطابق  أنفا 
الدار   28878 لوبرانتون أنفا -  

االبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد نور الدين محباب :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
محباب  الدين  نور  السيد 
ب  بلوك   2 كمال  تجزئة  عنوانه)ا) 

الرقم 461 26888 سطات املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
محباب  الدين  نور  السيد 
ب  بلوك   2 كمال  تجزئة  عنوانه)ا) 

الرقم 461 26888 سطات املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735956.
356I

BOUKHRIS &ASSOCIES

KITEA

شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

KITEA

شركة مساهمة برأسمال: 

88).))9.)9  درهم

املوراالجتماعي: 381, 383 شارع 

الروداني )طريق الجديد6 سابوا) 

الدار البيضاء

سجل التجاري بالدار البيضاء عدد 

66961

رقم التذريف الجبائي  

881544256888853

االدار6  مجلس  اجتماع  بموجب 

وبموت�صى   2828 يناير   6 بتاريخ 

السلطة املخولة له من قبل الجمذية 

الذمومية اإلستثنائية املنذود6 بتاريخ 

16 فبراير )281، تورر ما يلي :

الشركة  رأسمال  رفع   -

من  لرفذه  درهم  بودر6.671.388  

مبلغ  الى  درهم    92.317.588 مبلغ 

88).))9.)9  درهم،

النظام  من   7 البند  تحيين 

االسا�صي للشركة. 

بموت�صى اجتماع مجلس االدار6 

2828 تورر  18 مارس  املنذود بتاريخ 

ما يلي:

لذملية  النهائي  االنجاز  مذاينة 

الشركة  رأسمال  من  الرفع 

من  لرفذه  درهم  بودر6.671.388  

مبلغ  الى  درهم    92.317.588 مبلغ 

88).))9.)9  درهم،

النظام  من   7 البند  تحيين 

االسا�صي للشركة. 

بالسجل  الوانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

عدد735883    تحت  البيضاء  بالدار 

بتاريخ 26 ماي 2828.
ملخص قصد النشر
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global audit partners

BATI PLUS 21
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

BATI PLUS 21 شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 58 شارع 

سوراط - 28338 الدار البيظاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.345911

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 ماي   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ملوكي  حمز6    (6( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.888

 (6( السيد  لفائد6   حصة   4.888

محسن  ملسفر بتاريخ 21 ماي 2828.

تفويت السيد )6)  عثمان  ملوكي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.888

 (6( السيد  لفائد6   حصة   4.888

يونيو   21 بتاريخ  ملسفر  محسن   

.2828

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم )73665.

35(I

DARAA AUDIT

MOUNICOM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

DARAA AUDIT

26) شارع الودس عين الشق ، 

28888، الدار البيضاء املغرب

MOUNICOM شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي زنوة 

سومية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
رقم 22 حي النخيل - 28888 

 الدار البيضاء  املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.322747

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تم تغيير   2828 يونيو   89 املؤرخ في 

الزيوت  »وقود  من  الشركة  نشاط 

»نول  إلى  والدهون«  الصناعية 

البضائع واألشغال املختلفة«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 22 يونيو 2828 تحت رقم )73673.

359I

الحسين فاضيل

THE FALYAKUN FACTORY
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل

شوة رقم 85 حي االزدهار 9-75 

مراكش ، 48888، مراكش املغرب

 THE FALYAKUN FACTORY

شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب رقم 

15 املجمع املنهي الجزء الثاني شارع 

عالل الفا�صي عمار6 ب مراكش - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

184835

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FALYAKUN FACTORY

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 PHOTOGRAPHE; STUDIO DE

.PHOTOGRAPHIE

مكتب   : االجتماعي  املور  عنوان 
الثاني  الجزء  املنهي  املجمع   15 رقم 

شارع عالل الفا�صي عمار6 ب مراكش 

- 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : اليد  اليازيد  السيد  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 N اليازيد اليد عنوانه)ا)  السيد  

 36 RUE DU COLONEL PIERRE

AVIA   75015 باريس فرنسا.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اليد  اليازيد  السيد  

 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA

75815 باريس فرنسا

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113451.

368I

املستامنة الشرقية لتونيات املحاسبة

GROUPE RIAD 2 OUJDA
شركة عات مسؤولية محدود6

 عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتونيات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمز6 رقم 

)1 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

68888، وجد6 املغرب

GROUPE RIAD 2 OUJDA شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي محج 

يذووب املنصور رقم 182 - 68888 

وجد6 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

22(91

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2818 غشت   11

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE RIAD 2 OUJDA

غرض الشركة بإيجاز : - -التذليم 

الخصو�صي التمهيدي و االبتدائي

محج   : االجتماعي  املور  عنوان 

 68888  -  182 يذووب املنصور رقم 

وجد6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

السيد يحيى الذا�صي :  188 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الذا�صي  يحيى  السيد 

الذا�صي  تجزئة  الفا�صي  شارع عالل 
رقم 32 68888 وجد6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الذا�صي  يحيى  السيد 

الذا�صي  تجزئة  الفا�صي  شارع عالل 
رقم 32 68888 وجد6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

غشت   83 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2818 تحت رقم 62)1.

361I

select conseil

 SAARGALE CONCEPT
STORE

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

select conseil
شارع عبد املومن عمار4216 الطابق 
الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 

املغرب
  SAARGALE CONCEPT STORE

شركة عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 
البيضاء  - 28368 الدارالبيضاء   

املغرب 
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

457(81
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   14
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAARGALE CONCEPT STORE
تجار6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استراد و تصدير املالبس .
 131  : االجتماعي  املور  عنوان 
شارع انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 
الدارالبيضاء     28368  - البيضاء  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 NDIAYE ADAMA السيد6 
درهم   188 بويمة  حصة   :  1.888

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 NDIAYE ADAMA السيد6 
دكار    8888 سنغال  دكار  عنوانه)ا) 

سنغال .

والذائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 NDIAYE ADAMA السيد6 
دكار    8888 سنغال  دكار  عنوانه)ا) 

سنغال 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2828 تحت رقم 77)731.
362I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ALABRIK TRANS
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE ALABRIK TRANS SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي قصر سيفا 

ع ص ز - 52888 ارفود املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

13765
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   89
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE ALABRIK TRANS SARL
نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لالخرين .
قصر   : االجتماعي  املور  عنوان 
سيفا ع ص ز - 52888 ارفود املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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بريك   ايت  الرحمن  عبد  السيد 

 237 رقم  املسير6  تجزئة  عنوانه)ا) 

الريصاني  52888 الرشيدية املغرب .

عنوانه)ا)  السيد عالوي عثمان  

قصر قصبة الويد عرب الصباح زيز 

ارفود   52888 الرشيدية  املغرب .

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد عالوي عثمان  

قصر قصبة الويد عرب الصباح زيز 

ارفود   52888 الرشيدية املغرب 

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  
رقم -.

363I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE OUSKKAN
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE OUSKKAN SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 

البرج الجديد تاديغوست  - 52888 

كلميمة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

13723

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   11

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE OUSKKAN SARL AU
نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لالخرين .
قصر   : االجتماعي  املور  عنوان 
 52888  - البرج الجديد تاديغوست  

كلميمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد عبو  عنوانه)ا) رقم 
29 زنوة مليلة حي تاحميدانت الريش 

52888 الرشيدية  املغرب .
والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عبو  عنوانه)ا) رقم 
29 زنوة مليلة حي تاحميدانت الريش 

52888 الرشيدية  املغرب 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  

رقم -.

364I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOGETRAM
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOGETRAM شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 

خربات فركلة الذولية الرشيدية  - 
52888 الرشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري -.

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 أبريل   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)6) محمد الكردي    تفويت السيد 

حصة اجتماعية من   588 الكردي  

السيد  لفائد6   حصة   1.888 أصل 

 23 )6) موالي ادريس  هل بابا بتاريخ 

أبريل 2828.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

 2( بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أبريل 2828 تحت رقم 123.

365I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE RIAD ORION

SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE RIAD ORION SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 

طاوس مرزوكة الريصاني الراشيدية  

- 52888 الراشيدية املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

2828/13(73

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   11

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE RIAD ORION SARL

غرض الشركة بإيجاز : فندق 

قصر   : االجتماعي  املور  عنوان 

طاوس مرزوكة الريصاني الراشيدية  

- 52888 الراشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
188.888,88 درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احمد موجان   السيد 
الريصاني  مرزوكة  طاوس  قصر 
الراشيدية   52888. الراشيدية  

املغرب.
ليير   فيسكا  اتوريشا  السيد6 
مرزوكة  طاوس  قصر  عنوانه)ا) 
 52888 الراشيدية   الريصاني 

الراشيدية املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  احمد موجان   السيد 
الريصاني  مرزوكة  طاوس  قصر 
الراشيدية   52888 الراشيدية  

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  

رقم -.

366I

select conseil

GEEL INVEST
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

select conseil
شارع عبد املومن عمار4216 الطابق 
الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 

املغرب
GEEL INVEST  شركة

 عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 131 
شارع انفا اقامة ازور مكتب 11 

الدارالبيضاء - 28368 الدارالبيضاء  
املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
457(87

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   87
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
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عات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GEEL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. INVEST
توديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشارات و استثمار في الشركات .
 131  : االجتماعي  املور  عنوان 
 11 مكتب  ازور  اقامة  انفا  شارع 
28368 الدارالبيضاء   الدارالبيضاء - 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد عادل  بن الشارف  :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشارف   بن  عادل  السيد 
البيضاء   الدار  مذاريف  عنوانه)ا) 

28378 الدار البيضاء املغرب .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشارف   بن  عادل  السيد6 
البيضاء   الدار  مذاريف  عنوانه)ا) 

28378 الدار البيضاء املغرب 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2828 تحت رقم 79)731.

367I

N2M CONSEIL-SARL

KYM DIS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
KYM DIS شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
الحسن التاني رقم-352 356  

الذروي الناظور  - 62888 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
199(7

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   83
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KYM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DIS
استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البسكويت  وتوزيع  -بيع  وتصدير  

والحلويات .
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
  356 رقم-352  التاني  الحسن 
الناظور   62888  - الذروي الناظور  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد يحياوي مصطفى  :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى   يحياوي  السيد 
الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا) 
 62888 الذروي الناظور    415 رقم 

الناظور املغرب .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى   يحياوي  السيد 
الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا) 
 62888 الذروي الناظور    415 رقم 

الناظور املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 11 يونيو 

2828 تحت رقم 538.
36(I

ائتمانية بيان حنان

CLIC PARA
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

ائتمانية بيان حنان

عرصة ملذاش طريق املستودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 48888، 

مراكش مراكش

CLIC PARA شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 127 

برادي 2 اسكجور ملحلميد مراكش - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

973(9

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2819 أبريل   26

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CLIC  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PARA

غرض الشركة بإيجاز : بيع منتوج 

البارا.
عنوان املور االجتماعي : رقم 127 

2 اسكجور ملحلميد مراكش -  برادي 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : لهاللي  انتصار  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

588 حصة    : السيد6 هبة لهاللي 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لهاللي  انتصار  السيد6 
2 اسكجور ملحلميد  127 برادي  رقم 

مراكش 48888 مراكش  املغرب .

عنوانه)ا)  لهاللي  هبة  السيد6 
مراكش   1 اقامة راجا املسير6   5 رقم 

48888 مراكش املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لهاللي  انتصار  السيد6 
اسكجور ملحلميد   2 برادي   127 قم 

مراكش 48888 مراكش املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2819 تحت رقم 186878.

369I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE PRORACH SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املذطي رقم 
 SETTAT ،26888 ، (43 163 ص.ب

MAROC
 STE PRORACH »SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزء6 
كمال 2 بلوك باء الرقم 74) سطات 

- 26888 سطات املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
5937

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   27
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRORACH »SARL AU
مواول و   : غرض الشركة بإيجاز 

اعمال اخرى.



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828)الجريدة الرسمية   7178

تجزء6   : االجتماعي  املور  عنوان 
كمال 2 بلوك باء الرقم 74) سطات 

- 26888 سطات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : رشيد  الغوزي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشيد  الغوزي  السيد 
 (74 الرقم  بلوك باء   2 تجزء6 كمال 

سطات 26888 سطات املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  الغوزي  السيد 
 (74 الرقم  بلوك باء   2 تجزء6 كمال 

سطات 26888 سطات املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2828 تحت رقم 198/2828.

378I

SYSTEMAIR MAROC SARL

سيستمير ماروك
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

SYSTEMAIR MAROC SARL
 LOT 163 ZONE INDUSTRIELLE
 SUD OUEST MOHAMMEDIA

 AIN HARROUDA، 28810،
MOHAMMEDIA MAROC
سيستمير ماروك شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي  رقم 163 
املنطوة الصناعية الجنوبية الغربية 

املحمدية  - 18))2 املحمدية  
املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.16691
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2819 مارس   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 AERIA HVAC (6( تفويت السيد 

حصة اجتماعية من أصل   99.999

 (6( السيد  حصة لفائد6    188.888

KHT HOLDING LIMITED . بتاريخ 

13 مارس 2819.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

 25 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

مارس 2819 تحت رقم 597.

371I

select conseil

YLMH SARL AU
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

select conseil

شارع عبد املومن عمار4216 الطابق 

الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 

املغرب

YLMH SARL AU  شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء - 28368 الدار البيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

45(965

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   2(

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YLMH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : بيع  شراء 

و التجار6 في املواد الغذائية و اي ماد6 

دون حصر املرجع .

 131  : االجتماعي  املور  عنوان 

شارع انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء   الدار   28368  - البيضاء 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : الذلج  مريم  السيد6 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   الذلج  مريم  السيد6 
البيضاء   الدار   28158 كلفورنيا   

املغرب .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)   الذلج   مريم  السيد6 
البيضاء   الدار   28158 كلفورنيا   

املغرب 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2828 تحت رقم 733836.
372I

KAOUN

 INASSE BEST FRUITS
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 INASSE BEST FRUITS SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار ايت 
بازي جماعة ايت ايمور مراكش - 

48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
184131

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   22
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INASSE BEST FRUITS SARL AU

-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفواكه و الخضر

-اال ستيراد و التصدير للفواكه و 

الخضر.

: دوار ايت  عنوان املور االجتماعي 

 - مراكش  ايمور  ايت  جماعة  بازي 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد خالد  حدهومي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد  حدهومي عنوانه)ا) 

السذاد6  السويهلة  البعجة  دوار 

مراكش 48888 مراكش املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد  حدهومي عنوانه)ا) 

السذاد6  السويهلة  البعجة  دوار 

مراكش 48888 مراكش املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش  بتاريخ - تحت رقم 

373I

األستاع6 يسرا بلفضيل موثوة

AKADARIN CAR
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

األستاع6 يسرا بلفضيل موثوة

شارع الجيش امللكي إقامة برج دبي 

1 الطابق االول رقم 3 ، 93888، 

تطوان املغرب

AKADARIN CAR شركة عات 

املسؤولية املحدود6



7171 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع جبل 

االطلس رقم 27 زنوة انوال درب 

ب الطابق االول - 93888 تطوان 

املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(515

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

املؤرخ في 85 فبراير 2828 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

زنوة   27 رقم  االطلس  جبل  »شارع 

انوال درب ب الطابق االول - 93888 

جبل  »شارع  إلى  املغرب«  تطوان 

درب  انوال  زنوة   27 رقم  االطلس 

تطوان    93888  - ب الطابق األر�صي 

املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2828 تحت رقم 615.

374I

phare consulting

ALJAHID
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

phare consulting

 marrakech av. allal el fassi °41

 imm alhamra 2 n ، 40000،

marrakech maroc

ALJAHID شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 66 

ايزيكي 1 - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

183321

 17 عود حر مؤرخ في  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 فبراير 

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALJAHID
غرض الشركة بإيجاز : مكتبة.

 66 رقم   : عنوان املور االجتماعي 
ايزيكي 1 - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 28.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، موسم كالتالي:

السيد عبد االاله كونسان :  188 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 188   : السيد6 جميلة قادير�صي 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

كونسان  االاله  عبد  السيد 
 47 رقم   2 عباد  سيدي  عنوانه)ا) 

48888 مراكش املغرب.
قادير�صي  جميلة  السيد6 
 47 رقم   2 عباد  سيدي  عنوانه)ا) 

48888 مراكش املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
كونسان  االاله  عبد  السيد 
 47 رقم   2 عباد  سيدي  عنوانه)ا) 

48888 مراكش املغرب
كونسان  االاله  عبد  السيد 
 47 رقم   2 عباد  سيدي  عنوانه)ا) 

48888 مراكش املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   84 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 183321.

375I

select conseil

SAVEWALL
شركة عات املسؤولية املحدود6

قفل التصفية

select conseil
شارع عبد املومن عمار4216 الطابق 
الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 

املغرب
SAVEWALL شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي : 62 طريق 
الجديد6 زاوية عبد الرحيم بوعبيد 

املكتب االخضر مكتب 5 طابق  
االول  الدار البيضاء  - 28999 الدار 

البيضاء  املغرب .
قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 
.3918(1

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تورر حل   2828 83 مارس  املؤرخ في 
املسؤولية  شركة عات   SAVEWALL
 188.888 رأسمالها  مبلغ  املحدود6 
 62 اإلجتماعي  درهم وعنوان مورها 
الرحيم  عبد  زاوية  الجديد6  طريق 
 5 مكتب  االخضر  املكتب  بوعبيد 
طابق  االول  الدار البيضاء  - 28999 
نتيجة لذدم  املغرب   الدار البيضاء  
قدر6 الشركة على االستمرار في هذا 

املجال .
و عين:

و  امبارش  يونس    السيد)6) 
البيضاء   كاليفورنيا  عنوانه)ا) 
املغرب   البيضاء   الدار   28158

كمصفي )6) للشركة.
و قد تم انذواد الجمذية الختامية 
بتاريخ 17 فبراير 2828 وفي 62 طريق 
الرحيم بوعبيد  الجديد6 زاوية عبد 
طابق    5 مكتب  االخضر  املكتب 
االول  الدار البيضاء  - 28999 الدار 

البيضاء  املغرب .
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2828 تحت رقم 732928.
376I

centre d’étude de gestion et d’organisation

 LABORATOIRE
 PHARMACEUTIQUE

IBERMA
إعالن متذدد الورارات

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,(9
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

 LABORATOIRE

 PHARMACEUTIQUE IBERMA

»شركة  املساهمة«

وعنوان مورها االجتماعي: 237 شارع 

الزرقطوني - الدار البيضاء - 28838 

الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.9694

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاع   2828 يناير   17 املؤرخ في 

الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  التجاري  النشاط  توسيع 

تصدير  استيراد،  تصنيع،   : كالتالي 

واملكمالت  الطبية  األجهز6  وتوزيع 

التجميل  مستحضرات  الغذائية، 

الجسدية  النظافة  ومنتجات 

والشخصية ومنتجات رعاية األطفال 

وكواشف لالستخدام التشخي�صي في 

املختبر. 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تذديل املاد6 3 من النظام األسا�صي

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي:  

موتضيات البند التي تم تذديلها هي 

تصدير  استيراد،  تصنيع،   : كاالتي 

واملكمالت  الطبية  األجهز6  وتوزيع 

التجميل  مستحضرات  الغذائية، 

الجسدية  النظافة  ومنتجات 

والشخصية ومنتجات رعاية األطفال 

وكواشف لالستخدام التشخي�صي في 

املختبر.والباقي بدون تغيير 

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 8( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735377.

377I
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 AGENCE MAROCAINE POUR LA CREATION

DES ENTREPRISES - AMCE

اب2 سود بوا 

AB2 SUD BOIS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AGENCE MAROCAINE
 POUR LA CREATION DES

ENTREPRISES - AMCE
2) شارع سمية طابق 4 رقم 16 

بالمي ، 22888، الداربيضاء املغرب
 ››AB2 SUD BOIS›› اب2 سود بوا
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 332  

شارع الروداني الطبق 5 الشوة 21 
اقامة ريحان الدار بيضاء - 22888 

الداربيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
459369

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   19
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اب2   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.’’AB2 SUD BOIS’’ سود بوا
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

الخشب.
بائع الخشب بتوسيط.

انواع  كل  وتصدير  استيراد 
الخشب..

  332  : االجتماعي  املور  عنوان 
 21 الشوة   5 شارع الروداني الطبق 
 22888  - اقامة ريحان الدار بيضاء 

الداربيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد عنوس عبد هللا 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عنوس عبد هللا عنوانه)ا) 
 22888  192 رقم   2 راس وفاء شارع 

الداربيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عنوس عبد هللا عنوانه)ا) 
 22888 رقم    2 شارع  وفاء  راس 

الداربيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
اإليداع  تم  رقم  تحت   2828 مارس 
الستثمار  الجهوي  باملركز  الوانوني 

بالداربيضاء.

37(I

select conseil

 VARUN BEVERAGES
MOROCCO

إعالن متذدد الورارات

select conseil
شارع عبد املومن عمار4216 الطابق 
الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 

املغرب
 VARUN BEVERAGES

MOROCCO »شركة  املساهمة«
وعنوان مورها االجتماعي: نواصر 
بوسكور6 منطوة صناعية الدار 

البيضاء  - 2)271 الدار البيضاء  
املغرب .

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.229711
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

املؤرخ في 24 فبراير 2828
تم اتخاع الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحديت الوتائق التذريفية 

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 
النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

جنسية هندية   RAJ PAL GANDHI

الساكن بالهند 

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2828 تحت رقم 732291.

379I

sofoget

MKB TOURS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

MKB TOURS شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي  الونيطر6 

259 بلوك ج مغرب عربي - 14888 

KENITRA املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

54771

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   16

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MKB  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TOURS

نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.

عنوان املور االجتماعي :  الونيطر6 

 14888  - بلوك ج مغرب عربي   259

KENITRA املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد  بوبكر املخربشة 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 1888  : بوبكر املخربشة  السيد    
بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  بوبكر املخربشة عنوانه)ا) 
الونيطر6 14888 الونيطر6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد  بوبكر املخربشة عنوانه)ا) 
الونيطر6 14888 الونيطر6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 16 يونيو 

2828 تحت رقم 74751.
3(8I

ائتمانية رزقي »ع. رزقي هشام« محاسب مذتمد

 SOCIETE CAFE
 BOULANGERIE PATISSERIE

TOUT VA BIEN
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة
ائتمانية رزقي »ع. رزقي هشام« 

محاسب مذتمد
رقم 17 شوه 15 زنوه انتسيرابي ، 

58888، مكناس املغرب
 SOCIETE CAFE BOULANGERIE

 PATISSERIE TOUT VA BIEN
شركة عات املسؤولية املحدود6)في 

طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 33 حي 

امبواز السذاد6       58888 مكناس 
املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.199(3
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
2828 تورر حل  15 فبراير  املؤرخ في 
املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 
 SOCIETE CAFE BOULANGERIE
PATISSERIE TOUT VA BIEN  مبلغ 
وعنوان  درهم   28.888 رأسمالها 
امبواز  حي   33 اإلجتماعي  مورها 
السذاد6       58888 مكناس املغرب 

نتيجة ل : سوء التدبير .
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عدم وجود سيولة.
حي   33 و حدد مور التصفية ب 
مكناس   58888  - السذاد6  امبواز 

املغرب. 
و عين:

و  بوحوحو  محمد    السيد)6) 
السذاد6  امبواز  حي   33 عنوانه)ا) 
 (6( 58888 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   13 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 432.

3(1I

HOUSSAM

سعد بوبكر
شركة عات املسؤولية املحدود6

قفل التصفية

HOUSSAM
 HAY SOUANI RUE 8 N° 15 ،

90000، TANGER MAROC
سذد بوبكر شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي : مدشر 
شراقة ، بلدية بوخالف - 98888 

طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 
.(5151

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تورر حل   2828 يناير   27 املؤرخ في 
املسؤولية  عات  شركة  بوبكر  سذد 
 188.888 رأسمالها  مبلغ  املحدود6 
اإلجتماعي  مورها  وعنوان  درهم 
 - بوخالف  بلدية   ، شراقة  مدشر 
98888 طنجة املغرب نتيجة ألزمة في 

الوطاع.
و عين:

السيد)6) سذد  بوبكر و عنوانه)ا) 
 98888  16 رقم   2 فيال فيستا شارع 

طنجة املغرب كمصفي )6) للشركة.

و قد تم انذواد الجمذية الختامية 

مدشر  وفي   2828 يناير   27 بتاريخ 

 98888  - بوخالف  بلدية   ، شراقة 

طنجة املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231747.

3(2I

select conseil

HEA HOLDING

شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

select conseil

شارع عبد املومن عمار4216 الطابق 

الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 

املغرب

HEA HOLDING  شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء  - 28368 الدار البيضاء  

املغرب .

تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 

.428241

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 يناير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الذلج   حيا6    (6( السيد  تفويت 

188 حصة اجتماعية من أصل 388 

حصة لفائد6  السيد )6) عالل  الذلج  

بتاريخ 24 يناير 2828.

الرحمان   عبد   (6( السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   288 الذلج 

 (6( السيد  388 حصة لفائد6   أصل 

عالل  الذلج بتاريخ 24 يناير 2828.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2828 تحت رقم 42)738.

3(3I

HOUSSAM

ستاسيون ليزامي
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOUSSAM
 HAY SOUANI RUE 8 N° 15 ،

90000، TANGER MAROC
ستاسيون ليزامي شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مدشر 
شراقة ، بلدية بوخالف - 98888 

طنجة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
185295

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   27
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ستاسيون ليزامي.
التوزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السائل  الوقود  ألنواع  بالتجزيئ 

،غازات و زيوت التشحيم..
مدشر   : االجتماعي  املور  عنوان 
 98888  - بوخالف  بلدية   ، شراقة 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : بوبكر  سذد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سذد بوبكر عنوانه)ا) فيال 
فيستا زنوة 2 رقم 16 98888  طنجة 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد سذد بوبكر عنوانه)ا) فيال 
فيستا زنوة 2 رقم 16 98888  طنجة 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231788.
3(4I

IMEXFID

QST TECH
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

IMEXFID
 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
QST TECH شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 
رياض 61 شارع اللة ياقوت و 

مصطفى املذاني رقم 69 الطابق 2 
الدارالبيضاء - 28888 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

461255
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   82
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 QST  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECH
مذالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنشآت  وتنفيذ  والتصميم  املياه 

وأعمال الشبكة ووصالت املياه.
مركز   : االجتماعي  املور  عنوان 
و  ياقوت  اللة  شارع   61 رياض 
 2 الطابق   69 املذاني رقم  مصطفى 
28888 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 168   : هشام   بالخادير  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

  : الفتاح  السيد عطف هللا عبد 

168 حصة بويمة 188 درهم للحصة 

 168   : هيشام   سالمة  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

حصة   LARDEV :  520 الشركة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بالخادير هشام  عنوانه)ا) 

 79 رقم   46 بلوك  عثمان  سيدي 

الدارالبيضاء   28548 البيضاء 

املغرب.

الفتاح  عبد  هللا  عطف  السيد 

الرحمان  عبد  شارع   (5 عنوانه)ا) 

 26282 برشيد   2 ليالي  الصحراوي 

برشيد املغرب.

عنوانه)ا)  السيد سالمة هيشام  

الذطاوية   149 الرقم  كفاي  تجزئة 

الولذة 43383 الولذة املغرب.

 3 عنوانه)ا)   LARDEV الشركة 

 1 شارع اركاشون اقامة كنز6 الطابق 

 28228 شارع املواومة الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بالخادير هشام  عنوانه)ا) 

 79 رقم   46 بلوك  عثمان  سيدي 

الدارالبيضاء   28548 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 8( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735325.

3(5I

IMEXFID

CONSILIUM ENERGY
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

IMEXFID

 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15

 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC

CONSILIUM ENERGY شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 3 الشوة 6 

الدارالبيضاء - 28888 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

461259

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   18

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSILIUM ENERGY

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة  و  االستشارية  الدراسات 

الحلول الطاقية.

46 شارع  عنوان املور االجتماعي : 

 6 الشوة   3 الطابق  الزرقطوني 

28888 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد عروي هشام :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

السيد اخليفي عمر :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  عروي  السيد 
148 تذاونية االقامة سطات 26184 

سطات املغرب.
عنوانه)ا)  عمر  اخليفي  السيد 
رقم  اللؤلؤ  ساحة   1 النجد6  تجزئة 
68888 وجد6  )1 سيدي يحي وجد6 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  عروي  السيد 
148 تذاونية االقامة سطات 26184 

سطات املغرب
عنوانه)ا)  عمر  اخليفي  السيد 
رقم  اللؤلؤ  ساحة   1 النجد6  تجزئة 
68888 وجد6  )1 سيدي يحي وجد6 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2828 تحت رقم 735327.
3(6I

select conseil

MAROCK MINERALS
إعالن متذدد الورارات

select conseil
شارع عبد املومن عمار4216 الطابق 
الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 

املغرب
MAROCK MINERALS  »شركة 

عات املسؤولية املحدود6«
وعنوان مورها االجتماعي: 131 

شارع انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 
البيضاء  28368 

الدار البيضاء املغرب .
»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.392637

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 مارس   18 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير تسمية الشركة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تمديد هدف  الشركة 
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 MAROCK اسم شركة من  تحويل  

 ULM INDUSTRIES الى MINERALS

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2828 تحت رقم )73379.

3(7I

KBH CONSULTING

SOKIM NETTOYAGE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

SOKIM NETTOYAGE  شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي  الطابق 

السفلي للذمار6،فاس،طريق 

صفروتجزئةاالمل قطذة رقم39 

فاس 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62(59

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOKIM NETTOYAGE

غرض الشركة بإيجاز :   

   التنظيف

 بيع وشراء مواد وأدوات التنظيف     

الطابق    : عنوان املور االجتماعي 

للذمار6،فاس،طريق  السفلي 

رقم39  قطذة  صفروتجزئةاالمل 

فاس 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
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 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، موسم كالتالي:

 58   : الركراكي  حكيم  السيد    
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 58   : هرموش  صوفيا  السيد6 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد    حكيم الركراكي عنوانه)ا) 
رقم 984 الحي الجديد بنسود6 فاس 

38888 فاس املغرب.
السيد6 صوفيا هرموش عنوانه)ا) 
25 تجزئة موالي إدريس املرجة فاس 

38888 فاس املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  حكيم الركراكي عنوانه)ا) 
رقم 984 الحي الجديد بنسود6 فاس 

38888 فاس املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1378.
3((I

CDH AUDIT ET CONSEILS

DIMASUB
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
DIMASUB شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 56 شارع 

الزرقطوني الطابق الثامن رقم 24  - 
28338 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
4621(9

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   2(
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIMASUB
غرض الشركة بإيجاز : - االستيراد 

واملتاجر6 الواسذة
والتسويق  والتوزيع  االستيراد   -
التجهيزات  لكل  والثمتيل  وااليداع 
واملذدات وامللزمات الخاصة بالرسم 
واملهندسين  واملكاتب  والنسخ 

املذماريين
الكبير6  التجهيزات  استيراد   -
باملكاتب والرسم  الخاصة  وامللزمات 

واالعالميات
- اعداد كل املواد من اجل الطبع 

عليها
- كل الذمليات الخاصة بالورق

والشراء  البيع  عمليات  -كل 
والكراء واالستغالل للذالمات التجار6 

والترخيصات واالساليب في االنتاج
- الطبع على املنسوجات

الصناعية  الذمليات  كل  وعامة 
بصفة  املرتبطة  واملالية  والتجارية 
مباشر6 أو غير مباشر6 جزئيا أو كليا 
املرتبطة  أو  املماثلة  األهداف  بأحد 

بأهداف الشركة.
56 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
الزرقطوني الطابق الثامن رقم 24  - 

28338 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد6 عزيز6 بوسحاقي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 السيد6 عزيز6 بوسحاقي : مدفوعة 

باكملها بويمة بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد6 عزيز6 بوسحاقي عنوانه)ا) 
حي موالي عبد هللا عمار6 11 رقم 13 
 284(8 الشق  عين  الودس  شارع 

الدار البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد6 عزيز6 بوسحاقي عنوانه)ا) 
حي موالي عبد هللا عمار6 11 رقم 13 
 284(8 الشق  عين  الودس  شارع 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 9)7362.

3(9I

CABINET BOUZIDI

AGENCE DRISS HADAD
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظور ، 62888، الناظور املغرب
AGENCE DRISS HADAD شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 
املسجد بني انصار - 62888 ناظور 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
13687

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   288( شتنبر   22
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGENCE DRISS HADAD
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الذوارات واألعمال.
حي   : االجتماعي  املور  عنوان 
ناظور   62888  - املسجد بني انصار 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

75 حصة    : السيد ادريس حداد 

بويمة 188 درهم للحصة .

 25   : وريا�صي  راضية  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حداد  ادريس  السيد 

 62888 انصار  بني  اغماريين  دوار 

الناظور املغرب.

السيد6 راضية وريا�صي عنوانه)ا) 

 62888 انصار  بني  اغماريين  دوار 

الناظور املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حداد  ادريس  السيد 

 62888 انصار  بني  اغماريين  دوار 

الناظور املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 87 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2814 تحت رقم 9)15.

398I

select conseil

NATECIAL MAROC
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة

select conseil

شارع عبد املومن عمار4216 الطابق 

الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 

املغرب

NATECIAL MAROC شركة 
عات املسؤولية املحدود6)في طور 

التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء - 28368 الدار البيضاء 

املغرب .

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.458429
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الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر حل   2828 84 مارس  املؤرخ في 
املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 
NATECIAL MAROC  مبلغ رأسمالها 
مورها  وعنوان  درهم   58.888
اإلجتماعي 131 شارع انفا اقامة ازور 
 28368  - البيضاء  الدار   11 مكتب 
الدار البيضاء املغرب  نتيجة ل : عدم 
قدر6 الشركة على االستمرار في هذا 

املجال .
 131 ب  التصفية  مور  حدد  و 
شارع انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 
البيضاء  الدار   28368  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  عبيد  بشرى    السيد)6) 
  brezin  12360 brezin عنوانه)ا) 

فرنسا  كمصفي )6) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2828 تحت رقم )73397.
391I

AME.SIA CONFECTION

 AME SIA CONFECTION
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6
قفل التصفية

AME.SIA CONFECTION
تجزئة النهضة شارع 39 رقم 5 حي 

االمل ، 98888، طنجة املغرب
 AME SIA CONFECTION SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي : تجزئة 

النهضة شارع 39 رقم 5 حي االمل  - 
98888 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التوييد في السجل التجاري : 

.37813
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
2819 تورر حل  12 دجنبر  املؤرخ في 
 AME SIA CONFECTION SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6 مبلغ 
وعنوان  درهم   218.888 رأسمالها 

النهضة  تجزئة  اإلجتماعي  مورها 
 98888  - 5 حي االمل   39 رقم  شارع 

طنجة املغرب نتيجة لذدم تحويوها 

لألهداف التي تأسست من أجلها.

و عين:

و  السويني  محمد    السيد)6) 

املنطوة   516 الوطذة  عنوانه)ا) 

طنجة   98888 اجزناية   الصناعية 

املغرب كمصفي )6) للشركة.

و قد تم انذواد الجمذية الختامية 

وفي الوطذة   2828 يونيو   17 بتاريخ 

 - اجزناية   الصناعية  املنطوة   516

98888 طنجة املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 2597.

392I

م س س ج

مونستر كاراج
شركة عات املسؤولية املحدود6

تذيين مسير جديد للشركة

م س س ج

92 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

48888، مراكش املغرب

مونستر كاراج  شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 534 مكرر 

2 سيدي غانم - 48888 مراكش 

املغرب.

تذيين مسير جديد للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.92691

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم تذيين   2828 14 فبراير  املؤرخ في 

السيد)6)   للشركة  جديد  مسير 

بنرزوق/ بنرزوق ادريس/محمد سمير 

كمسير وحيد تبذا إلقالة مسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

ماي   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2828 تحت رقم 92691.

393I

م س س ج

مونستر كاراج
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

م س س ج

92 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

48888، مراكش املغرب

مونستر كاراج شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 534 مكرر 

2 سيدي غانم  - 48888 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.92691

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 فبراير   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املسالي  كمال   (6( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   348

  (6( السيد  لفائد6   حصة   1.888

فبراير   14 بتاريخ  بنرزوق  ادريس 

.2828

الذالي  عبد   (6( السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   168 جذفر 

السيد  لفائد6   حصة   1.888 أصل 

فبراير   14 ادريس بنرزوق بتاريخ    (6(

.2828

املسالي  رشيد   (6( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   338

 (6( السيد  لفائد6   حصة   1.888

محمد سمير بنرزوق بتاريخ 14 فبراير 

.2828

الذالي  عبد   (6( السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   178 جذفر 

أصل 1.888 حصة لفائد6  السيد )6) 

محمد سمير بنرزوق بتاريخ 14 فبراير 

.2828

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

ماي   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2828 تحت رقم )11331.

394I

FIDELH SARL AU

ETTAR SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDELH SARL AU

 AV IMAM MALIK IBN ANAS

 N°15 LARACHE AV IMAM

 MALIK IBN ANAS N° 15

 LARACHE، 92000، LARACHE

MAROC

ETTAR SARL AU شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

 N°15 وعنوان مورها اإلجتماعي

 AV IMAM MALIK IBN ANAS

 LARACHE LARACHE 92000

LARACHE MAOC

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

58(9

 86 عود حر مؤرخ في  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 فبراير 

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ETTAR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

  DISTRIBUTION DE PRODUIT

.ALIMENTAIRE

 N°15  : االجتماعي  املور  عنوان 

 AV IMAM MALIK IBN ANAS

 LARACHE LARACHE 92888

.LARACHE MAOC

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
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 ETTARQESS MOUSTFA السيد

درهم   188 بويمة  حصة   :  188

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 ETTARQESS MOUSTFA السيد

 DR AIT HMAD عنوانه)ا) 

  IMINTLITE PR ESSAOUIRA

.44888 ESSAOUIRA MAROC

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ETTARQESS MOUSTFA السيد

 DR AIT HMAD عنوانه)ا) 

  IMINTLITE PR ESSAOUIRA

44888 ESSAOUIRA MAROC

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالذرائش  بتاريخ 21 فبراير 

2828 تحت رقم 3/2828).

395I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

RNT  BUSINESS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I place hassan II AZROU ،

53100، AZROU MAROC

RNT  BUSINESS شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار6 

ميموز6 28 شارع  ادريس  2 الطابق 

7 شوة  14 مكناس  املدينة الجديد6 

- 58888 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

49763

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   18

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  RNT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUSINESS

و  انشاء   : غرض الشركة بإيجاز 

تسيير مراكز النداء .

عمار6   : االجتماعي  املور  عنوان 

2 الطابق  28 شارع  ادريس   ميموز6 

7 شوة  14 مكناس  املدينة الجديد6 

- 58888 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 258   : بوبكاري  رشيد   السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 258   : السيد عبد الحميد عني 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 258   : بوعجول  طارق  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 258   : الذينوس  نبيل  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بوبكاري عنوانه)ا)  السيد رشيد  

 14 1  شوة  اقامة  الرياض   الطابق 

مكناس   البساتين  السذديين   شارع 

58888 مكناس املغرب.

السيد عبد الحميد عني  عنوانه)ا) 
شارع 84 رقم ) امام مدرسة الوحد6  

مكناس   58888 مكناس  توالل  

املغرب.

السيد طارق بوعجول  عنوانه)ا) 

باء   االول عمار6   الطابق    5 شوة  

 58888 2 البساتين مكناس  النسيم  

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  الذينوس  نبيل  السيد 
زنوة 4 رقم 58 حي الوحد6 1 مكناس 

58888 مكناس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوبكاري عنوانه)ا)  السيد رشيد  

 14 1  شوة  اقامة  الرياض   الطابق 

مكناس   البساتين  السذديين   شارع 

58888 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  الذينوس  نبيل  السيد 

زنوة 4 رقم 58 حي الوحد6 1 مكناس 

58888 مكناس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   8( بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1491.

396I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

SAFWAH CREATION

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تحويل املور االجتماعي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـوـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 جليز ، 48888، مراكش 

املغرب

SAFWAH CREATION  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب 

رقم 1 شوة رقم 6 عمار6 شمس 

زاوية  زنوة لبنان و زنوة سوريا  جليز 

مراكش. - 48888 مراكش املغرب .

تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.93393

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

املؤرخ في )1 يونيو 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

عمار6   6 رقم  شوة   1 رقم  »مكتب 

شمس زاوية  زنوة لبنان و زنوة سوريا  

مراكش   48888  - مراكش.  جليز 

املغرب » إلى »38 سويوة سيدي عبد 

مراكش    48888  - مراكش.  الذزيز 

املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113393.

397I

CORPORATE AUDIT GROUP

IRG CAPITAL
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 28888، 

casablanca maroc
IRG 100.000 شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 112، 

شارع أنفا   - 28888 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.284225
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تم   2828 يونيو   8( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   28.888.888«
»188.888 درهم« إلى »28.188.888 
درهم« عن طريق :  إدماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736891.

39(I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

DFC & TRADING
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـوـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 جليز ، 48888، مراكش 
املغرب

DFC & TRADING  شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي ملكية 
زكرياء دوار السويوية الويدان البور  

- 48888 مراكش  املغرب .
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.181939
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بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 فبراير 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
»ملكية زكرياء دوار السويوية الويدان 
البور  - 48888 مراكش  املغرب » إلى 
»بالد جرب حربيل  مراكش  - 48888 

مراكش   املغرب ».
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم )317.

399I

socogese

»ISLA BLANCA«
شركة عات املسؤولية املحدود6
تجديد مد6 مزاولة مهام املسيرين

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»ISLA BLANCA« »شركة عات 
املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: رقم 32 
شارع الحسن II املدينة الجديد6  - 

38888 فاس املغرب.
»تجديد مد6 مزاولة مهام املسيرين«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.28957
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تورر   2828 يونيو   15 في  املؤرخ 
املسيرين  مهام  مزاولة  مد6  تجديد 

ملد6: غير محدود6 سنوات.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 2828/)139.

488I

socogese

»JYFKAL PROMO«
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»JYFKAL PROMO« شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 18 تجزئة 
انيس املرجة الطابق الثالت الشوة 

رقم ) - 38888 فاس املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.58815

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 82 مارس 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
الطابق  املرجة  انيس  تجزئة   18«
38888 فاس   -  ( الثالت الشوة رقم 
اقامة  الثالث  »الطابق  إلى  املغرب« 
فاس    38888  - بنسود6   34 االمان 

املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 2828/1314.

481I

METROPOLE BUSINESS CENTER

OPTIMAL FABRICS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  
رقم)  الدار البيضاء ، 28368، الدار 

البيضاء املغرب
OPTIMAL FABRICS شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 59 شارع 
زرقطوني الطابق 3 رقم  ) - -- الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

462259
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   16
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPTIMAL FABRICS
مذالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإعاد6 تدوير وتشكيل البالستيك,
جميع  وتسويق  وتصدير  استيراد 

املنتجات البالستيكية..
59 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
زرقطوني الطابق 3 رقم  ) - -- الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
ايت  اللطيف  عبد  السيد 
 188 حصة بويمة   588   : بومهاوت 

درهم للحصة .
السيد احمد ايت بومهاوت :  588 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد اللطيف ايت بومهاوت 
تجزئة   6 رقم   ( زنوة  عنوانه)ا) 
بكاطيل بولو - الدار البيضاء املغرب.

بومهاوت  ايت  احمد  السيد 
) رقم  إقامة بكاطيل زنوة  عنوانه)ا) 

18 بولو - الدار البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد اللطيف ايت بومهاوت 
تجزئة   6 رقم   ( زنوة  عنوانه)ا) 

بكاطيل بولو - الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 3)7363.
482I

COMPTE A JOUR

ALOXOR-MED
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

ALOXOR-MED شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها االجتماعي حي املطار 
تجزئة رقم 26 - 62888 الناظور 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.1(511

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تم تغيير   2828 يونيو   18 املؤرخ في 
نشاط الشركة من »- بيع مواد البناء 
اإلنشاءات  نول البضائع لآلخرين،   ،
بيع مواد   « إلى  أو األعمال املختلفة.« 

البناء ،
- استيراد وتصدير مواد البناء ،

- نول البضائع لآلخرين.«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 يونيو 

2828 تحت رقم 688.

483I

FUDICAIRE ISMAILI

STE NIVERE TITE SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التوم بلوك 2 رقم 87 السمار6 ، 

ES-SMARA MAROC ،72888
 STE NIVERE TITE SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي الفتح 
زنوة باب منصور رقم 17 مكرر 
السمار6 - 72888 السمار6 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
1941

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   84
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
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عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NIVERE TITE SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAITEUR

عنوان املور االجتماعي : حي الفتح 
مكرر   17 رقم  منصور  باب  زنوة 

السمار6 - 72888 السمار6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد6 كوثر بيري :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد6 كوثر بيري عنوانه)ا) زنوة 

باب منصور رقم 87 السمار6 72888 

السمار6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد6 كوثر بيري عنوانه)ا) زنوة 

باب منصور رقم 87 السمار6 72888 

السمار6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمار6  بتاريخ 12 يونيو 

2828 تحت رقم -.

484I

mohammed boumzebra

STE HALIBI MARBER ITALY
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 STE HALIBI MARBER ITALY

شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 177 بلوك 
5 تجزئة الزهور الطابق األول - 
23288 الفويه بن صالح املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3713

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 فبراير 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
5 تجزئة الزهور الطابق  بلوك   177«
صالح  بن  الفويه   23288  - األول 
سيدي  بأوالد  »مراب  إلى  املغرب« 
 23288  - شنان الشرقيين الكريفات 

الفويه بن صالح  املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفويه بن صالح  

19 يونيو 2828 تحت رقم 2).

485I

mohammed boumzebra

YATIM CAR
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
YATIM CAR شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

عالل بن عبد هللا الشوة 2 الطابق 
األول - 23288 الفويه بن صالح 

املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.4299

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 أبريل 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
 2 الشوة  »شارع عالل بن عبد هللا 
بن  الفويه   23288  - األول  الطابق 
بشارع  »مراب  إلى  املغرب«  صالح 
عالل بن عبد هللا الرقم 95 - 23288 

الفويه بن صالح  املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفويه بن صالح  

17 يونيو 2828 تحت رقم 77.

486I

FUDICAIRE ISMAILI

STE CHAJAA SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تذيين مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التوم بلوك 2 رقم 87 السمار6 ، 

ES-SMARA MAROC ،72888
STE CHAJAA SARL  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني رقم ))2 السمار6 - 
72888 السمار6 املغرب.

تذيين مسير جديد للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 95.

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تذيين   2828 يونيو   11 املؤرخ في 
السيد)6)  للشركة  جديد  مسير 
تبذا  وحيد  كمسير  محمد  الشجيع 

لوبول استوالة املسير.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمار6  بتاريخ 15 يونيو 

2828 تحت رقم 74/2828.

487I

mohammed boumzebra

BNI AMIR TRAVAUX SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 BNI AMIR TRAVAUX SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي مراب 

رقم 21 تجزئة رمضان 2 - 23288 
الفويه بن صالح املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.4269

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 85 مارس 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
 -  2 رمضان  تجزئة   21 رقم  »مراب 
23288 الفويه بن صالح املغرب« إلى 
الشوة رقم   (3 »حي اليسمين الرقم 
3 الطابق الثاني - 23288 الفويه بن 

صالح  املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفويه بن صالح  

17 يونيو 2828 تحت رقم 76.

48(I

 اشرف مكتب : املحاسبة و دراسة املشاريع  لالستاع 

 call Management technologie et اسليماني

services

 STE SHIMODA TOURISMES
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شذار 
اشرف مكتب : املحاسبة و دراسة 
 call املشاريع  لالستاع اسليماني
 Management technologie et

services
رقم )1 زنوة موريتانيا الواد االحمر 
الرشيدية الطابق االول و الثاني، 

52888، الرشيدية املغرب
 STE SHIMODA TOURISMES
SARL AU  »شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد«
وعنوان مورها االجتماعي: قصر 

الحا�صي لبيض طاوس الريصاني  - 
52458 الريصاني  املغرب .

»إضافة تسمية تجارية أو شذار«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.12435
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تورر   2828 أبريل   38 في  املؤرخ 

إضافة شذار تجاري للشركة وهو:
 ADRUIN

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 151.
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select conseil

MAISON DE L›OEIL
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة

select conseil
شارع عبد املومن عمار4216 الطابق 
الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 

املغرب
MAISON DE L›OEIL شركة 

عات املسؤولية املحدود6)في طور 
التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 29 شارع 
رودس طابق االر�صي املحل 3 الدار 
البيضاء  - 28368 الدار البيضاء 

املغرب .
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.361957

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تورر حل   2828 يونيو   81 املؤرخ في 
املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 
MAISON DE L’OEIL  مبلغ رأسمالها 
مورها  وعنوان  درهم   188.888
طابق  رودس  شارع   29 اإلجتماعي 
 - البيضاء   الدار   3 املحل  االر�صي 
28368 الدار البيضاء املغرب  نتيجة 
ل : عدم قدر6  الشركة عل االستمرار 

فس هدا املجال .
و حدد مور التصفية ب 29 شارع   
الدار   3 رودس طابق االر�صي املحل 
البيضاء    الدار   28368  - البيضاء  

املغرب . 
و عين:

السيد)6) محمد  شبهي  و عنوانه)ا) 
 28368 البيضاء  بستور  ساحة   21
 (6( كمصفي  املغرب   الدار لبيضاء  

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735789.

418I

select conseil

CITY SHOES
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

select conseil
شارع عبد املومن عمار4216 الطابق 
الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 

املغرب
city shoes  شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 131 شارع 
انفا اقامة ازور املكتب رقم 11 ب 
البيضاء - 28888 الدار البيضاء  

املغرب  .
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.489(73

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 82 دجنبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
شارع انفا اقامة ازور املكتب   131«
الدار   28888  - ب البيضاء   11 رقم 
البيضاء  املغرب  » إلى »عمارC6املحل  
 11.5 كم   118 1طريق  طابق    C1
شارع شفشاوني عين سبع  - 25888 

الدار ابضاء   املغرب ».
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735718.
411I

select conseil

MAROC BACHE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

select conseil
شارع عبد املومن عمار4216 الطابق 
الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 

املغرب
MAROC BACHE  شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة احمد 
اقامة اوروق الطابق 4 الرقم 19 - 

28888 الدار البيضاء املغرب .

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.384219

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

املؤرخ في 83 مارس 2828 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

الطابق  اوروق  اقامة  احمد  »زنوة 

الدار البيضاء   28888  -  19 الرقم   4

 9 »زنوة البنفسج رقم   إلى   « املغرب 

 28888  - سلطان   مرس     1 املحل 

الدار ابيضاء   املغرب ».

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 12)735.

412I

select conseil

LOS MERCADORES
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

select conseil

شارع عبد املومن عمار4216 الطابق 

الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 

املغرب

LOS MERCADORES  شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء - 28368 الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

734486

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   16

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MERCADORES

غرض الشركة بإيجاز : االستتمار 

و املشاركة و االيداع في جميع شركات 

االجنبية و املحلية.

 131  : االجتماعي  املور  عنوان 

شارع انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء  الدار   28368  - البيضاء 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 HEA HOLDING  :  588 الشركة

حصة بويمة 58.888 درهم للحصة .

258 حصة    : السيد غالي عبابو  

بويمة 25.888 درهم للحصة .

السيد6 كنز6 مفرح  :  258 حصة 

بويمة 25.888 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد غالي عبابو  عنوانه)ا) زنوة 

 11 رقم   3 طابق  نغعي   براهيم   13

28888 الدار البيضاء  املغرب .

السيد6 كنز6 مفرح عنوانه)ا) زنوة 

 11 رقم   3 طابق  نغعي   براهيم   13

28888 الدار البيضاء  املغرب .

  HEA HOLDING الشركة 

عنوانه)ا) 131 شارع انفا اقامة ازور 

 28368 البيضاء  الدار   11 مكتب 

الدار البيضاء  املغرب .

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد غالي عبابو  عنوانه)ا) زنوة 

 11 رقم   3 طابق  نغعي   براهيم   13

28888 الدار البيضاء  املغرب 

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2828 تحت رقم 468385.
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orient compt

STE MAS FOOD
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 185

60000، OUJDA MAROC

STE MAS FOOD شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 27 حي 

كولوش رقم 183 املغرب - 68888 

وجد6   املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

35829

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   27

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAS FOOD

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية

تاجر.

حي   27  : االجتماعي  املور  عنوان 

 68888  - املغرب   183 كولوش رقم 

وجد6   املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

  : الكريم   عبد  بوعياد  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم   عبد  بوعياد  السيد 

 183 زنوة  الحسني  احي  عنوانه)ا) 

رقم27 وجد6  68888 وجد6  وجد6.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم   عبد  بوعياد  السيد 

 183 زنوة  الحسني  احي  عنوانه)ا) 

رقم27 وجد6 68888 وجد6 وجد6

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1142.

414I

األستاد منير الذزوزي اإلدري�صي

مستقبل املضيق للتعليم 

املدر�صي الخصو�صي
عود تسيير حر ألصل تجاري

 )األشخاص الطبيذيون)

عود تسيير حر ألصل تجاري

مستوبل املضيق للتذليم املدر�صي 

الخصو�صي

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى 

السيد)6)    أعطى   2828 يونيو   16

ميمون  عمروزي الحامل )6) للبطاقة 

املسجل   S218562 رقم    الوطنية 

باملحكمة   14435 التجاري  بالسجل 

االبتدائية بتطوان حق التسيير الحر 

لألصل التجاري الكائن ب املضيق حي 

بوزغالل طريق سد اسمير رقم 15  - 

للسيد)6)  املغرب  املضيق   93288

 (6( الحامل  اليخلوفي  حدو  فهد 

  L317949 رقم    الوطنية  للبطاقة 

يونيو   17 من  تبتدئ  سنة   3 ملد6 

 2823 يونيو   17 في  تنتهي  و   2828

موابل مبلغ شهري 98.888  درهم.

415I

KELAA CONSULTING

SANHAJA NEGOCE

SARL AU 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KELAA CONSULTING
 N° 11 Avenue Mohammed V

 1er Étage ، 43000، El kelaa des
Sraghna maroc

  SANHAJA NEGOCE SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

النواحي الحول ملزم الولذة  - 43888 
قلذة السراغنة  املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
4823

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   86
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SANHAJA NEGOCE SARL AU
االستراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير 
الجافة  الفواكه  في  التجار6 

بالجملة .
دوار   : االجتماعي  املور  عنوان 
النواحي الحول ملزم الولذة  - 43888 

قلذة السراغنة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 5.888   : بوجو   الكبير  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الكبير بوجو  عنوانه)ا) دوار 
 43888 النواجي الحول ملزم الولذة  

قلذة السراغنة  املغرب .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكبير بوجو  عنوانه)ا) دوار 

 43888 النواجي الحول ملزم الولذة  

قلذة السراغنة  املغرب 

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بولذة السراغنة  بتاريخ 22 

يونيو 2828 تحت رقم 2828/113.

416I

ficogedek sarl au

MATRABCO
شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

MATRABCO شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 38 

مكرر زنوة ) حي االمان مكناس - 

58858 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

49775

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   89

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MATRABCO

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

الذامة ،مواد البناء ، وسيط.
 38 رقم   : عنوان املور االجتماعي 

 - مكناس  االمان  حي   ( زنوة  مكرر 

58858 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
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 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : كرت  بن  علي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كرت  بن  علي  السيد 

قصر عمار النيف  . تنغير املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كرت  بن  علي  السيد 

قصر عمار النيف  . تنغير املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1587.

417I

METROPOLE BUSINESS CENTER

EXPRESS FRUITS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  
رقم)  الدار البيضاء ، 28368، الدار 

البيضاء املغرب

EXPRESS FRUITS شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

محمدالخامس اقامة 352 شوة 12 

- -  الرباط املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.462263

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

املؤرخ في )8 فبراير 2828 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

 352 اقامة  محمدالخامس  »شارع 
شوة 12 - -  الرباط املغرب« إلى »زنوة 

احمد املجاطي اقامة االلب الطابق 

الدار   -  - حي املذاريف   ( االول رقم 

البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 4)7363.

41(I

VISION AUDIT

ALPHA SECURITY SYSTEMS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

VISION AUDIT

 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

 ALPHA SECURITY SYSTEMS

شركة عات املسؤولية املحدود6

 BD 217 وعنوان مورها اإلجتماعي

 BRAHIM ROUDANI PRONGEE

 1ER ETAGE N° 3 CASABLANCA -

CASABLANCA 20370 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

462415

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   83

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALPHA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SECURITY SYSTEMS

دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسالمة  الحراسة  وخدمة 

االنضمة  اجهز6  عبر  االلكترونية 

الرقمية لجميع املنشا6 والبنايات.

 BD  217  : عنوان املور االجتماعي 

 BRAHIM ROUDANI PRONGEE

 1ER ETAGE N° 3 CASABLANCA -

CASABLANCA 20370 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 488   : املخربش  حمز6  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 488   : املخربش  ايمان  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 188   : املخربش  محمد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 188   : بورحيم  احماد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمز6 املخربش عنوانه)ا) 

 3 زنوة  الباهية  تجزئة  الودس  حي 
 28688 البرنو�صي  سيدي   21 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

السيد6 ايمان املخربش عنوانه)ا) 

 3 زنوة  الباهية  تجزئة  الودس  حي 
 28688 البرنو�صي  سيدي   21 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

السيد محمد املخربش عنوانه)ا) 

 3 زنوة  الباهية  تجزئة  الودس  حي 
 28688 البرنو�صي  سيدي   21 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

السيد احماد بورحيم عنوانه)ا) 

حي الودس اقامة االشغال الذمومية 

 28688 البرنو�صي   18 عمار6 ل رقم 

الدار البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

  BB42381 السيد حمز6 املخربش

عنوانه)ا) حي الودس تجزئة الباهية 
البرنو�صي  سيدي   21 رقم   3 زنوة 

28688 الدارالبيضاء املغرب

املخربش  ايمان  السيد6 

الودس  حي  عنوانه)ا)   BB15042
تجزئة الباهية زنوة 3 رقم 21 سيدي 

الدارالبيضاء   28688 البرنو�صي 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736497.

419I

mohammed boumzebra

PNEUMATIQUES ER-
RACHDI SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تذيين مسير جديد للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 PNEUMATIQUES ER-RACHDI
SARL AU  شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

االطلس الطابق األر�صي الرقم 5 - 
23288 الفويه بن صالح الفويه بن 

صالح.
تذيين مسير جديد للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3397

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تذيين   2828 يونيو   87 املؤرخ في 
شرو  مسير جديد للشركة السيد)6) 
لوبول  تبذا  وحيد  كمسير  زهر6  

استوالة املسير.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفويه بن صالح  

19 يونيو 2828 تحت رقم 1).

428I

SAVOIR EXPERT

HMIMAZ-AUTOECOLE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
HMIMAZ-AUTOECOLE شركة 

عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي رقو 22 
بلوك ) حي املستشفى  - 31888 

رباط الخير املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 



71(3 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

2(47

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

تم إعداد الوانون   2828 مارس   82

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HMIMAZ-AUTOECOLE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتذليم السياقة.

 22 رقو   : عنوان املور االجتماعي 

بلوك ) حي املستشفى  - 31888 رباط 

الخير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 58   : املصطفى  حميمز  السيد 

حصة بويمة 1.888 درهم للحصة .

 58   : حسناء  كرماتي  السيد6 

حصة بويمة 1.888 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حميمز املصطفى عنوانه)ا) 

دوار ناس أمار اغزران  31888 صفرو 

املغرب.

السيد6 كرماتي حسناء عنوانه)ا) 

رباط الخير   31888 حي املستشفى  

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حميمز املصطفى عنوانه)ا) 

دوار ناس أمار اغزران  31888 صفرو 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2828 تحت رقم 92.

421I

mohammed boumzebra

PNEUMATIQUE KOUACEM
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 PNEUMATIQUE KOUACEM
شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 2 
مارس الرقم )2 الوواسم جداد - 
23288 الفويه بن صالح املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

4481
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 أبريل   28
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PNEUMATIQUE KOUACEM
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اطارات مستذملة.
 2 شارع   : عنوان املور االجتماعي 
 - جداد  الوواسم   2( الرقم  مارس 

23288 الفويه بن صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:
 688   : الذالي  السيد صابر عبد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 188   : نادية  الركيك  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
188 حصة    : السيد صابر سهيل 

بويمة 188 درهم للحصة .
188 حصة    : السيد صابر احمد 

بويمة 188 درهم للحصة .
السيد صابر ابراهيم :  188 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد صابر عبد الذالي عنوانه)ا) 
 4( الرقم   58 الزنوة  املصلى  حي 

23288 الفويه بن صالح املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صابر عبد الذالي عنوانه)ا) 
 4( الرقم   58 الزنوة  املصلى  حي 

23288 الفويه بن صالح املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفويه بن صالح  

19 يونيو 2828 تحت رقم 3).
422I

فيد بيست كونسيلتين

 STE TOP M.L SAHARA
EXPO

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السذاد6 شارع موالي اسماعيل 
زنوة بركان رقم 81 الطابق االول ، 

78888، الذيون املغرب
 STE TOP M.L SAHARA EXPO

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 
الكوثر رقم 85 زنوة ام طلحة شارع 

راس الخيمة  - 78888 الذيون 
املغرب .

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.15(27
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تم   2819 دجنبر   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»988.888 درهم« أي من »188.888 
عن  درهم«   1.888.888« إلى  درهم« 
أو  نودية  حصص  توديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالذيون  بتاريخ 25 دجنبر 

2819 تحت رقم 19/)318.
423I

STE FIPARK

MA SURVEILLANCE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

STE FIPARK

 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42

 AIN SMEN FES ، 30000، FES

MAROC

MA SURVEILLANCE شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

ميمون الخطابي الطابق السفلي 
رقم )3 ايت سواطو  - 38888 فاس 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62(75

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   84

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SURVEILLANCE

حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني الذامة و الخاصة

من  الحراسة  و  املراقبة  مواولة 

السرقة لستة اشخاص و اكثر.
زنوة   : االجتماعي  املور  عنوان 

السفلي  الطابق  الخطابي  ميمون 
رقم )3 ايت سواطو  - 38888 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد فاقيهي موالي عبد الهادي 

درهم   188 بويمة  حصة   588   :

للحصة .

 588   : محمد  الوردي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828)الجريدة الرسمية   71(6

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فاقيهي موالي عبد الهادي 

الدولة  تجزئة   25 زنوة   7 عنوانه)ا) 

ظهر الخميس 38888 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  الوردي  السيد 

ايت   3( رقم  الخطابي  ميمون  زنوة 

سواطو  38888 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فاقيهي موالي عبد الهادي 

الدولة  تجزئة   25 زنوة   7 عنوانه)ا) 

ظهر الخميس 38888 فاس املغرب

عنوانه)ا)  محمد  الوردي  السيد 

ايت   3( رقم  الخطابي  ميمون  زنوة 

سواطو  38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1482.

424I

HOME COMPTA

GAK GROUPE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC

GAK GROUPE شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

بوركون زنوة ركراكة تجزئة 

الكورنيش شوة 1 الطابق األر�صي 

شوة 2 - 28318 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

462559

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   11

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GAK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE

تجار6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفحم الخشبي .

حي   : االجتماعي  املور  عنوان 

تجزئة  ركراكة  زنوة  بوركون 

األر�صي  الطابق   1 شوة  الكورنيش 

البيضاء  الدار   28318  -  2 شوة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد الوحماني عبد هللا :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

هللا  عبد  الوحماني  السيد 

الخزامى  تجزئة  لساسفة  عنوانه)ا) 

الدار   28198  3 شوة   47 عمار6 

البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

هللا  عبد  الوحماني  السيد 

الخزامى  تجزئة  لساسفة  عنوانه)ا) 

الدار   28198  3 شوة   47 عمار6 

البيضا املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736641.

425I

PREMIUM FINANCE

OUM STAR HOLDING
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

OUM STAR HOLDING شركة 
عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 26 مرس 
السلطان الطابق االول شوة رقم 3  

- 28498 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

468447
في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2819 أبريل   19
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OUM  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.STAR HOLDING
مستشار   : غرض الشركة بإيجاز 

في التسير.
عنوان املور االجتماعي : 26 مرس 
السلطان الطابق االول شوة رقم 3  - 

28498 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
حصة   178   : السيد محمد تور 

بويمة 188 درهم للحصة .
حصة   518   : اي.ا.ج  الشركة 

بويمة 188 درهم للحصة .
 168 السيد هشام ايت بن علي :  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 168   : بوشالغم  ياسين  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تور  محمد  السيد 
11 شارع ليو ايمبر باطيمون س   رقم 

86188 النيس فرنسا.
 455 عنوانه)ا)  اي.ا.ج  الشركة 
اريناس  س/و  اونجلي  دي  بروموناد 

بارتونير 86288 النيس فرنسا.
علي  بن  ايت  هشام  السيد 
بينسون  دي  شارع   7 عنوانه)ا) 

88)94 فيلجويف فرنسا.
السيد ياسين بوشالغم عنوانه)ا) 
كان   86488 كارنوط   بولفار   (7

فرنسا.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تور  محمد  السيد 
11 شارع ليو ايمبر باطيمون س   رقم 

86188 النيس فرنسا
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2828 تحت رقم ..

426I

mohammed boumzebra

ETTA AGRI
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
ETTA AGRI شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اوالد 

سذيد اهل مربع - 23288 الفويه بن 
صالح املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
4483

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   83
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
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عات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ETTA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AGRI
استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نصف الجملة - تاجر.
عنوان املور االجتماعي : دوار اوالد 
سذيد اهل مربع - 23288 الفويه بن 

صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

488.888,88 درهم، موسم كالتالي:
السيد التميمي املصطفى :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 1.888   : التميمي محمد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 1.888   : صالح  التميمي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
السيد التميمي عبد االله :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املصطفى  التميمي  السيد 
عنوانه)ا) دوار اوالد سذيد اهل مربع 

23288 الفويه بن صالح املغرب.
التميمي محمد عنوانه)ا)  السيد 
 23288 دوار اوالد سذيد اهل مربع 

الفويه بن صالح املغرب.
عنوانه)ا)  صالح  التميمي  السيد 
الفويه بن   23288 الفويه بن صالح 

صالح املغرب.
االله  عبد  التميمي  السيد 
 23288 الفويه بن صالح  عنوانه)ا) 

الفويه بن صالح املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى  التمبيمي  السيد 
عنوانه)ا) دوار اوالد سذيد اهل مربع 

23288 الفويه بن صالح املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفويه بن صالح  

19 يونيو 2828 تحت رقم 6).

427I

LEADER FACILITY MANAGEMENT

 LEADER FACILITY
MANAGEMENT

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LEADER FACILITY

MANAGEMENT
زاوية شارع عبد املومن و زنوة 

سمية، إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 

الرقم 28 النخيل ، 28348، الدار 

البيضاء املغرب

 LEADER FACILITY

MANAGEMENT شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة اليووت مصطفى املذاني املركز 

التجاري الرياض رقم5) ا لطابق 

الثاني    - 28898 البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

462835

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   84

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 LEADER FACILITY  : تسميتها 

.MANAGEMENT

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير والتوزيع.

61 شارع  عنوان املور االجتماعي : 

اللة اليووت مصطفى املذاني املركز 

لطابق  ا  رقم5)  الرياض  التجاري 

الثاني    - 28898 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، موسم كالتالي:

188 حصة    : السيد6 كوثر غيور 
بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غيور  كوثر  السيد6 
البيضاء  ع س  بوجانفيليي  ممر   34

28888 املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  غيور  كوثر  السيد6 
البيضاء  ع س  بوجانفيليي  ممر   34

28888 املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736175.
42(I

BON TRAJET

TRAVAUX GARNAOUIA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BON TRAJET
 N° 139 Avenue Imam Malik

 01er Etage Appt04 ، 43000، EL
KELAA SRAGHNA MAROC

TRAVAUX GARNAOUIA شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي : 139 
شارع االمام مالك  الطابق االول 

 EL KELAA 43888 - 84 شوة رقم
SERAGHNA املغرب.

قفل التصفية
رقم التوييد في السجل التجاري : 

.3475
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر حل   2828 23 مارس  املؤرخ في 
شركة   TRAVAUX GARNAOUIA
عات مسؤولية محدود6 عات الشريك 
 188.888 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 139 درهم وعنوان مورها اإلجتماعي 
االول  الطابق  مالك   االمام  شارع 
 EL KELAA  43888  -  84 شوة رقم 

لذدم  نتيجة  املغرب   SERAGHNA

مزاولة اي نشاط تجاري.

و عين:

صابر  اللطيف    عبد  السيد)6) 
الكرن   اوالد  الحو  دوار  عنوانه)ا)  و 

املغرب  السراغنة   قلذة   43888

كمصفي )6) للشركة.

و قد تم انذواد الجمذية الختامية 

 139 وفي   2828 مارس   23 بتاريخ 

قلذة   43888  - مالك   االمام  شارع 

السراغنة املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بولذة السراغنة  بتاريخ 16 

يونيو 2828 تحت رقم 181.

429I

LMT AUDITING

ARTISITA COLLECTION
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

ARTISITA COLLECTION شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 5 الطابق 

األر�صي، شارع أبو ظبي الدار البيضاء 

28888 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

462417

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   85

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARTISITA COLLECTION
التواصل   : غرض الشركة بإيجاز 

الذملي .
عنوان املور االجتماعي : 5 الطابق 
األر�صي، شارع أبو ظبي الدار البيضاء 

28888 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد6 ملياء منهل :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  منهل  ملياء  السيد6 
الذربية  اإلمارات  دبي   5(45 ص ب 

املتحد6.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  منهل  ملياء  السيد6 
الذربية  اإلمارات  دبي   5(45 ص ب 

املتحد6
السيد محمد منهل عنوانه)ا) 276 
 28888   3 ش   2 شارع الزيراوي ط 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم )73649.
438I

HOME COMPTA

ITALIAN EXPRESSE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،
20240، CASABLANCA MAROC
ITALIAN EXPRESSE شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي : درب 
الحرية بلوك 224 حي الحسني - 

28238 الدار البيصاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 

.345(39

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تورر حل   2828 ماي   31 في  املؤرخ 

عات  شركة   ITALIAN EXPRESSE

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

 18.888 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مورها اإلجتماعي درب 

 - الحسني  حي   224 بلوك  الحرية 

الدار البيصاء املغرب نتيجة   28238

ل1/  تورير املصف:

املصفي  لتورير  االستماع  بذد 

حول عمليات التصفية، وافق الجمع 

الذام على الحساب النهائي الدي أبرز 

وجود حساب سلبي 613.47

2/  توسيم رصيد التصفية:

وجود  عن  أفرز  التورير  أن  بما 

حساب سلبي فإن الجمع قد قرر عدم 

للحصص  سداد  نسبة  تخصيص 

االجتماعية.

تشطيب  و  التصفية  إنهاء    /3

الشركة من السجل التجاري:

الكلي  اإلنهاء  الذام  الجمع  قرر 

طرف  إخالء  أعطى  و  للتصفية 

اسم  تشطيب  قرر  كما  للمصفي 

الشركة من السجل التجاري..

و عين:

و  بوحميدي  مروان   السيد)6) 

عنوانه)ا) 39 شوة 6 زنوة اومكايمدن 

املغرب  الرباط   18898 اكدال 

كمصفي )6) للشركة.

و قد تم انذواد الجمذية الختامية 

بتاريخ 31 ماي 2828 وفي درب الحرية 

بلوك 224 حي الحسني - 28238 الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736639.

431I

HOME COMPTA

DENIM HOUSE
شركة عات املسؤولية املحدود6

قفل التصفية

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC

DENIM HOUSE شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي : 44-42 
زنوة ) حي زكريا عين الشق - 28478 

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التوييد في السجل التجاري : 

.92465

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تورر حل   2828 ماي   31 في  املؤرخ 

عات  شركة   DENIM HOUSE

رأسمالها  مبلغ  املحدود6  املسؤولية 

مورها  وعنوان  درهم   1.888.888
زكريا  حي   ( زنوة   42-44 اإلجتماعي 

الدار البيضاء   28478  - عين الشق 

املغرب نتيجة ل1/  تورير املصف:

املصفي  لتورير  االستماع  بذد 

حول عمليات التصفية، وافق الجمع 
الذام على الحساب النهائي الدي أبرز 

وجود حساب سلبي 74.)516137

2/  توسيم رصيد التصفية:

وجود  عن  أفرز  التورير  أن  بما 

حساب سلبي فإن الجمع قد قرر عدم 

للحصص  سداد  نسبة  تخصيص 

االجتماعية.

تشطيب  و  التصفية  إنهاء    /3

الشركة من السجل التجاري:

الكلي  اإلنهاء  الذام  الجمع  قرر 

طرف  إخالء  أعطى  و  للتصفية 

اسم  تشطيب  قرر  كما  للمصفي 

الشركة من السجل التجاري..

و عين:

و  بوحسن  محمد   السيد)6)  
عنوانه)ا) 14 زنوة حيفا زنوة 17 رقم 

الدار البيضاء   28478 كاليفورنيا   2

املغرب كمصفي )6) للشركة.

و قد تم انذواد الجمذية الختامية 

 42-44 وفي   2828 ماي   31 بتاريخ 
زنوة ) حي زكريا عين الشق - 28478 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2828 تحت رقم 736648.

432I

FIDUGRA

GALERIE GASSAB
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع محمد الخامس عمار6 امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

6158)، اكادير املغرب

GALERIE GASSAB شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

بادر حي موالي اسماعيل رقم )8 

املوظفين انزكان - 6358) انزكان  

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

28363

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   84

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GALERIE GASSAB

غرض الشركة بإيجاز : 1) تسويق 

تسويق   (2 املنسوجات  منتجات 

تسويق املنتجات   (3 الحرف اليدوية 

الغذائية.
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 عنوان املور االجتماعي : زنوة بادر 
حي موالي اسماعيل رقم )8 املوظفين 

انزكان - 6358) انزكان  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 58.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
 588   : السيد مصطفى قصاب 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى قصاب عنوانه)ا) 
 Rue fransisco ferrer 69288  2(
 venissieux FRANCE  69200

venissieux  فرنسا.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى قصاب عنوانه)ا) 
 Rue fransisco ferrer 69288  2(
 venissieux FRANCE  69200

venissieux  فرنسا
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2828 تحت رقم 654/2828.
433I

NOTAIRE

STE IMMOBILIERE STINIA
شركة عات املسؤولية املحدود6

مالءمة النظام األسا�صي للشركة

NOTAIRE
 ANGLE AV. HASSAN II & RUE

 MED MEKNASSI V.N ، 500000،
MEKNES MAROC

 »STE IMMOBILIERE STINIA«
»شركة عات املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: بدر الخير، 
طريق الرباط، توالل - 58888 

مكناس املغرب.
»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.25787
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تورر   2828 مارس   87 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�صي للشركة مع 

موتضيات الوانون: 

مع  التسيير  صالحيات  -تجديد 

تفويض املهام

-صياغىة الوـانون األسا�صي

 ، الذام  املحضر  بموت�صى   /  1

سكيـنة  االستاع6   املحرر من طرف 

الـوافي، موثوـة بـمكناس،بتاريح 87 

مارس 2828، قرر شركاء الشركة 

الـمذكور6 أعاله، ما يلي :

-تجديد صالحيات التسيير للساد6 

يوسف الذبدالوي، عبد الوادر لبريكي 

و عبد الذزيز الصاط ملد6 غير محدد6، 

مع  مسير6  الشركة  تصبح  وبالتالي 

التوقيع املشترك من طرف :

و  لبريكي   الوادر  عبد  -السيد 

السيد يوسف الذبدالوي أو،

البريكي  الوادر  عبد  -السيد 

والسيد عبد الذزيز الصاط أو،

الذبدالوي  يوسف  -السيد 

والسيد عبد الذزيز الصاط.

-وتفويض املهام للمسييرين

بـموت�صى عود توثيوي مـحرر   /2

الـوافي،  سكيـنة  االستـاع6  طرف  من 

مارس   87 بتاريخ  بـمكناس  موثوـة 

2828 ، قرر شركاء الشركة الـمذكور6 

أعاله، ما يلي :

-اعـاد6  صياغىة الوـانون األسا�صي 

الـمذدل  للوـانون  طبوا  للـشركة 

لوانون الشركات.

بكتابة  الوانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بـمكناس، 

بتاريخ 17 يونيو 2828،  رقم  

السجل    ،15(9 رقم  االيداع  

التجاري رقم :25.787.

للـخالصة واالشهـار

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 9)15.

434I

ADVALORIS

RIAD BASANO
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

RIAD BASANO  شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 18 شارع 

الحرية  الطابق 3 رقم شوة 5 الدار 

البيضاء - 28888 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

462539

في  مؤرخ  حر  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   27

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. BASANO

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

وتأجير وإدار6 الذوارات 

إدار6 وكالة الذوارات

تأجير وتشغيل املمتلكات الخاصة.

18 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
الدار   5 3 رقم شوة  الطابق  الحرية  

البيضاء  الدار   28888  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 758   : السيد عبد الوادر طبرني 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد6 كبير6 حيمر :  258 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

طبرني  الوادر  عبد  السيد 
ش  ج  املستوبل  إقامة  عنوانه)ا) 
سيدي   6 الشوة  رقم   64 عمار6   9
مذروف  الدار البيضاء 28888 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  حيمر  كبير6  السيد6 
 64 عمار6   9 إقامة املستوبل ج ش 
الدار  6 سيدي مذروف   رقم الشوة 
البيضاء  الدار   28888 البيضاء 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حيمر  كبير6  السيد6 
 64 عمار6   9 إقامة املستوبل ج ش 
الدار  6 سيدي مذروف   رقم الشوة 
البيضاء  الدار   28888 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736619.

435I

ديوان االستاع ابراهيم الوصير

DYM AUTO
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

ديوان االستاع ابراهيم الوصير
شارع محمد الخامس اقامة 

السنتي�صي رقم 22 الطابق 6 مكتب 
رقم 72 ، 58888، مكناس املغرب

DYM AUTO  شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي مكناس، 
املدينة الجديد6، شارع السذديين ، 
رقم 184 - 58888 مكناس املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
49(59

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   8(
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
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عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DYM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. AUTO

هيكل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امليكانيكي-  التدقيق   - السيارات 

متذدد  تشخيص  الغيار-  قطع  بيع 

األصناف - كهرباء- مكيفات- ديباناج 

.(dépannage (

: مكناس،  عنوان املور االجتماعي 

 ، شارع السذديين  املدينة الجديد6، 
رقم 184 - 58888 مكناس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 158   : بندراعو  دالل  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 158   : السيد6 ياسمينة بندراعو 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 788   : بندراعو  محمد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد6 دالل بندراعو  عنوانه)ا) 
 1 الريان  تجزئة   1 الطابق   6 رقم 

البساتين 58888 مكناس املغرب.

بندراعو  ياسمينة  السيد6 
تجزئة   1 الطابق   6 رقم  عنوانه)ا) 

مكناس   58888 البساتين   1 الريان 

املغرب.

عنوانه)ا)  بندراعو  السيد محمد 
 1 الريان  تجزئة   1 الطابق   6 رقم 

البساتين 58888 مكناس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بندراعو  دالل  السيد6 
 1 الريان  تجزئة   1 الطابق   6 رقم 

البساتين 58888 مكناس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 59)49.

436I

SOFICODEX

GLOBAL FOOD SOLUTION
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

SOFICODEX

41 زنوة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 28832، الدار 

البيضاء املغرب

 GLOBAL FOOD SOLUTION

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي 144، زنوة 

محمد سميحة، اقامة جوهر6 محمد 

سميحة، الطايق 6 الشوة 35 - 

28888 الدارالبيضاء النغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.456599

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تمت   2828 أبريل   27 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

األجهز6 الطبية، استيراد ، تصدير 

، شراء أو بيع جميع االدوات ، اجهز6 

لألغراض  الستخدامها  املذدات  أو 

الطبية أو الجراحية .

إنتاج املنتجات الغذائية الزراعية

جميع   ، وربما تصدير   ، استيراد 

واملواد  الطبية  واألجهز6  املنتجات 

والسلع كيف كان نوعها

التجارية  الذالمات  جميع  تمثيل 

التجار6  وكذلك  واألجنبية  الوطنية 

وتوزيع  شحن  والدولية،   الوطنية 

واألجزاء  ،املواد  املنتجات  جميع 

واملواد الغذائية

الذمليات  جميع   ، عام  وبشكل 

أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 

أو  مباشر  بشكل  املتذلوة  الذوارية 

من  أو  الشركة  بهدف  مباشر  غير 

في  بما  مصالحها  تذزز  أن  املحتمل 

علك التذاون بجميع أشكاله ، جميع 

الذمليات ، الشركات أو الشركات التي 

لها نفس النشاط.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736659.

437I

smaticomp

RIMA CLEAN SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

RIMA CLEAN SARL AU شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 151 شارع 

اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 

اليسرئ ن ج حي املذاريف - 28338 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

462711

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   12

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIMA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CLEAN SARL AU

توديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات التنظيف.

عنوان املور االجتماعي : 151 شارع 

اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 

 28338  - اليسرئ ن ج حي املذاريف 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : الكيحل  ميلود  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 1888  : الكيحل  ميلود  السيد 

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكيحل  ميلود  السيد 

 144 28عمار6  اقامة التوحيد م س 
2 دار بوعز6 النواصر  الرحمة   ( رقم 

الدارالبيضاء   271(2 البيصاء 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الكيحل  ميلود  السيد 

 144 28عمار6  اقامة التوحيد م س 
2 دار بوعز6 النواصر  الرحمة   ( رقم 

الدارالبيضاء   271(2 البيصاء 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736798.

43(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BOUANANE IMMO
إعالن متذدد الورارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2689 ، 48888، مراكش املغرب

BOUANANE IMMO »شركة عات 

املسؤولية املحدود6 عات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مورها االجتماعي: 57,شارع 

موريتانيا صندوق البريد 2689 

مراكش الرئيسية – جيليز - 48888 

مراكش املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.182285

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاع   2828 يونيو   84 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
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على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 « من  الشركة  اسم  تغيير  مايلي: 

 BOUANANE IMMO (SARL(

 GHALIMOU IMMO(  « إلى   »  AU

» (SARL AU

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استوالة السيد مهدي تغرات وتذيين 

وحيد6  مسير6  روحي  نجية  السيد6 

ملد6 غير محدد6

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

قيود  أي  بدون  و  ومنفصل  فردي 

للسيد6 نجية روحي

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

  13 و   2 املاد6  تذديل  على  املوافوة 

تحديث النظام األسا�صي للشركة

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113433.

439I

MAROC COMPTA PLUS

 HARIF TRAVAUX ET

SERVICES
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االول الشوة 
رقم 2 الفويه بن ضالح ، 23288، 

FKIH BEN SALAH MAROC

 HARIF TRAVAUX ET SERVICES

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي اوالد 

حسون الخلفية  - 23288 الفويه 

بن صالح املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

4393

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   29
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HARIF : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX ET SERVICES
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.
اوالد   : االجتماعي  املور  عنوان 
حسون الخلفية  - 23288 الفويه بن 

صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99  سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
اللطيف  عبد  حريف  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اللطيف  عبد  حريف  السيد 
الخلفية   حسسون  اوالد  عنوانه)ا) 

23288 الفويه بن صالح املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف  عبد  حريف  السيد 
الخلفية   حسسون  اوالد  عنوانه)ا) 

23288 الفويه بن صالح املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفويه بن صالح  
15 يونيو 2828 تحت رقم 73/2828.
448I

MAROC COMPTA PLUS

RIDE NOW COMPANY
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشوة 
رقم 2 الفويه بن ضالح ، 23288، 

FKIH BEN SALAH MAROC

RIDE NOW COMPANY شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 

االول باب الثالتاء رقم 34 - 23288 

الفويه بن صالح املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

43(9

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   11

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIDE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NOW COMPANY

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

الطابق   : االجتماعي  املور  عنوان 
 23288  -  34 االول باب الثالتاء رقم 

الفويه بن صالح املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99  سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : يونس شكري   السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شكري   يونس  السيد 
 1 رقم  الجزارين  زنوة  الثالتاء  باب 

23288 الفويه بن صالح املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خياري  محمد  السيد 
)8 رقم  82 الزنوة  حي مبروكة بلوك 

)1 23288 الفويه بن صالح املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفويه بن صالح  

15 يونيو 2828 تحت رقم 71/2828.

441I

BLUE WAVE COMMODITIES

S.O.S LOGISTICS MAROC
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة

S.O.S LOGISTICS MAROC

145 شارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،98888 ، 2( الرابع شوة

Maroc

S.O.S LOGISTICS MAROC شركة 
عات املسؤولية املحدود6)في طور 

التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 145 شارع 

محمد الخامس رقم )2 الطابق 

الرابع طنجة - 98888 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.79973

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

2828 تورر حل  22 فبراير  املؤرخ في 

املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 

مبلغ    S.O.S LOGISTICS MAROC
وعنوان  درهم   188.888 رأسمالها 

شارع محمد   145 مورها اإلجتماعي 

الرابع  الطابق   2( رقم  الخامس 

طنجة - 98888 طنجة املغرب نتيجة 

ل : عدم تحويق هدف الشركة.

 145 ب  التصفية  مور  حدد  و 

شارع محمد الخامس رقم )2 الطابق 

الرابع طنجة - 98888 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)6) عمر  حبيبي و عنوانه)ا) 

الطابق   2 شارع طنطان اقامة ورغة 
طنجة   98888 طنجة   182 رقم   4

املغرب كمصفي )6) للشركة.

مرغيش  الرزاق   عبد  السيد)6) 

اضهر  البالسة  طنجة  عنوانه)ا)  و 
املرس زنوة 9 رقم 26 طنجة 98888 

طنجة املغرب كمصفي )6) للشركة.
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و  املوسوي  اجة   السيد)6) 

عنوانه)ا) شارع طنطان اقامة ورغة 
2 الطابق 4 رقم 182 طنجة 98888 

طنجة املغرب كمصفي )6) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231722.

442I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

 LE FONDS

 D›INVESTISSEMENT A

MARRAKECH
إعالن متذدد الورارات

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـوـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 
رقـــم  4 جليز ، 48888، مراكش 

املغرب

 LE FONDS D›INVESTISSEMENT

A MARRAKECH »شركة عات 

املسؤولية املحدود6«

 1er etage :وعنوان مورها االجتماعي

 C1 jawharat al atlas n° 1098

 - - .route d›ourika marrakech

مراكش املغرب .

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.47827

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

املؤرخ في 16 نونبر 2819

قرار  تم اتخاع الورارات التالية:  
 - مايلي:  على  ينص  الذي   :1 رقم 

 COUDERT ANNIE السيد6  تذيين 

 MAURICETTE epouse MARTIN

كمسير6  ادماجها  ثانية.و  كمسير6 

جديد6.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديد  و  االول  باملسير  االحتفاظ   -

مهامهما.

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

17 من الوانون االسا�صي  تغيير البند 

للشركة  باضافة مسير ثاني.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   11 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113855.

443I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

SMITI SAKANE

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تحويل املور االجتماعي للشركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديد6 املغرب

SMITI SAKANE شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي  بلوك 

رقم 26، تجزئة النجد 2، الجديد6 - 

24888 الجديد6 املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.9471

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

املؤرخ في 13 مارس 2828 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

النجد  تجزئة   ،26 رقم  بلوك   « من 

الجديد6   24888  - الجديد6   ،2

رقم  الزنوة   ،H »شارع  إلى  املغرب« 

 ،I عمار6   ،5 بلوك   ،2 السذاد6   ،33

الشوة رقم 124، ر.ع. 118789/)8، 

الجديد6 - 24888 الجديد6  املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديد6  بتاريخ 17 مارس 

2828 تحت رقم ))249.

444I

UPSILON CONSULTING

IGLO
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

IGLO شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 
السكن األنيق، عمار6 رقم 483، 

الطابق الرابع، حي الذمارية - 28478 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462381

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   17
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.IGLO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
تصنيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 
النول الوطني  ؛  وبيع منتجات البناء 
اآلخرين  لحساب  للبضائع  والدولي 
الذمليات  جميع   ، عام  وبشكل  ؛ 
واملالية  والتجارية  الصناعية 
قد  والتي  املنوولة  وغير  واملنوولة 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 
األهداف  وجميع  الشركة  بهدف 
املماثلة أو عات الصلة التي قد تذزز 

امتدادها أو تطويرها.
إقامة   : االجتماعي  املور  .عنوان 
 ،483 رقم  عمار6  األنيق،  السكن 
الطابق الرابع، حي الذمارية - 28478 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : الفكري  فواد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الفكري  فواد  السيد 

كندا   Boucherville G4B7T9

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الفكري  فواد  السيد 

Boucherville G4B7T9 كندا املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736428.

445I

AMC-PLUS CONSULTING

BENSAID MEK-ENERGIE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMC-PLUS CONSULTING

 IBN SINA II IMM C4 MG 23

 AVENUE ALAL AL FASSI VN ،

50010، MEKNÈS MAROC

BENSAID MEK-ENERGIE شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 91 إقامة 

حكيم شوة 28 الطابق تجزئة شرف 

- 58858 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

49((3

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   83

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
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عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENSAID MEK-ENERGIE
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغار.
عنوان املور االجتماعي : 91 إقامة 
حكيم شوة 28 الطابق تجزئة شرف 

- 58858 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
عبدالرحيم  حامدين  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالرحيم  حامدين  السيد 
عنوانه)ا) 5 شارع بئر أنزران السذاد6 

58878 مكناس املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالرحيم  حامدين  السيد 
عنوانه)ا) 5 شارع بئر أنزران السذاد6 

58878 مكناس املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1671.

446I

Trefle Conseil

VALUETECWAYS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
ValueTecWays شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 
الكتبية الذمار6 1 الشوة 28، 

النسيم  - 28198 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462317

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   15
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ValueTecWays
*توديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  مختلفة  وخدمات  استشارات 

مجال تكنولوجيا املذلومات ؛ 
،إدار6  *التطوير،الهندسة 
،الدراسات  ،التحليل  املشاريع 
ملذالجة  أشكالها  بجميع  والبرامج 

وإرسال البيانات واملذلومات ؛
الذمليات  جميع  عام  *وبشكل 
أو  قانونية  كانت  نوع سواء  أي  من 
اقتصادية أو مالية أو منوولة أو غير 
منوولة تتذلق بالغرض املذكور أعاله 
مماثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 
أو عات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 
الذي  الهدف  غيرمباشر  أو  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحويوه أو امتداده 

أو تطويره..
إقامة   : االجتماعي  املور  عنوان 
الكتبية الذمار6 1 الشوة 28، النسيم  

- 28198 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 288.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد حرمة هللا السباعي عادل 
درهم   188 بويمة  حصة   2.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حرمة هللا السباعي عادل 

 1 الذمار6  الكتبية  إقامة  عنوانه)ا) 

الدار   28198 النسيم    ،28 الشوة 

البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حرمة هللا السباعي عادل 

 1 الذمار6  الكتبية  إقامة  عنوانه)ا) 

الدار   28198 النسيم    ،28 الشوة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736438.

447I

الذموري استشار6

SOCIETE ZEELWOT SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

الذموري استشار6

زنوة فاس رقم  11 تاز6، 35888، 

تاز6 املغرب

SOCIETE ZEELWOT SARL شركة 

عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار ركبة 

اوالد زباير تاز6 35888 تاز6 املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3595

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 يونيو   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )6) يوسف الزروقي 

458 حصة اجتماعية من أصل 988 

الحسن   (6( السيد  لفائد6   حصة 

االدري�صي بتاريخ 26 ماي 2828.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

يونيو   23 بتاريخ  بتاز6   االبتدائية 

2828 تحت رقم 235.

44(I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SOCIETE SALMARIM SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 SOCIETE SALMARIM SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 63 

شارع موالي راشيد إقامة النصر 

فاس - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62((9

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SALMARIM SARL

توديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطذام حسب الطلب

مشغل موهى.
 63 رقم   : عنوان املور االجتماعي 

النصر  إقامة  راشيد  موالي  شارع 

فاس - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 788   : الداودي  السيد6 سمير6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 388   : الداودي  ياسين  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 788  : الداودي  سمير6  السيد6 

بويمة 188 درهم.
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 388  : الداودي  ياسين  السيد 

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد6 سمير6 الداودي عنوانه)ا) 

6 زنوة عباس بناني الشوة ) الطابق 

3 بورمانة فاس 38888 فاس املغرب.

السيد ياسين الداودي عنوانه)ا) 

موسكو  زنوة   31  38 بيروت  شارع 

إقامة حسناء الزهور 1 فاس 38888 

فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد6 سمير6 الداودي عنوانه)ا) 

6 زنوة عباس بناني الشوة ) الطابق 

3 بورمانة فاس 38888 فاس املغرب

السيد ياسين الداودي عنوانه)ا) 

موسكو  زنوة   31  38 بيروت  شارع 

إقامة حسناء الزهور 1 فاس 38888 

فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1411.

449I

DRIEB & ASSOCIES

ALEO
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

ALEO شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 26، شارع 

مرس السلطانالطابق األول الرقم 3 

- 28138 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

461(95

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 أبريل   25

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.ALEO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة سواء في املغرب أو في الخارج 

لحسابها او لحساب الغير هو:

وبيع  وشراء  وتصدير  -استيراد 

وتسويق وتوزيع واملتاجر6 في املنتجات 

والصحية  الطبية  شبه   / الطبية 

والنسيج والزراعة والغذائية.

بيع   ، -أنشطة الوجبات السريذة 

أو  املوقع  في  واملشروبات  األطذمة 

 ، الشاي  قاعة   ، الجاهز6  الوجبات 

جميع أنواع األحداث كتنظيم أعياد 

امليالد ، الذويوة ، حفالت الزفاف ، 

األمسيات مع األصدقاء

جميع الذمليات   ، وبشكل أعم   -

التجارية أو الصناعية أو املنوولة أو 

أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  الذوارية 

بواحد6   ، كلًيا أو جزئًيا   ، غير مباشر 

أو أخرى من الذمليات املذكور6 أعاله 

 ، الشركة  نشاط  تطوير  أو  لتسهيل 

وكذلك أي مشاركة ، مباشر6 أو غير 

مباشر6 ، بأي شكل من األشكال ، في 

الشركات التي تسعى لتحويق أهداف 

مماثلة أو عات صلة.

عنوان املور االجتماعي : 26، شارع 

مرس السلطانالطابق األول الرقم 3 - 

28138 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

 188   : املدر�صي  يوسف  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف املدر�صي عنوانه)ا) 

الدار   28378 أنفا  ب  الليال  ممر 

البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف املدر�صي عنوانه)ا) 

الدار   28378 أنفا  ب  الليال  ممر 

البيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736822.

458I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE MENUISERIE
SOUINASS SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

 STE MENUISERIE SOUINASS

SARL شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

جليل التازي حي رضا رقم 13 محل 
رقم 2 سيدي سليمان - 14288 

سيدي سليمان املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

2(97

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2819 شتنبر   17

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MENUISERIE SOUINASS SARL

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة +نول البضائع+نجار6.

تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 
محل   13 جليل التازي حي رضا رقم 
 14288  - سليمان  سيدي   2 رقم 

سيدي سليمان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 588   : اسويكر6   رشيد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 588   : اسويكر6  انس  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد اسويكر6  عنوانه)ا) 
سيدي   (4 رقم   1( بلوك  بام  حي 
سليمان  سيدي   14288 سليمان 

املغرب.
عنوانه)ا)  اسويكر6  انس  السيد 
سيدي   (4 رقم   1( بلوك  بام  حي 
سليمان  سيدي   14288 سليمان 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد اسويكر6  عنوانه)ا) 
سيدي   (4 رقم   1( بلوك  بام  حي 
سليمان  سيدي   14288 سليمان 

املغرب
عنوانه)ا)  اسويكر6  انس  السيد 
سيدي   (4 رقم   1( بلوك  بام  حي 
سليمان  سيدي   14288 سليمان 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  سليمان   بسيدي  االبتدائية 

19 يونيو 2828 تحت رقم 97)2.

451I

FIDUCO ATROU TANTAN

TANEXPO
إعالن متذدد الورارات

FIDUCO ATROU TANTAN
 TANTAN TANTAN، 82010،

TAN-TAN maroc
 TANEXPO

شركة عات املسؤولية املحدود6
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وعنوان مورها االجتماعي: الحي 

الصناعي الوطية  - 1818) طانطان 

املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.3755

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاع   2828 يونيو   89 املؤرخ في 

الورارات التالية: 

على  ينص  الذي   :81 رقم  قرار 

588 حصة من اسهم  تفويت  مايلي: 

بنجمو  للسيد  محمد  اخراز  السيد 

عبد الكريم 

على  ينص  الذي   :82 رقم  قرار 

اخراز  السيد  السيد  تذيين  مايلي: 

الكريم  بنجمو عبد  السيد  و  محمد 

كمسييرين للشركة و تخويل االمضاء 

لهما 

على  ينص  الذي   :83 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل الوانوني للشركة 

محدود6  مسؤولية  دات  شركة  من 

دات  شركة  الى   واحد  بشريك 

مسؤولية محدود6

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :87 رقم  بند 

588 حصة من اسهم  تفويت  مايلي: 

بنجمو  للسيد  محمد  اخراز  السيد 

الحصص  لتصبح  الكريم  عبد 

متساوية بين الطرفين السيد اخراز 

بنجمو  السيد  و  حصة   588 محمد 

عبد الكريم 588 حصة .

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

و  اخراز محمد  السيد  تذيين  مايلي: 

السيد بنجمو عبد الكريم كمسييرين 

للشركة.

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

للسيد اخراز  تخويل االمضاء  مايلي: 

محمد و السيد بنجمو عبد الكريم.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطانطان  بتاريخ 23 يونيو 

2828 تحت رقم 2828/)9.

452I

BLUE WAVE COMMODITIES

ANJAD TRANSIT
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ANJAD TRANSIT
145 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،98888 ، 2( الرابع شوة

Maroc
ANJAD TRANSIT شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة لينا 
شارع محمد الخامس و زنوة لبنان 
الطابق 5 رقم 57 طنجة - 98888 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.5(749

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
2828 تورر حل  11 فبراير  املؤرخ في 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
  ANJAD TRANSIT الشريك الوحيد 
مبلغ رأسمالها 28.888 درهم وعنوان 
شارع  لينا  اقامة  اإلجتماعي  مورها 
محمد الخامس و زنوة لبنان الطابق 
طنجة   98888  - طنجة   57 رقم   5
رخصة  سحب   : ل  نتيجة  املغرب 

التاهيل للمساهم و املسير.
و حدد مور التصفية ب اقامة لينا 
لبنان  زنوة  و  الخامس  شارع محمد 
 98888  - طنجة   57 رقم   5 الطابق 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  بنلذلى  يمينة   السيد)6) 
شوة   1 السالم  اقامة  عنوانه)ا) 
 58888 زنوة فاس م ج مكناس   15
مكناس املغرب كمصفي )6) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231721.
453I

الذموري استشار6

 SOCIETE ZERROUKI
YOUSSEF BTP SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6
تغيير تسمية الشركة

الذموري استشار6
زنوة فاس رقم  11 تاز6، 35888، 

تاز6 املغرب

 SOCIETE ZERROUKI YOUSSEF

BTP SARL شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها االجتماعي دوار ركبة 

والد زباير تاز6 35888 تاز6 املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

3595

 بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2828 ماي   26 في  املؤرخ 

 SOCIETE« من  الشركة  تسمية 

 ZERROUKI YOUSSEF BTP

 SOCIETE ZEELWOT« إلى   »SARL

. « SARL

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بتاز6   االبتدائية 

2828 تحت رقم 235.

454I

STREET BUSINESS CENTER

R S ARTISANS
إعالن متذدد الورارات

STREET BUSINESS CENTER

عمار6 رقم 18، رقم 7، زنوة الحرية، 

جليز، مراكش ، 48888، مراكش 

املغرب

R S ARTISANS »شركة عات 

املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: متجر 
رقم C12 ، املسمى املوجود ، » 17 

/ »PLAZA B7 في مراكش كيليز 

، ساحة 16 نوفمبر -   - 48888 

مراكش املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.3336

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاع   2828 يونيو   8( املؤرخ في 

الورارات التالية: 

الذي ينص على  قرار رقم األول: 

حصة اجتماعية،   58 تفويت  مايلي: 

من طرف السيد علي الفياللي، لفائد6 

السيد6 حيات كريمي بموت�صى عود 

عرفي بتاريخ )8 يونيو 2828 ، وبالتالي 

أصبح لكل منهما 58 حصة في راسمال 

عات  شركة  أصبحت  و  الشركة 

مسؤولية محدود6

الذي ينص على  قرار رقم الثاني: 

علي  محمد  السيد  استوالة  مايلي: 

الفياللي كمسير للشركة

قرار رقم الثالث : الذي ينص على 

كريمي  حيات  السيد6  تذيين  مايلي: 

 19(2 شتنبر   26 بتاريخ  املزداد6 

الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحاملة 
بتجزئة  والساكنة   QA128868 رقم 

 13 شوة   1341 عمار6   81 الوفاق 

غير  ملد6  ملد6  للشركة  تمار6 كمسير 

محدود6

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي  األول:  رقم  بند 

تم  السابوة  للورارات  تبذا  مايلي: 

اعتماد نظام أسا�صي

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم )11351.

455I

njbusiness

STE RAVESTA
شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

njbusiness

 imm bureau zineb n°18 etage 3

 av abdelali benchekroun vn fes

fes، 30000، fes maroc

 STE RAVESTA

شركة عات مسؤولية محدود6

 عات الشريك الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي الشوة 6 
عمار6 ف26 إقامة الفردوس الطابق 
ا 26ف تجزئة دليلة فاس - 38888 

فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
62985

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   11
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAVESTA
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و األشغال املختلفة.
 6 عنوان املور االجتماعي : الشوة 
عمار6 ف26 إقامة الفردوس الطابق 
 38888  - 26ف تجزئة دليلة فاس  ا 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد أحمد الحسناوي  :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسناوي   أحمد  السيد 
عنوانه)ا) دوار اوالد بوعبيد الصمذة 
فاس    38888 فاس  الطيب  اوالد 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسناوي   أحمد  السيد 
عنوانه)ا) دوار اوالد بوعبيد الصمذة 
فاس    38888 فاس  الطيب  اوالد 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1424.

456I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

AGRI-OLIVES
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

« « AGRI-OLIVES شـــركــــة

شــركـــة عات الــمــســؤولــيـة الــمــحــدود6 
رأسمالها 288.888,88 درهم

الــمــوــر االجـتــمـاعــي:  الـحـي الــصــنــاعــي 

ســيــدي غــانــم رقـــم 5)2   مـــــراكـــــش.

بموت�صى الذوود الذرفية املحرر6 

شركة  فوتت   ،2828 ماي   7 بتاريخ 

مائة  ش.م.   CARTIER SAADA»«

وخمسة وأربذون حصة )145 حصة) 

االتية  الساد6  من  واحد  كل  إلى 

منير  الدباغ  و  بيير  كارتيي  أسماؤهم 

موالي حسن.

وقد تم اإليداع الوانوني للشـركة 

بـكتابة الضـبط بالـمـحـكمة التجاريـة 

تحت   2828/86/1( يوم  بمراكش 
رقـم 123576.

457I

omnium management

 MOROCCO
COMPETENCES LUXURY
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، (2

30100، fes maroc

 MOROCCO COMPETENCES

LUXURY شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

لسكون قطذة  رقم17 مكتب 11 

شارع طنجة  - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62(89

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   83

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MOROCCO COMPETENCES

.LUXURY

مذهد    : بإيجاز  الشركة  غرض 

للدعم - االستشار6 في املوارد البشرية 

- التصدير واالستراد .

تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 

 11 مكتب  رقم17  قطذة   لسكون 

شارع طنجة  - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 678   : علي  مو�صى  ابو  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 MAHAMAT MBODOU السيد

MBODOUMI :  330 حصة بويمة 

188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  علي  مو�صى  ابو  السيد 

الكرامة  شارع  كامرون  زنوة   52

الزهور 1 38888 فاس املغرب.

 MAHAMAT MBODOU السيد

 TCHAD عنوانه)ا)   MBODOUMI

.99344 TCHAD TCHAD

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  علي  مو�صى  ابو  السيد 

الكرامة  شارع  كامرون  زنوة   52

الزهور 1 38888 فاس املغرب

دجي   محمود  زنوبة  السيد6 

شارع  كامرون  زنوة   52 عنوانه)ا) 

فاس   38888  1 الزهور  الكرامة 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم )134.

45(I

CAP AUDIT

JANABRAR TRANS SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

CAP AUDIT
 YAACOUB EL MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

JANABRAR TRANS SARL شركة 
عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي مليش 
السفلى الوصر الصغير  - 98888 

طنجة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

185263
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   83
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JANABRAR TRANS SARL
نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع محليا و دوليا .
مليش   : االجتماعي  املور  عنوان 
 98888  - الصغير   الوصر  السفلى 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
58 حصة    : السيد محمد اغزيل 

بويمة 1.888 درهم للحصة .
السيد محمد الهواس :  58 حصة 

بويمة 1.888 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اغزيل  محمد  السيد 
الصغير  الوصر  السفلى  مليش  دوار 
طنجة   94152 أنجر6  الفحص 

املغرب.
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عنوانه)ا)  الهواس  محمد  السيد 
أنجر6   فحص  ملوسة  املخفي  قرية 

94152 طنجة املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الهواس  محمد  السيد 
أنجر6   فحص  ملوسة  املخفي  قرية 

94152 طنجة املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231654.

459I

لوكسر للحسابات

مزيلونس طرافوا
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 68888، وجد6 املغرب
مزيلونس طرافوا شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي  )16 

تجزئة املجد 1 سيدي يحي - 68888 
وجد6 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
35851

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   25
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مزيلونس طرافوا.
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و بيع وشراء الذوار.
 16(   : االجتماعي  املور  عنوان 
 68888  - 1 سيدي يحي  تجزئة املجد 

وجد6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

348 حصة    : السيد كريم عبابوا 
بويمة 188 درهم للحصة .

 338   : قدوري  اسية  السيد6 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد رحال بومذز6 :  338 حصة 
بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عبابوا  كريم  السيد 
حي اكدال تجزئة سهب الخيل زنوة 
 68888 2 سيدي يحي   4 رقم  الرافة 

وجد6 أملغرب.
عنوانه)ا)  قدوري  اسية  السيد6 
وجد6   68888   14 حي الجديد زنوة 

أملغرب.
السيد رحال بومذز6 عنوانه)ا) حي 

عين لحجر  68888 الذيون أملغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عبابوا  كريم  السيد 
حي اكدال تجزئة سهب الخيل زنوة 
 68888 2 سيدي يحي   4 رقم  الرافة 

وجد6 أملغرب
عنوانه)ا)  قدوري  اسية  السيد6 
وجد6   68888   14 حي الجديد زنوة 

أملغرب
السيد رحال بومذز6 عنوانه)ا) حي 

عين لحجر  68888 الذيون أملغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم )116.
468I

مغرب تدبير

 ELECTROMENAGER NEJMA
TANGER

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

مغرب تدبير
شارع مراكش إقامة النجد الطابق 1 

رقم 14 ، 98888، طنجة املغرب
 ELECTROMENAGER NEJMA
TANGER شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

ليبانريس نزهة 6 طنجة 98888 

طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

77619

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   23

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ELECTROMENAGER NEJMA

.TANGER

التجار6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلكترونية.

شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 

 98888 طنجة   6 نزهة  ليبانريس 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 ELECTROMENAGER الشركة 

حصة   NEJMA TANGER :  1.888

بويمة 188.888 درهم للحصة .

السيد امجري محمد : 588 بويمة 

58.888 درهم.

السيد محمد سالمة : 588 بويمة 

58.888 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  امجري  السيد 

 98888  12 شارع   1 رقم  السواني 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  سالمة  محمد  السيد 

طنجة   98888  48 رقم  فيستا  فيال 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  امجري  السيد 
 98888  12 شارع   1 رقم  السواني 

طنجة املغرب
عنوانه)ا)  سالمة  محمد  السيد 
طنجة   98888  48 رقم  فيستا  فيال 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة  بتاريخ - تحت رقم -.
461I

MAROC COMPTA PLUS

LEKHILI CAR
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشوة 
رقم 2 الفويه بن ضالح ، 23288، 

FKIH BEN SALAH MAROC
LEKHILI CAR شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
عالل بن عبد هللا  رقم الطابق 

الثاني 13 - 23288 الفويه بن صالح 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
4391

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   2(
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEKHILI CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
الطابق  رقم  هللا   عبد  بن  عالل 
الثاني 13 - 23288 الفويه بن صالح 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99  سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد مهدي لكحيلي  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لكحيلي  مهدي  السيد 

حي الرياض زنوة عبد هللا كنون رقم 

157 23358 قصبة تادلة املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اسامة  مرهون  السيد 
  53 رقم   82 بلوك  الراشدية  حي 

23358 قصبة تادلة املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفويه بن صالح  

15 يونيو 2828 تحت رقم 72/2828.

462I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 SOCIETE MKGO TRAN
SARL-AU

شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

SOCIETE MKGO TRAN SARL-

AU شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي إقامة السذيدي 

مكاتب الفتح الطابق الثاني الشوة 
رقم   7 - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62((7

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   82

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

SOCIETE MKGO TRAN SARL-

.AU

نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع بالطرق الوطنية والدولية.

شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 

السذيدي  إقامة  امللكي  الجيش 

الشوة  الثاني  الطابق  الفتح  مكاتب 

رقم   7 - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

الخليفي  املهدي  محمد  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

 : الخليفي  املهدي  محمد  السيد 

1888 بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الخليفي  املهدي  محمد  السيد 

طريق  أحد  تجزئة   99 عنوانه)ا) 

إيموزار فاس 38888 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخليفي  املهدي  محمد  السيد 

طريق  أحد  تجزئة   99 عنوانه)ا) 

إيموزار فاس 38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1418.

463I

SOCIETE MODYANI SARL

JANADRIA
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

JANADRIA شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي الشوة 

الكائنة بتجزئة موالي رشيد إقامة 

الوفاء عمار6 رقم 9 الطابق الثالث 

شوة رقم ) الفنيدق - 93188 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

26(19

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   12

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JANADRIA

استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  الذامة  الغدائية  املواد  توزيع  و 

املالبس.

الشوة   : االجتماعي  املور  عنوان 

إقامة  رشيد  موالي  بتجزئة  الكائنة 

الثالث  الطابق   9 عمار6 رقم  الوفاء 

 93188  - الفنيدق   ( رقم  شوة 

الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : السيد عبد الواحد الزرقي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 588   : اليسيني  سذيد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الزرقي  الواحد  عبد  السيد 

شارع  الذليا  كنديسة  حي  عنوانه)ا) 

 1 شوة   9 ه رقم   1 املوحدين زنوة 

الفنيدق 93188 الفنيدق املغرب.

اليسيني عنوانه)ا)  السيد سذيد 

 86 كايي تنيينتي كورونيل كوتيير رقم 

 93888 81 بويرتا د ر سبتة  بيسو ب 

سبتة املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزرقي  الواحد  عبد  السيد 

شارع  الذليا  كنديسة  حي  عنوانه)ا) 

 1 شوة   9 ه رقم   1 املوحدين زنوة 

الفنيدق 93188 الفنيدق املغرب

اليسيني عنوانه)ا)  السيد سذيد 

 86 كايي تنيينتي كورونيل كوتيير رقم 

 93888 81 بويرتا د ر سبتة  بيسو ب 

سبتة املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2828 تحت رقم 8714.

464I

DRIEB & ASSOCIES

YARIES
شركة عات مسؤولية محدود6

 عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

YARIES شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 26، شارع 

مرس السلطان الطابق األول الرقم 

3 - 28138 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

461(93
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في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 أبريل   86

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YARIES

هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة سواء في املغرب أو في الخارج 

لحسابها او لحساب الغير هو:

بيع   ، -أنشطة الوجبات السريذة 

أو  املوقع  في  واملشروبات  األطذمة 

 ، الشاي  قاعة   ، الجاهز6  الوجبات 

جميع أنواع األحداث كتنظيم أعياد 

امليالد ، الذويوة ، حفالت الزفاف ، 

األمسيات مع األصدقاء

جميع الذمليات   ، وبشكل أعم   -

التجارية أو الصناعية أو املنوولة أو 

أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  الذوارية 

بواحد6   ، كلًيا أو جزئًيا   ، غير مباشر 

أو أخرى من الذمليات املذكور6 أعاله 

 ، الشركة  نشاط  تطوير  أو  لتسهيل 

وكذلك أي مشاركة ، مباشر6 أو غير 

مباشر6 ، بأي شكل من األشكال ، في 

الشركات التي تسعى لتحويق أهداف 

مماثلة أو عات صلة.

عنوان املور االجتماعي : 26، شارع 

مرس السلطان الطابق األول الرقم 3 

- 28138 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

 188   : املدر�صي  يوسف  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف املدر�صي عنوانه)ا) 

الدار   28378 أنفا  ب  الليال  ممر 

البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف املدر�صي عنوانه)ا) 
الدار   28378 أنفا  ب  الليال  ممر 

البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736821.

465I

IFCG CONSULTING SARL

بركة فود ديستريبيسيون
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS LOT KADIRI BP N°
 302 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
بركة فود ديستريبيسيون شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 238 
تجزئة الزهراء، الطابق االر�صي 
برشيد - 26188 برشيد املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
13687

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   29
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بركة   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فود ديستريبيسيون.
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية.
 238  : االجتماعي  املور  عنوان 
االر�صي  الطابق  الزهراء،  تجزئة 

برشيد - 26188 برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بركة  زكرياء  السيد 
 37 عمار6   83 تجزئة السذاد6 م س 
البييضاء  الدار  االلفة   12 الشوة 

28488 الدار البييضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بركة  زكرياء  السيد 
 37 عمار6   83 تجزئة السذاد6 م س 
البييضاء  الدار  االلفة   12 الشوة 

28488 الدار البييضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2828 تحت رقم -.

466I

الذموري استشار6

 SOCIETE
ZONE4NETTOYAGE

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الذموري استشار6
زنوة فاس رقم  11 تاز6، 35888، 

تاز6 املغرب
  SOCIETE ZONE4NETTOYAGE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة فاس 

عمار6 جميلة مكتب رقم 9 تاز6 
35888 تاز6 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
5349

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   12
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE ZONE4NETTOYAGE
نظافة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بستنة .
زنوة   : االجتماعي  املور  عنوان 
فاس عمار6 جميلة مكتب رقم 9 تاز6 

35888 تاز6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
  : عبدالوادر  لهبوري  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالوادر  لهبوري  السيد 
 35888 الذسكري  الحي  عنوانه)ا) 

تاز6 املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالوادر  لهبوري  السيد 
 35888 الذسكري  الحي  عنوانه)ا) 

تاز6 املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بتاز6   االبتدائية 

2828 تحت رقم 232.
467I

STREET BUSINESS CENTER

 CHALLAL IMPORT ET
EXPORT

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمار6 رقم 18، رقم 7، زنوة الحرية، 
جليز، مراكش ، 48888، مراكش 

املغرب
 CHALLAL IMPORT ET EXPORT
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 18 ، 
رقم 7، زنوة الحرية، جليز  - 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
1839(1

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   18
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHALLAL IMPORT ET EXPORT
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير املنتجات الغذائية واألجهز6 
للمواهي  واملذدات  واملواد  املنزلية 

واملطاعم والفنادق وأواني املطبخ....
عنوان املور االجتماعي : شوة 18 ، 
رقم 7، زنوة الحرية، جليز  - 48888 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : شالل  ياسين  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين شالل عنوانه)ا) حي 
 62818 41 58 رقم  الذرا�صي الزنوة 

الناضور املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين شالل عنوانه)ا) حي 
الذرا�صي الزنوة 58 رقم 41  62818 

الناضور املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113367.

46(I

FIDUGRA

F R D MULTISERVICE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمار6 امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

6158)، اكادير املغرب
F R D multiservice شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 11 زنوة 
12 حي بئر انزران تكوين اكادير - 

8888) اكادير املذرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
43167

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   84
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 F R D  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.multiservice
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متذدد6 الخدمات
مختلف االشغال

اشغال البناء.
زنوة   11  : عنوان املور االجتماعي 
 - اكادير  تكوين  انزران  بئر  حي   12

8888) اكادير املذرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : فرانك  دانيكو  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فرانك  دانيكو  السيد 
 Rue du docteur ALBERT  93
BARRAUD 33000 BORDEAUX-

FRANCE 33888  بوردو فرنسا.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فرانك  دانيكو  السيد 
 Rue du docteur ALBERT  93
BARRAUD 33000 BORDEAUX-

FRANCE 33888 بوردو فرنسا
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2828 تحت رقم 98463.

469I

LA DILIGENCE COMPTABLE

 CENTRE DE RADIOLOGIE
VICTORINE

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنوة عبد الذزيز الثذالبي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكتب رقم 14 فاس ، 38888، 

فاس املغرب
 CENTRE DE RADIOLOGIE

VICTORINE شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 
االر�صي رقم 2 و3 و 4  زنوة رحال 

املسكيني شارع الجيش امللكي املدينة 
الجديد6 - 38888 فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
62(99

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   8(
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE DE RADIOLOGIE

.VICTORINE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتصوير باألشذة.

الطابق   : االجتماعي  املور  عنوان 

زنوة رحال    4 و  و3   2 االر�صي رقم 

املسكيني شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديد6 - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : الفتاش  السيد حسن 

حصة بويمة 188,88 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الفتاش  حسن  السيد 

فاس  بنسود6  الوحد6  حي   1145

38838 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الفتاش  حسن  السيد 

فاس  بنسود6  الوحد6  حي   1145

38838 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 2828/1438.

478I

فيد بيست كونسيلتين

DAMA COMMERCE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السذاد6 شارع موالي اسماعيل 

زنوة بركان رقم 81 الطابق االول ، 

78888، الذيون املغرب

DAMA COMMERCE شركة عات 

مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد



7199 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

وعنوان مورها اإلجتماعي الوكالة 
81 بلوك D رقم )31الذيون الوكالة 
81 بلوك D رقم )31الذيون 78888 

الذيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
31233

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   24
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DAMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.COMMERCE
تجار6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية.
الوكالة   : االجتماعي  املور  عنوان 
)31الذيون الوكالة  D رقم  81 بلوك 
81 بلوك D رقم )31الذيون 78888 

الذيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
الداعلي  احمد  محمد  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الداعلي  احمد  محمد  السيد 
عنوانه)ا) زنوة جبل الذيا�صي رقم 42  

78888 السمار6 املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الداعلي  احمد  محمد  السيد 
عنوانه)ا) زنوة جبل الذيا�صي رقم 42  

78888 السمار6 املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
85 مارس  بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 683.
471I

فيد بيست كونسيلتين

SOHAIB ALKHAIR
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السذاد6 شارع موالي اسماعيل 
زنوة بركان رقم 81 الطابق االول ، 

78888، الذيون املغرب
 SOHAIB ALKHAIR

شركة عات مسؤولية محدود6 
عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
ولي الذهد رقم 238 الذيون تجزئة 
ولي الذهد رقم 238 الذيون 78888 

الذيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
31735

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   8(
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOHAIB ALKHAIR
استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.....
تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 
تجزئة  الذيون   238 رقم  الذهد  ولي 
 78888 الذيون   238 ولي الذهد رقم 

الذيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : الخرفي  ولينة  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الخرفي  ولينة  السيد 

املدينة   87 الدار  رقم   89 بلوك 
الذيون   78888 بوكراع  املنجمية 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لذزيزو  زينب  السيد6 

حي خط الرملة 81 ونوة ورزازات رقم 

64 78888 الذيون املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 953.

472I

فيد بيست كونسيلتين

AMAL SERVICE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السذاد6 شارع موالي اسماعيل 

زنوة بركان رقم 81 الطابق االول ، 

78888، الذيون املغرب

AMAL SERVICE شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

املوداد بن عمر رقم 163 تجزئة 

الراحة الذيون شارع املوداد بن 
عمر رقم 163 تجزئة الراحة الذيون 

78888 الذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

31733

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   89

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SERVICE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 

تجزئة   163 رقم  عمر  بن  املوداد 

بن  املوداد  شارع  الذيون  الراحة 
تجزئة الراحة الذيون   163 عمر رقم 

78888 الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
اكنارن  السالم  عبد  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اكنارن  السالم  عبد  السيد 

ولي  شارع  الذهد  ولي  حي  عنوانه)ا) 

 78888  11 رقم  موت  الذهدحضر 

الذيون املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اكنارن  السالم  عبد  السيد 

ولي  شارع  الذهد  ولي  حي  عنوانه)ا) 

 78888  11 رقم  موت  الذهدحضر 

الذيون املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 952.

473I

CONCILIUM EXPERTISE

BERHA BUSINESS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

156،زنوة ابو زايد الدادو�صي، 
رقم 9، املذاريف، الدار البيضاء ، 

28338، الدار البيضاء املغرب

  BERHA BUSINESS
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شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الفردوس 
)GH1 عمار6 ))1 رقم 1 الولفة 
الدار البيضاء - 28228 الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462775

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   8(
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BERHA BUSINESS
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود.
عنوان املور االجتماعي : الفردوس 
)GH1 عمار6 ))1 رقم 1 الولفة الدار 
البيضاء   الدار   28228  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد عدنان برها :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  برها  عدنان  السيد 
رقم 48 حي الذلويين مجموعة د تاز6 

35888 تاز6 املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  برها  عدنان  السيد 
رقم 48 حي الذلويين مجموعة د تاز6 

35888 تاز6 املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736939.

474I

sud boujdour negoce

STE STAR SECURITE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
توليص هدف الشركة

sud boujdour negoce
 Av mohamed V n°23 Boujdour ،

71888، بوجدور املغرب
STE: STAR SECURITE شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها االجتماعي حي األمل 1 
الذود6 رقم  275 بوجدور - 71888 

بوجدور املغرب.
توليص هدف الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
17(35

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تم حذف   2828 يونيو   28 املؤرخ في 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
نول وحماية األموال واملجوهرات 
و املذادن الثمينة ومستندات الدفع .

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 1855/2828.
475I

UNION BEST SOLUTIONS

 BAHJA IRRIGATION
AGRICOLE MAROC

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تحويل املور االجتماعي للشركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

 BAHJA IRRIGATION AGRICOLE
MAROC شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي , اقامة جواد عمار6 
189 شوة رقم 43 الطابق الثالث 
جليز مراكش - 48888 مراكش 

املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.92997
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
املؤرخ في 27 فبراير 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
اقامة   , »شارع عبد الكريم الخطابي 
 43 رقم  شوة   189 عمار6  جواد 
الطابق الثالث جليز مراكش - 48888 
تجزئة  »مسار1  إلى  مراكش املغرب« 
628 طريق اسفي  بلمجاد عمار6 رقم 

- 48888 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113416.

476I

asy accounting

STE CASA DEPOT
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

asy accounting
 No 1 IMM 29 ERREDA HAJ
 FATEH, El Oulfa ، 20000،

casablanca maroc
STE CASA DEPOT شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشوة 6 - 

28888 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

462463
في  مؤرخ  حر  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 أبريل   81
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASA DEPOT
منذش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عواري.

46 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
الزرقطوني الطابق الثاني الشوة 6 - 

28888 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد ادريس عدلي :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
السيد حسن كزول :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عدلي  ادريس  السيد 
 21 شوة   5 مكرر زنوة صافوا ط   2
 28888 املستشفيات   حي  اقامة 

البيضاء املغرب.
السيد حسن كزول عنوانه)ا) حي 
اولحيان زنوة 1 رقم 114 عين الشق  

28888 البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عدلي  ادريس  السيد 
 21 شوة   5 مكرر زنوة صافوا ط   2
البيضاء  املستشفيات  حي  اقامة 

28888 البيضاء املغرب
السيد حسن كزول عنوانه)ا) حي 
اولحيان زنوة 1 رقم 114 عين الشق  

28888 البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم -.
477I

IFCG CONSULTING SARL

ميباترونس سرفيس
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS LOT KADIRI BP N°
 302 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
ميباترونس سرفيس  شركة عات 

مسؤولية محدود6
 عات الشريك الوحيد



7(81 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

وعنوان مورها اإلجتماعي 12 زنوة 

وادي سبو حي السذاد6 برشيد - 

26188 برشيد املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

13619

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   85

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ميباترونس سرفيس .

نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

زنوة   12  : عنوان املور االجتماعي 

 - برشيد  السذاد6  حي  سبو  وادي 

26188 برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي بياض عنوانه)ا) 18 

زنوة وادي سبو حي السذاد6  26188 

برشيد  املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي بياض عنوانه)ا) 18 

زنوة وادي سبو حي السذاد6  26188 

برشيد  املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2828 تحت رقم 5)2.

47(I

orient compt

 SOCIETE GÉNERAL
 TRAVAUX BOUAMOUDI

OUJDA SGTBO
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 185

60000، OUJDA MAROC

 societe géneral travaux

bouamoudi oujda SGTBO شركة 

عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي فيال 

اورانجي الطابق الخامس شارع 

الدرفوفي - 68888  وجد6 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

34995

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   28

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 societe : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

 géneral travaux bouamoudi

.oujda SGTBO

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغال متذدد6

اشغال عامة

تاجر.

فيال   : االجتماعي  املور  عنوان 

شارع  الخامس  الطابق  اورانجي 

الدرفوفي - 68888  وجد6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : امين  بوعمودي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 588   : بوعمودي محمد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوعمودي امين عنوانه)ا)  

بلوك  لخضرعمار26  الجرف  تجزئة 

وجد6    68888 وجد6   ( رقم   B1

املغرب.

السيد بوعمودي محمد عنوانه)ا) 

ا))  زنوة  السالم  تجزئة  ملحلة  ظهر 

رقم22 68888  وجد6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوعمودي امين عنوانه)ا)  

بلوك  لخضرعمار26  الجرف  تجزئة 

B1 رقم ) 68888  وجد6 املغرب

السيد بوعمودي محمد عنوانه)ا) 

ا))  زنوة  السالم  تجزئة  ملحلة  ظهر 

رقم22 68888  وجد6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   12 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 5)18.

479I

FIDEXIA 

NEWLEC SARLAU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDEXIA

 ETUDES - GESTION - CONSEIL

 Angle Rue Mozart Et Boulevard

 d’Anfa  Résidence Le Petit

 Paradis 7éme Etage Casablanca،

20100، Casablanca Maroc

NEWLEC SARLAU شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 

بسمة II عمار6 27 طابق 1 شوة 6 

عين السبع - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3663(7

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر   281( دجنبر   83 في  املؤرخ 
عات مسؤولية محدود6  حل شركة 
 NEWLEC الوحيد  الشريك  عات 
 188.888 مبلغ رأسمالها    SARLAU
درهم وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 
 6 شوة   1 طابق   27 عمار6   II بسمة 
الدار البيضاء   28888  - عين السبع 
تحويق  صذوبة   : ل  نتيجة  املغرب 

الهدف االجتماعي.
إقامة  ب  التصفية  مور  حدد  و 
 6 شوة   1 طابق   27 عمار6   II بسمة 
الدار البيضاء   28888  - عين السبع 

املغرب. 
و عين:

صديف  عبدالفتاح    السيد)6) 
 F( إقامة  جوهر6  حي  عنوانه)ا)  و 
سيدي مومن  28888 الدار البيضاء 

املغرب كمصفي )6) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر6  محل  لهم 
الذوود و الوثائق املتذلوة بالتصفية 
)F سيدي مومن   : حي جوهر6 إقامة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 8( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2819 تحت رقم 235))6.
4(8I

FUDICAIRE ISMAILI

A2BM PROJET SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التوم بلوك 2 رقم 87 السمار6 ، 

ES-SMARA MAROC ،72888
A2BM PROJET SARL  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
 HAY وعنوان مورها اإلجتماعي
 ENNAHDA RUE SIDI OULD

OUNHA N° 02 - 72000 السمار6 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.1929
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بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 ماي   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :

الكريم  عبد   (6( السيد  تفويت 

ايتبنذلي 3.888 حصة اجتماعية من 

أصل 3.888 حصة لفائد6  السيد )6) 

جواد الناصري بتاريخ )2 ماي 2828.

محمد  بالل   (6( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   3.888

 (6( السيد  لفائد6   حصة   3.888

جواد الناصري بتاريخ )2 ماي 2828.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

ماي   2( بتاريخ  االبتدائية بالسمار6  

2828 تحت رقم 1/2828).

4(1I

FUDICAIRE ISMAILI

STE A2BM PROJET SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6

تذيين مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التوم بلوك 2 رقم 87 السمار6 ، 

ES-SMARA MAROC ،72888

STE A2BM PROJET SARL  شركة 

عات املسؤولية املحدود6

 A2BM وعنوان مورها اإلجتماعي

 PROJET SARL HAY ENNAHDA

 RUE SIDI OULD OUNHA N° ES

SEMARA 72000 السمار6 املغرب.

تذيين مسير جديد للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.1929

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تذيين  تم   2828 ماي   2( في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)6) جواد 

الناصري كمسير آخر

تبذا إلقالة مسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمار6  بتاريخ 22 يونيو 

2828 تحت رقم 1/2828).

4(2I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

AGR PANET
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم ) الطابق 5 الشوة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 38888، 

فاس املغرب

AGR PANET شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

عبد الذزيز بوطالب  عمار6 البهجة  

الشوة رقم 3 االطلس - 38888 

فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62989

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   8(

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PANET

غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

 - التجار6   - تصدير املذدات التونية 

االشغال املختلفة.

عنوان املور االجتماعي : شارع عبد 

الذزيز بوطالب  عمار6 البهجة  الشوة 
رقم 3 االطلس - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد6 غزالن بوعز6 :  758 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

258 حصة    : السيد انس رشاش 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوعز6  غزالن  السيد6 
 2 البرتوال  زنوة   1 النيل رقم  شارع 

النرجس ب 38888 فاس املغرب.
السيد انس رشاش عنوانه)ا) رقم 

حي الرياض طريق عين الشوف   62

زواغة 38888 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوعز6  غزالن  السيد6 
 2 البرتوال  زنوة   1 النيل رقم  شارع 

النرجس ب 38888 فاس املغرب
السيد انس رشاش عنوانه)ا) رقم 

حي الرياض طريق عين الشوف   62

زواغة 38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم -.

4(3I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة الذيون الساقية 

الحمراء

BAHIDA TRAVAUX DIVERS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

الذيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 78888، 

الذيون املغرب

 BAHIDA TRAVAUX DIVERS

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مدينة 25 

مارس بلوك y    رقم 1183  - 78888 

الذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

317(9

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   12

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAHIDA TRAVAUX DIVERS

مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات و االشغال

اجهز6  مختلف  شراء  و  بيع 

املذلوميات وصيانتها واصالحها

التجار6 الذامة

االستراد و التصير.

عنوان املور االجتماعي : مدينة 25 
مارس بلوك y    رقم 1183  - 78888 

الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد زكرياء عبد الحق :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زكرياء عبد الحق عنوانه)ا) 
مدينة 25 مارس بلوك y    رقم 1183 

78888 الذيون املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زكرياء عبد الحق عنوانه)ا) 
مدينة 25 مارس بلوك y    رقم 1183 

78888 الذيون املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 28/)99.

4(4I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

تماي طومبو موروكو  

 TIMAY TEMPO  ET 
MOROCCO  

شركة عات املسؤولية املحدود6
حل شركة

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI
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 timay       (  تماي طومبو موروكو

tempo  et morocco        ) شركة 

عات املسؤولية املحدود6)في طور 

التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 131 شارع 

عبد املومن الطابق 4 رقم 17 الدار 

البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.222471

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

2819 تورر حل  27 دجنبر  املؤرخ في 

شركة عات املسؤولية املحدود6 تماي 

  timay tempo       (  طومبو موروكو

مبلغ رأسمالها    (         et morocco

مورها  وعنوان  درهم   158.888

املومن  عبد  شارع   131 اإلجتماعي 

البيضاء  الدار   17 رقم   4 الطابق 

 : املغرب نتيجة ل  الدار البيضاء   -  -

توقف نشاط الشركة  .

زنوة   29 و حدد مور التصفية ب 

الدار   -  - السين بولو الدار البيضاء 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الوارزازي  حسن   السيد)6) 

زنوة السين بولو الدار   29 عنوانه)ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   - البيضاء 

كمصفي )6) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 94)736.

4(5I

SOCIETE SMARA DAOUAGINE SAR AU

 SMARA DAOUAGINE
SARL A.U

شركة املحاصة
تأسيس شركة

 SOCIETE SMARA DAOUAGINE
SAR AU

دوار بوركبات بذروس تيسة تاونات 
، 34888، تاونات املغرب

 SMARA DAOUAGINE SARL A.U
شركة املحاصة

وعنوان مورها اإلجتماعي بذروس 
تيسة تاونات  تاونات 34888  تاونات  

املغرب
تأسيس شركة املحاصة 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
1611

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   89
باملميزات  املحاصة  لشركة  األسا�صي 

التالية:
شكل الشركة : شركة املحاصة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SMARA DAOUAGINE SARL A.U
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدواجن .
بذروس   : عنوان املور االجتماعي 
تيسة تاونات  تاونات 34888  تاونات  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
 1   : الذدالوي   ادريس  السيد 
حصة بويمة 18.888 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس الذدالوي  عنوانه)ا) 
بذروس تيسة تاونات 34888  تاونات  

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس الذدالوي  عنوانه)ا) 
بذروس تيسة تاونات 34888  تاونات  

املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   11 بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

2828 تحت رقم 126.

4(6I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE AL FAOURISS SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

STE AL FAOURISS SARL شركة 
عات املسؤولية املحدود6)في طور 

التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة براغ 
زايو - 62988 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.17899

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تورر حل   2828 13 مارس  املؤرخ في 

 STE 6شركة عات املسؤولية املحدود

AL FAOURISS SARL  مبلغ رأسمالها 

مورها  وعنوان  درهم   188.888

 62988  - براغ زايو  اإلجتماعي زنوة 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

الويام باي مذامالت تجارية.

و حدد مور التصفية ب زنوة براغ 
زايو - 62988 الناظور املغرب. 

و عين:
و  الفار�صي  رشيد   السيد)6) 
 62988 زايو  براغ  زنوة  عنوانه)ا) 

الناظور املغرب كمصفي )6) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 يونيو 

2828 تحت رقم 3)2/5)5.

4(7I

comptasultlta sarl

OUSAF IMMO
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة خديجة زنوة واد ورغة الرقم 

 241 الطابق التاني الدرو6 ، 26282، 

الدرو6 املغرب

OUSAF IMMO شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 151 
زنوة أسامة ابن زيد الطابق 

التاني حي يسار الرقم ج حي 

املذاريف االرالبيضاء أنفا - 28888 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

4627(7

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   15

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUSAF IMMO

منذش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عواري.
عنوان املور االجتماعي : 151 زنوة 

أسامة ابن زيد الطابق التاني حي يسار 

االرالبيضاء  املذاريف  حي  ج  الرقم 

أنفا - 28888 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : أحمد  بكيت  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
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والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أحمد  بكيت  السيد 
 233 رقم  سمار6  شارع  الفضل  حي 
طابق 1 عين الشق البيضاء  28188 

الدارالبيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أحمد  بكيت  السيد 
 233 رقم  سمار6  شارع  الفضل  حي 
طابق 1 عين الشق البيضاء  28188 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736943.

4((I

ficogedek sarl au

SOFANORTRAV
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SOFANORTRAV شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي سيدي 

عدي املركز سيدي املخفي  - . أزرو 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.591
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تم   2828 أبريل   21 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   (.788.888« قدره 
إلى  درهم«   6.388.888« من 
»15.888.888 درهم« عن طريق :  -.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2828 تحت رقم 591.

4(9I

PREMIUM FINANCE

B-TO-B PHARMA
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

B-TO-B PHARMA شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة رقم 

)  عمار6 2 زاوية شارع النويب لوفي 

وفركل - 48888 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.9(751

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 مارس   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

منير شخماني    (6( السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   348

348 حصة لفائد6  السيد )6) زكرياء 

الوراق بتاريخ 13 مارس 2828.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113487.

498I

ficogedek sarl au

SOFANORTRAV
شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد

مالءمة النظام األسا�صي للشركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

SOFANORTRAV »شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مورها االجتماعي: سيدي 

عدي املركز سيدي املخفي  - - أزرو 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.591

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تورر   2828 أبريل   21 في  املؤرخ 

مالءمة النظام األسا�صي للشركة مع 

موتضيات الوانون: .

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

يونيو   23 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2828 تحت رقم 591.

491I

MATCOMPTA SNC

BELLAFOR

شركة عات املسؤولية املحدود6

تغيير تسمية الشركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

BELLAFOR شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها االجتماعي زنوة 

شكيب ارسالن رقم 13 - 98888 

طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

22663

 بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم تغيير   2828 فبراير   24 املؤرخ في 

 »BELLAFOR« من  الشركة  تسمية 

. »SPARTEL NEGOCE« إلى

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 2673.

492I

MATCOMPTA SNC

BELLAFOR
شركة عات املسؤولية املحدود6

توسيع نشاط الشركة 

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

BELLAFOR شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها االجتماعي زنوة 

شكيب ارسالن رقم 13 - 9888 

طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.22663

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 فبراير   24 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

التفاوض الذام.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

يونيو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 2673.

493I

TAWAF ABDALLAH

PRIVA MOB
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH

 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

PRIVA MOB شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 18 زنوة 

الشرارد6 درب لوبيال الطابق السفلي 

الدارالبيضاء - 28288 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 
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في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   16

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PRIVA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MOB

اإلنذاش   : غرض الشركة بإيجاز 

الذواري.

زنوة   18  : عنوان املور االجتماعي 

الشرارد6 درب لوبيال الطابق السفلي 

28288 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : صاحب  علي  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صاحب  علي  السيد 

الخامس  الطابق  سيتيني  زنوة 

الدارالبيضاء   28288 الدارالبيضاء 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صاحب  علي  السيد 

الخامس  الطابق  سيتيني  زنوة 

الدارالبيضاء   28288 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736793.

494I

MOORISH

 RED ENVY LIFESTYLE
MANAGEMENT

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شوة د 

، 8)288، الدار البيضاء املغرب

 RED ENVY LIFESTYLE

MANAGEMENT  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حدائق 

أطلس قصور رقم 134 أغواتيم 

تحناوت الحوز مراكش مراكش 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

184153

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   24

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 RED ENVY LIFESTYLE  :

. MANAGEMENT

إدار6   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عمليات الخدمة )خدمة فاخر6)

• منظمات األحداث.

حدائق   : االجتماعي  املور  عنوان 

أغواتيم   134 رقم  قصور  أطلس 

مراكش  مراكش  الحوز  تحناوت 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

حصة   188   : السيد زيد بوناكة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوناكة  زيد  السيد 

 134 رقم  قصور  أطلس  حدائق 

مراكش  الحوز  تحناوت  أغواتيم 

48888 مراكش املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوناكة  زيد  السيد 

 134 رقم  قصور  أطلس  حدائق 

 48888 الحوز   تحناوت  أغواتيم 

مراكش املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113548.

495I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

DOLORES DE CABEZA

شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

 DOLORES DE CABEZA شـــركــــة

« «

شــركـــة عات الــمــســؤولــيـة الــمــحــدود6 

رأسمالها 16.382.788,88   درهم

الــمــوــر االجـتــمـاعــي:  رقم 35 درب 

الشرفاء الكبير املواسين مراكش 

املحرر  الذرفي  الذـود  بموت�صى 

فوتت   ،2828 فبراير   21 بتاريخ 

 Raquel MEDINA السيد6 

سبذة االف و واحد   RODRIGUEZ

إلى  حصة)   78(1( حصة  ثمانين  و 

.Pastora VEGA APARICIO 6السيد

وقد تم اإليداع الوانوني للشـركة 

بـكتابة الضـبط بالـمـحـكمة التجاريـة 

تحت   2828/86/17 يوم  بمراكش 

رقـم )11342.

496I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

SE SOLUTION
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
SE SOLUTION  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي   رقم 
2عمارJ« 6 «بلوك 7 الشطر 4 

بانوراما سيدي البرنو�صي الدار 
البيضاء. - 28618  الدار البيضاء. 

املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.2(2963

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
املؤرخ في 86 فبراير 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
الشطر   7 «بلوك   J« 2عمار6  رقم    «
الدار  البرنو�صي  سيدي  بانوراما   4
البيضاء.  الدار    28618  - البيضاء. 
املغرب« إلى »92 زنوة  حسن كوريت 
زاوية شارع موالي   1 شوة  الطابق1 
سليمان عين السبع الدار البيضاء . - 

28258 الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736281.

497I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

CITY JOB MAROC
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 CITY JOB MAROC
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شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مجموعة 
التودم GH2-17 الطابق الثاني 

سيدي البر نو�صي الدار البيضاء - 
28618 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
461(79

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   86
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CITY  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.JOB MAROC
إدار6    : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشغل املؤقت والتوظيف و التجار6..
عنوان املور االجتماعي : مجموعة 
الثاني  الطابق   GH2-17 التودم 
 - البيضاء  الدار  نو�صي  البر  سيدي 

28618 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1888  : الفتح  فتيحة  السيد6 

بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الفتح  فتيحة  السيد6 
 13 رقم   27 عمار6  النخيل  اقامة 
28488 الدار  سيدي مومن البيضاء 

البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الفتح  فتيحة  السيد6 
 13 رقم   27 عمار6  النخيل  اقامة 
28488 الدار  سيدي مومن البيضاء 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736814.

49(I

UNION BEST SOLUTIONS

 INSTITUT BREGA MODE

PRIVE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

  INSTITUT BREGA MODE PRIVE

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي عمار6 

أطل�صي أ2، الطابق 5، شوة رقم 15 

باب دكالة - 48888 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.97541

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تمت   2828 فبراير   85 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

وجميع  الخاص  املنهي  التدريب 

األنشطة عات الصلة به..

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113429.

499I

UNION BEST SOLUTIONS

HICHOUR GROUP
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

HICHOUR GROUP شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها االجتماعي سيدي 

غانم 227 الحي الصناعي الجديد - 
48888 مراكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
9((19

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى   
تم تغيير   2828 مارس   85 املؤرخ في 
 HICHOUR« من  الشركة  تسمية 
SMART AUTO-« إلى   »GROUP

. »MOTO
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113438.
588I

UNION BEST SOLUTIONS

NAMAOUI INVEST
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

NAMAOUI INVEST شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها االجتماعي رقم 14 
تجزئة الصفصاف تاركة - 48888 

مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(2293

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تمت   2828 مارس   85 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
أعمال متنوعة وأعمال بناء.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113426.
581I

FOUZMEDIA

 CONITRAM CONSORTIUM
 INDUSTRIEL DE TRAVAUX

MAROC SARL
إعالن متذدد الورارات

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 CONITRAM CONSORTIUM

 INDUSTRIEL DE TRAVAUX

MAROC SARL »شركة عات 

املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: 28 شارع 

ابو بكر الصديق الشوة 35 الطابق 

الخامس - - 14888 املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.43219

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاع   2819 يونيو   81 املؤرخ في 

الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت 1788 حصة في ملكية حسوبي 

علي  الواصر املزداد بتاريخ 25 شتنبر 

)288 وتفويت 1788 حصة اخرى في 

بتاريخ  املزداد  كميل  ملكية حسوبي 

3 شتنبر 2816 واللذان ينوب عليهما 

والدهما السيد حسوبي امين الواطن 

النخيل  عمار6   25 التالي:  بالذنوان 
بلذربي  2 زنوة ضاية   ب الشوة رقم 

لفائد6 السيد عطار هشام  الرباط،  

هشام  غريب  والسيد  حصة   1788

1788 حصة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الذنوان  الى  االجتماعي  املور  تحويل 
التالي: 19 زنوة عالل الرحماني اقامة 

يامينة  مكتب رقم 2 الونيطر6

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  امين  حسوبي  السيد  استوالة 

عطار  الساد6  وتذيين  السيير  مهمة 

ملد6  مسيران  غريب هشام  و  هشام 

مهمة  تخويلهما  مع  محدود6  غير 

اإلمضاء بينهما.
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وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت 1788 حصة في ملكية حسوبي 

علي  الواصر املزداد بتاريخ 25 شتنبر 

)288 وتفويت 1788 حصة اخرى في 

بتاريخ  املزداد  كميل  ملكية حسوبي 

3 شتنبر 2816 واللذان ينوب عليهما 

والدهما السيد حسوبي امين الواطن 

النخيل  عمار6   25 التالي:  بالذنوان 
بلذربي  2 زنوة ضاية   ب الشوة رقم 

لفائد6 السيد عطار هشام  الرباط،  

هشام  غريب  والسيد  حصة   1788

1788 حصة

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الذنوان  الى  االجتماعي  املور  تحويل 
التالي: 19 زنوة عالل الرحماني اقامة 

يامينة  مكتب رقم 2 الونيطر6

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  امين  حسوبي  السيد  استوالة 

عطار  الساد6  وتذيين  السيير  مهمة 

ملد6  مسيران  غريب هشام  و  هشام 

مهمة  تخويلهما  مع  محدود6  غير 

اإلمضاء بينهما

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 16 يونيو 

2828 تحت رقم 74746.

582I

FOUZMEDIA

BATTACH HOUSING
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

BATTACH HOUSING شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 

1 بوذة 357 اليانس دارنا مهدية 2 - 

14888 الونيطر6 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

54255

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

تم إعداد الوانون   2828 فبراير   13

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BATTACH HOUSING

اإلنذاش   : غرض الشركة بإيجاز 

الذواري.

عنوان املور االجتماعي : محل رقم 

1 بوذة 357 اليانس دارنا مهدية 2 - 

14888 الونيطر6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالناجي  بطاش  السيد 

عنوانه)ا) )12 اوالد امبارك بير الرامي 

14888 الونيطر6 املغرب.

السيد الركيك الحسين عنوانه)ا) 

قصبة مهدية سكتور 7 الرقم ))27 

14888 الونيطر6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالناجي  بطاش  السيد 

عنوانه)ا) )12 اوالد امبارك بير الرامي 

14888 الونيطر6 املغرب

السيد الركيك الحسين عنوانه)ا) 

قصبة مهدية سكتور 7 الرقم ))27 

14888 الونيطر6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالونيطر6  

رقم -.

583I

FOUZMEDIA

HANOUROUK TRANS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

HANOUROUK TRANS شركة 

عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 23 الرقم 

24 شارع انوال عمار6 فلوري 11 

ميموزا - 14888 الونيطر6 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

54695

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HANOUROUK TRANS

: مواول في  غرض الشركة بإيجاز 

نول السلع وطنيا ودوليا

مواول في نول السلع.

عنوان املور االجتماعي : 23 الرقم 

 11 فلوري  عمار6  انوال  شارع   24

ميموزا - 14888 الونيطر6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 1( عنوانه)ا)  هنو هشام  السيد 
زنوة شنكيط 16 الشوة 18  14888 

الونيطر6 املغرب.

عنوانه)ا)  نبيل  الروك  السيد 

 9 سكتور   3944 مهدية  قصبة 

14888 الونيطر6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 1( عنوانه)ا)  هنو هشام  السيد 
زنوة شنكيط 16 الشوة 18  14888 

الونيطر6 املغرب
عنوانه)ا)  نبيل  الروك  السيد 
 9 سكتور   3944 مهدية  قصبة 

14888 الونيطر6 املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالونيطر6  

رقم -.

584I

FOUZMEDIA

DHISSI MULTISERVICES
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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

maroc
DHISSI MULTISERVICES شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الرقم 
387 بلوك أ اوالد اوجيه - 14888 

الونيطر6 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
54713

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   8(
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DHISSI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MULTISERVICES
نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
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َ
مواول في نول السلع وطنيا ودوليا

مواول في نول املستخدمين.
الرقم   : االجتماعي  املور  عنوان 
 14888  - اوجيه  اوالد  أ  بلوك   387

الونيطر6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد دحي�صي عنوانه)ا) 
طراس   188 الرقم   612 الزنوة 

6355) انزكان املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد دحي�صي عنوانه)ا) 
طراس   188 الرقم   612 الزنوة 

6355) انزكان املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالونيطر6  

رقم -.
585I

FOUZMEDIA

FLUIDO SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6

 عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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

maroc
FLUIDO SARL AU شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي بلوك د 
الرقم 5 املغرب الذربي الونيطر6 

14888 الونيطر6 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
54737

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   24
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 
باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FLUIDO SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : بيع األدوية 

الفالحية
بيع لوازم الكهرباء

التصدير واالستيراد.
بلوك   : االجتماعي  املور  عنوان 
الونيطر6  الذربي  املغرب   5 الرقم  د 

14888 الونيطر6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ياسر  الدين  نصر  الذلمي  السيد 
بير   6 الرقم  املنزه  تجزئة  عنوانه)ا) 
الونيطر6   14888 الشرقية  الرامي 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ياسر  الدين  نصر  الذلمي  السيد 
بير   6 الرقم  املنزه  تجزئة  عنوانه)ا) 
الونيطر6   14888 الشرقية  الرامي 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالونيطر6  

رقم -.
586I

HACHIM

جوهرة لهروين
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

HACHIM
 HAY CHRIFA RUE 1 IMM 37 N
 70 AIN CHOK CASABLANCA،
20030، CASABLANCA MAROC

جوهر6 لهروين شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 61 شارع 
لاللة ياقو6 زاوية مصطفى املذاني 

الطابق الثاني الرقم 62 الدار 
البيضاء - 28488 الدار البيضاء  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري -.
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 ماي   84 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الصمد  عبد   (6( السيد  تفويت 
35 حصة اجتماعية من أصل  طاري 
محمد   (6( السيد  35 حصة لفائد6  

بوطريوة بتاريخ 84 ماي 2828.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735613.

587I

FUTURE CONSEIL

 STE TAGADIRT FRERES
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
58 زنوة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26188، برشيد املغرب
 STE TAGADIRT FRERES SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 176 زنوة 
ابن خلدون برشيد - 26188 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

13625
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   18
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAGADIRT FRERES SARL

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الغدائية 

بيع وشراء قطع غيار

بيع وشراء آالت زراعية.
عنوان املور االجتماعي : 176 زنوة 

برشيد   26188  - ابن خلدون برشيد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد تكديرت عبدالكريم :  588 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد تكديرت سذدالدين :  588 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالكريم  تكديرت  السيد 
عنوانه)ا) 42 زنوة الوداية حي املغرب 

الجديد 26188 برشيد املغرب.

سذدالدين  تكديرت  السيد 
عنوانه)ا) 42 زنوة الوداية حي املغرب 

الجديد 26188 برشيد املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

سذدالدين  تكديرت  السيد 
عنوانه)ا) 42 زنوة الوداية حي املغرب 

الجديد 26188 برشيد املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2828 تحت رقم 385.

58(I

ipb maroc

RACINE BUSINESS CENTRE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ipb maroc

 Bd Mohamed Zerktouni

 6ème étage  Appt 11 ، 20060،

casablanca maroc

  RACINE BUSINESS CENTRE

شركة عات مسؤولية محدود6
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 عات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 265 
شارع الزرقطوني الطابق الرابع 
رقم 41 الدار البيضاء - 28868 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.18156

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر حل   2828 ماي   2( في  املؤرخ 
محدود6  مسؤولية  عات  شركة 
 RACINE الوحيد  الشريك  عات 
BUSINESS CENTRE   مبلغ رأسمالها 
مورها  وعنوان  درهم   18.888
الزرقطوني  شارع   265 اإلجتماعي 
الدار البيضاء   41 الطابق الرابع رقم 
- 28868 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : باالتفاق.
 265 ب  التصفية  مور  حدد  و 
شارع الزرقطوني الطابق الرابع رقم 
الدار   28868  - البيضاء  الدار   41

البيضاء املغرب. 
و عين:

  YOUSSEF السيد)6) 
الدار  عنوانه)ا)   و   HAMSSAOUI
املغرب   البيضاء   28868 البيضاء 

كمصفي )6) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 45)735.
589I

HACHIM

جوهرة لهروين
شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

HACHIM
 HAY CHRIFA RUE 1 IMM 37 N
 70 AIN CHOK CASABLANCA،
20030، CASABLANCA MAROC

جوهر6 لهروين  شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 61 شارع 
لاللة ياقو6 زاوية مصطفى املذاني 

الطابق الثاني الرقم 62 الدار 
البيضاء - 28488 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري -.
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 81 يونيو 2828 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
»61 شارع لاللة ياقو6 زاوية مصطفى 
املذاني الطابق الثاني الرقم 62 الدار 
البيضاء  الدار   28488  - البيضاء 
املغرب« إلى »1 تجزئة البيدي برشيد 

- 28888 برشيد  املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2828 تحت رقم 387.

518I

HACHIM

جوهرة لهروين
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

HACHIM
 HAY CHRIFA RUE 1 IMM 37 N
 70 AIN CHOK CASABLANCA،
20030، CASABLANCA MAROC

جوهر6 لهروين شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي 61 شارع 
لاللة ياقو6 زاوية مصطفى املذاني 

الطابق الثاني الرقم 62 الدار 
البيضاء - 28488 الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري -
 بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تغيير   2828 يونيو   81 املؤرخ في 
تسمية الشركة من »جوهر6 لهروين« 

إلى »جنان مديونة » .

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2828 تحت رقم 387.

511I

شركة الخياطة و بيع املالبس

شركة الخياطة و بيع املالبس
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

شركة الخياطة و بيع املالبس

119 تجزء6 املسير6 تاوريرت ، 

88)65، تاوريرت املغرب

شركة الخياطة و بيع املالبس شركة 

عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 119 

تجزء6 املسير6 تاوريرت - 88)65 

تاوريرت املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

1133

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 أبريل   27

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

الخياطة و بيع املالبس.

خياطة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

توليدية و عصرية و بيع املالبس.

 119  : االجتماعي  املور  عنوان 

 65(88  - تاوريرت  املسير6  تجزء6 

تاوريرت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 48.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحفيظ  عبد   ادخي�صي  السيد 

املسير6  119تجزء6  عنوانه)ا)  

تاوريرت 88)65 تاوريرت املغرب.

السيد6 بوخشب حنان عنوانه)ا) 

 65(88 119تجزء6 املسير6 تاوريرت 

تاوريرت املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحفيظ  عبد   ادخي�صي  السيد 

املسير6  119تجزء6  عنوانه)ا)  

تاوريرت 88)65 تاوريرت املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 22 يونيو 

2828 تحت رقم 2828/)4.

512I

HACHIM

جوهرة لهروين

شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل الشكل الوانوني للشركة

HACHIM

 HAY CHRIFA RUE 1 IMM 37 N

 70 AIN CHOK CASABLANCA،

20030، CASABLANCA MAROC

جوهر6 لهروين  شركة عات 

املسؤولية املحدود6

و عنوان مورها االجتماعي 61 شارع 

لاللة ياقو6 زاوية مصطفى املذاني 

الطابق الثاني الرقم 62 الدار 

البيضاء - 28488 الدار البيضاء .

تحويل الشكل الوانوني للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري -.

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم تحويل   2828 ماي   84 املؤرخ في 

الشكل الوانوني للشركة من »شركة 

عات املسؤولية املحدود6« إلى »شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735613.

513I
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FIDUCIAIRE BAMMOU

TRAITEUR BADROUN
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

TRAITEUR BADROUN شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 1411 

تجزئة لوفالون متجر رقم )1 - 

14888 الونيطر6 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

54671

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   18

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAITEUR BADROUN

متذهد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت

تأجير األثاث و األواني  

مواولة في نول السلع .
رقم   : االجتماعي  املور  عنوان 

 1( تجزئة لوفالون متجر رقم   1411

- 14888 الونيطر6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 688   : السيد6 الصالحي خديجة 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 288   : شيماء  بضرون  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 288   : سفيان  بضرون  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

خديجة  الصالحي  السيد6 
ي  الحي املستعجل بلوك   عنوانه)ا) 

رقم ) 1488 الونيطر6 املغرب.
السيد6 بضرون شيماء عنوانه)ا) 
الحي املستعجل بلوك ي رقم ) 1488 

الونيطر6 املغرب.
السيد بضرون سفيان عنوانه)ا) 
الحي املستعجل بلوك ي رقم ) 1488 

الونيطر6 املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بضرون سفيان عنوانه)ا) 
 ( رقم  اي  بلوك  املستعجل  الحي 

14888 الونيطر6 املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 11 يونيو 

2828 تحت رقم ))746.
514I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

TOP COMMERCE BNL
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
TOP COMMERCE BNL شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي : 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 - الدار البيضاء 

- 28838 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 
.422257

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
2828 تورر حل  25 فبراير  املؤرخ في 
شركة   TOP COMMERCE BNL
عات مسؤولية محدود6 عات الشريك 
 188.888 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 46 اإلجتماعي  درهم وعنوان مورها 
الدار   -  2 الطابق  الزرقطوني  شارع 

البيضاء  الدار   28838  - البيضاء 
املغرب نتيجة لذدم تحويق الهدف.

و عين:
و  بنذلي   كمال      السيد)6) 
رقم   48 تجزئة ورد6 زنوة  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار  مومن  سيدي   83
املغرب  البيضاء  الدار   28488

كمصفي )6) للشركة.
و قد تم انذواد الجمذية الختامية 
تجزئة  وفي   2828 فبراير   25 بتاريخ 
83 سيدي مومن  48 رقم  ورد6 زنوة 
الدار البيضاء - 28488 الدار البيضاء 

املغرب.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736341.

515I

CABINET CBA SARL

DESI NAJEM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL
27 زنوة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 28258، الدار 
البيضاء املغرب

DESI NAJEM شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 85 شارع 
ديكسمود الطابق األول شوة اثنين- 
بنجدية -  28128  الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462687

 18 عود حر مؤرخ في  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 مارس 
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DESI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NAJEM
الترويج    : غرض الشركة بإيجاز 
الذواري، البناء، األشغال الذمومية ، 

النول ،تجار6 أدوات البناء ..
85 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
ديكسمود الطابق األول شوة اثنين- 
البيضاء   الدار    28128   - بنجدية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.518.888 درهم، موسم كالتالي:
 : الدين  نجم  اإلله   عبد  السيد 
أرض عارية  بويمة 1.518.888 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  نجم  اإلله   عبد  السيد 
 RES VAL JOLI ETG  27 عنوانه)ا) 
 3 APT 02 RUE BACHIR LAALEJ
CASA 28258 الدار البيضاء  املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد6 رقية بوعسرية عنوانه)ا) 
 AL YASMINE R2 IMMO 28 ETG
الدار   1 APPT 6 OULFA 28228

البيضاء   املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 22 يونيو 2828 تحت رقم 736786.

516I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE AMINA›S CAR
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 83 

الطابق الثاني خنيفر6 ، 54888، 
خنيفر6 املغرب

STE AMINA›S CAR شركة عات 
مسؤولية محدود6

 عات الشريك الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

الراشدية عمار6 2 رقم36 خنيفر6 - 

54888 خنيفر6 املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3389

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   83

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMINA’S CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

حي   : االجتماعي  املور  عنوان 
 - خنيفر6  رقم36   2 الراشدية عمار6 

54888 خنيفر6 املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

18.888.888 درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : عفار  امينة  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد6 امينة عفار عنوانه)ا) ايت 
 54888 خنيفر6   (8 رقم   82 خاصة 

خنيفر6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شرعي  مرو6  السيد6 

تجزئة االزهر رقم 81 السيري خنيفر6  

54888 خنيفر6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

)1 يونيو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفر6  

2828 تحت رقم 111.

517I

ATLAS CAPITAL MANAGEMENT

FCP MATU PERFORMANCE
شركة التضامن

تغيير تسمية الشركة

FCP ATLAS PERFORMANCE

 FCP MATU PERFORMANCE

تجديد االعتماد لصندوق التوظيف 

املشترك
صندوق  االسم  تذديل  إثر  على 

بذد  موبول  املشترك  التوظيف 
لسوق  املغربية  الهيئة  رئيسة  قرار 

الرساميل بتاريخ  82/2828/)2تحت 
GP28822 رقم

تأسيس  واملميزات  التكوين 

صندوق التوظيف املشترك بموجب 

 2816/89/29 في  مؤرخ  عرفي  عود 

طبوا للظهير الشريف رقم 213.93.1 

 21(  1414 اآلخر  ربيع  في  املؤرخ 

بالهيئات  املتذلق   (1993 سبتمبر 

للويم  الجماعي  بالتوظيف  املكلفة 

املنوولة وتتمثل ميزاته في ما يلي: 

ـ إسم صندوق التوظيف الجماعي 

ATLAS PERFORMANCE :

:هيئة  الترتيب  قواعد   -

املنوولة  للويم  الجماعي  التوظيف 

-املتنوعة 

من تاريخ  سنة ابتداء   99 املد6:  ـ 

اإليداع بكتابة الضبط لدى املحكمة 

التجارية بالدارالبيضاء

- إسم و عنوان املؤسسة الوديذة : 

CIH BANK  الكائن مورها 7)1 محج 

الحسن الثاني الدارالبيضاء

إسم و عنوان املؤسسة املسير6   -

 ATLAS CAPITAL الشركة املسما6   :

الكائن مورها ب   MANAGEMENT
)) زنوة املراك�صي الدارالبيضاء 

 : الحسابات  مراقب  إسم   -

الكائن موره   A.SAAIDI& Associés

ب 4 ساحة مارشال الدار البيضاء

 : مبلغ حصص املشاركة األولية  ـ 

1.888.888 درهم

مبلغ األصول الصافية الذي ال  ـ 

باسترداد  الويام  دونه  فيما  يمكن 

الحصص : 588.888 درهم.

باإليداع  الويام  تم   : اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  الوانوني 

في  املحكمة التجارية بالدار البيضاء 

2828/86/23 تحت رقم )73691

51(I

ADVALORIS

ATLANTIC KAN FISH
شركة عات املسؤولية املحدود6

رفع رأسمال الشركة

ADVALORIS

 IMM COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

ATLANTIC KAN FISH شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي التوسيم 

الفرعي رقم 82 املنطوة الصناعية 
املر�صى الذيون - 78888 الذيون  

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.1993

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم   2828 مارس   84 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   22.888.888«

»188.888 درهم« إلى »22.188.888 

توديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نودية أو عينية.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   11 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 944/2828.

519I

MLM FINANCE

 STE SANITAIRE OUCHEN

sarl au
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE

 RÉSIDENCE AKANSOUSS

 N°23 APT N°2 1ER ETAGE
 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

 STE SANITAIRE OUCHEN sarl
au  شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي عزيب 

الوايد رقم )5 البور بلذكيد مراكش 
48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
184161

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   89
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SANITAIRE OUCHEN sarl au
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء 
بيع و توزيع الذواقير
استيراد و التصدير.

عزيب   : االجتماعي  املور  عنوان 
)5 البور بلذكيد مراكش  الوايد رقم 

48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد محمد اشن :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اشن  محمد  السيد 
البور بلذكيد   5( عزيب الوايد رقم 

48888 مراكش املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  اشن  محمد  السيد 
البور بلذكيد   5( عزيب الوايد رقم 

48888 مراكش املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113544.
528I

FIDUCIAIRE BAMMOU

BELHAD LI SAKAN
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
BELHAD LI SAKAN شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي )4 شارع 
االستوالل مكتب رقم 3 - 14888 

الونيطر6 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
54(21

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   18
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELHAD LI SAKAN
منذش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عواري 
مواول في البناء و األشغال الذامة

االستيراد.
)4 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
 14888  -  3 رقم  مكتب  االستوالل 

الونيطر6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد بلحد فؤاد :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 22 عنوانه)ا)  فؤاد  بلحد  السيد 

 14888 تاشفين  ابن  يوسف  شارع 

الونيطر6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 22 عنوانه)ا)  فؤاد  بلحد  السيد 

 14888 تاشفين  ابن  يوسف  شارع 

الونيطر6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ )1 يونيو 

2828 تحت رقم 33)74.

521I

FIDUCIAIRE BAMMOU

SAKOUT TRANS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

SAKOUT TRANS شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي املغرب 

الذربي بلوك د رقم )11 الطابق 

االول - 14888 الونيطر6 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

54733

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   82

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAKOUT TRANS

غرض الشركة بإيجاز : مواولة في 

نول السلع الوطني و الدولي

مواولة في كراء املذدات الصناعية 

أو اآلالت املستخدمة

 االستيراد.

املغرب   : االجتماعي  املور  عنوان 

الذربي بلوك د رقم )11 الطابق االول 

- 14888 الونيطر6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : السيد حماني عبد املجيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد سووط محمد امين :  588 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املجيد  عبد  حماني  السيد 

زنوة حمان الفطواكي   94 عنوانه)ا) 

1488 الونيطر6 املغرب.

امين  محمد  سووط  السيد 

الرقم  املغرب الذربي ف1  عنوانه)ا) 

6)2 1488 الونيطر6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد  عبد  حماني  السيد 

زنوة حمان الفطواكي   94 عنوانه)ا) 

1488 الونيطر6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 15 يونيو 

2828 تحت رقم 74735.

522I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

STE ENIMA PREFA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE

S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،

440000، ESSAOUIRA MAROC

STE ENIMA PREFA شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مرآب رقم 

528 تجزئة أزلف الصوير6 - 44888 

الصوير6 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

5293

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   13

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENIMA PREFA

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء ونول البضائع.

عنوان املور االجتماعي : مرآب رقم 

 44888 528 تجزئة أزلف الصوير6 - 

الصوير6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : لبنى   البنيني  السيد6 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  لبنى   البنيني  السيد6 
رقم 661 تجزئة البحير6 الشطر الرابع 

الصوير6  44888 الصوير6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لبنى   البنيني  السيد6 
رقم 661 تجزئة البحير6 الشطر الرابع 

الصوير6  44888 الصوير6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصوير6  بتاريخ 23 يونيو 

2828 تحت رقم 129.

523I

اورو افريك إكسبير

ZAKATI DIGITAL FINANCE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�صي، تجزئة 

صوفيا الورد6، تاركةـ ـ مراكش ، 

48888، مراكش املغرب

 ZAKATI DIGITAL FINANCE

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

 BD 55 وعنوان مورها اإلجتماعي

 MOHAMED V IMM JAKAR

 APPT 33 GUELIZ MARRAKECH

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

184173

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   24

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAKATI DIGITAL FINANCE

توديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

.BTOB الخدمات ب

 BD  55  : عنوان املور االجتماعي 

 MOHAMED V IMM JAKAR

 APPT 33 GUELIZ MARRAKECH

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

الطيب  سذد  االدري�صي  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الطيب  سذد  االدري�صي  السيد 

عنوانه)ا) 18 شارع ابا حماد بيلفيدير  

28388 الدار البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الطيب  سذد  الدري�صي  السيد 

عنوانه)ا) 18 شارع ابا حماد بيلفيدير  

28388 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113556.

525I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

JAD ADAM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15888، 

الخميسات املغرب

JAD ADAM شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم )22  

ودادية األزهر  شارع ملوية - 15888 

الخميسات املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

27(23

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   16

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JAD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADAM

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .

عنوان املور االجتماعي : رقم )22  

 15888 ودادية األزهر  شارع ملوية - 

الخميسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد6 إيمان بودانة  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد6 إيمان بودانة  

الزهراء  حي  النيل  واد  زنوة   7 رقم 

15888 الخميسات املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد6 إيمان بودانة  

الزهراء  حي  النيل  واد  زنوة   7 رقم 

15888 الخميسات املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 141.

526I

مكتب املحاسبة

MARCHE A PIED

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مكتب املحاسبة

13 شارع يذووب املنصور رقم 

14/13 تطوان ، 93888، تطوان 

املغرب

MARCHE A PIED شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي : اقامة 

كريمة رقم 73 - 93158 مرتيل 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 

.28353

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تورر   2828 مارس   18 في  املؤرخ 

MARCHE A PIED شركة عات  حل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

 (8.888 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مورها  وعنوان  درهم 

اقامة كريمة رقم 73 - 93158 مرتيل 

على  الودر6  لذدم  نتيجة  املغرب 

مساير6 املنافسة.

و عين:

اكسيسو و  عز الدين   السيد)6) 

زنوة  رشيد  موالي  شارع  عنوانه)ا) 

93158 مرتيل املغرب  الدار البيضاء 

كمصفي )6) للشركة.

و قد تم انذواد الجمذية الختامية 

اقامة  وفي   2828 مارس   18 بتاريخ 

مرتيل   93158  -  73 رقم  كريمة 

املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2828 تحت رقم 2)6.

52(I
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o.b.compta

ZIADINA CAFFE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

o.b.compta
161 شارع محمد الديوري عمار6 ب 
رقم 33 ، 14888، الونيطر6 املغرب

ziadina caffe شركة عات املسؤولية 
املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة زمزم 
و هارون الرشيد اقامة امينة متجر 
رقم 5  - 14888 الونيطر6 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

54(19
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   85
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ziadina caffe
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوهو6
- موهى.

عنوان املور االجتماعي : زنوة زمزم 
و هارون الرشيد اقامة امينة متجر 

رقم 5  - 14888 الونيطر6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد6 زرقون زينب :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
السيد بوشغل عادل :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زينب  زرقون  السيد6 

الونيطر6 14888 الونيطر6 املغرب.
عنوانه)ا)  عادل  بوشغل  السيد 

الونيطر6 14888 الونيطر6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عادل  بوشغل  السيد 
الونيطر6 14888 الونيطر6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالونيطر6  

رقم -.
529I

o.b.compta

FIRST INDUS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

o.b.compta
161 شارع محمد الديوري عمار6 ب 
رقم 33 ، 14888، الونيطر6 املغرب
first indus شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 12 محج 

بوغنفيل عين السبع - 28888 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
184725

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2888 يوليوز   26
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 first  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.indus
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عواقير.
12 محج   : عنوان املور االجتماعي 
بوغنفيل عين السبع - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

الذزيز  عبد  البدوي  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الذزيز  عبد  البدوي  السيد 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 28888 الدار 

البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الذزيز  عبد  البدوي  السيد 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 28888 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
538I

ACCOMPT CONSULTING

BUSINESS CONDUCT
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
BUSINESS CONDUCT شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 44 شارع 
احفير الطابق 4 رقم 14 - 68888  

وجد6 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
35853

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   11
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUSINESS CONDUCT
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال هاتفي.
44 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
  68888  -  14 رقم   4 الطابق  احفير 

وجد6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 BUSINESS CONDUCT الشركة
درهم   188 بويمة  حصة   :  1.888

للحصة .
 1888  : السيد عبدالكريم يحيى 

بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالكريم يحيى عنوانه)ا) 

فرنسا MOISVILLE 27328 فرنسا.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالكريم يحيى عنوانه)ا) 

فرنسا MOISVILLE 27328 فرنسا
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1169.

531I

عادل الزميتة - محاسب-

AKANDIZ
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

عادل الزميتة - محاسب-
258 حي االدارسة بلوك 2 تاز6 ، 

35888، تاز6 املغرب
AKANDIZ شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 183 

تجزئة األمل  - 35818 تاز6 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5347
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في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   85

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKANDIZ

 TARVAUX : غرض الشركة بإيجاز

DIVERS OU CONSTRUCTION

IMMEUBLES,PROMOTEUR;I

.-MMOBILIER

 183  : االجتماعي  املور  عنوان 

تجزئة األمل  - 35818 تاز6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 625   : النوالي  ابراهيم  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد عبد الكامل النوالي :  625 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

النوالي عنوانه)ا)  ابراهيم  السيد 

تاز6   35818 األمل   تجزئة   183

املغرب.

النوالي  الكامل  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي الرشاد مجموعة 1 رقم 

458 35888 تاز6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

النوالي عنوانه)ا)  ابراهيم  السيد 

183 تجزئة األمل  35818 تاز6 املغرب

النوالي  الكامل  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي الرشاد مجموعة 1 رقم 

458 35888 تاز6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  بتاز6   االبتدائية 

2828 تحت رقم 231.

532I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

Ste,TRAVO-SERV SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue larache immb 2

nador، 62000، Nador maroc

Ste,TRAVO-SERV SARL شركة 

عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اوالد 

علي بن حمو  - 62253 الدريوش 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

131(5

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   11

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Ste,TRAVO-SERV SARL

 Travaux : غرض الشركة بإيجاز 

Divers ou Construction

 Import -Export marchand ou

intermédiaire

.Nettoyage Général

عنوان املور االجتماعي : دوار اوالد 

الدريوش   62253  - حمو   بن  علي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد منواش مراد :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

السيد عبد الحميد منواش  :  588 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد منواش مراد عنوانه)ا) حي 
الناضور   62888   296 اصبتانا رقم 

املغرب.
منواش   الحميد  عبد  السيد 
 57 رقم  ربيذة  تجزئة  عنوانه)ا) 

15888 الخميسات املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل طاهري عنوانه)ا) دوار 
اوالد علي بن حمو  62253 الدريوش 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدريوش  بتاريخ 23 يونيو 

2828 تحت رقم 29.

533I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ORGA FOOD
إعالن متذدد الورارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب
ORGA FOOD »شركة عات 

املسؤولية املحدود6«
وعنوان مورها االجتماعي: طريق 
الجرف ليودي - 46858 اسفي 

املغرب.
»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.4511

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 يونيو   85 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 
التي بمتلكها السيد  حصة)   9.888(
 ORGA( « محمد بن عيشور في شركة
FOOD (SARL « لفائد6 السيد عزيز 

طالكي.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 
التي تمتلكها السيد6  )9.888 حصة) 
 « شركة  في  الذوادي  السذدية 
لفائد6   »  ORGA FOOD (SARL(

السيد محمد طالكي.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 

التي تمتلكها السيد6  )6.758 حصة) 

 ORGA( « سمية بن عيشور في شركة

السيد  لفائد6   »  FOOD (SARL

محمد طالكي.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

االجتماعية  الحصص  بذض  بيع 

التي تمتلكها السيد6  )1.125 حصة) 

 ORGA(« نجية بن عيشور في شركة

السيد  لفائد6   »  FOOD (SARL

محمد طالكي

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

االجتماعية  الحصص  بذض  بيع 

التي تمتلكها السيد6  )5.625 حصة) 

 ORGA( « نجية بن عيشور في شركة

السيد  لفائد6   »  FOOD (SARL

حسن طالكي

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 

التي يمتلكها السيد  حصة)   6.758(

 ORGA( « كريم بن عيشور في شركة

السيد  لفائد6   »  FOOD (SARL

حسن طالكي

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

االجتماعية  الحصص  بذض  بيع 

التي يمتلكها السيد  حصة)   4.588(

 ORGA( « نبيل بن عيشور في شركة

السيد  لفائد6   »  FOOD (SARL

حسن طالكي

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

االجتماعية)  الحصص  بذض  بيع 

التي  اجتماعية)  حصة   2.258

في  عيشور  بن  نبيل  السيد  يمتلكها 

 (ORGA FOOD (SARL« شركة 
لفائد6 السيد محمد ابمن بن عاشور

قرار رقم 9: الذي ينص على مايلي: 
عيشور  بن  محمد  السيد  استوالة 

والسيد نبيل بن عيشور من مهامهما 

كمسيرين للشركة

على  ينص  الذي   :18 رقم  قرار 

طالكي  محمد  السيد  تذيين  مايلي: 

مسيران  طالكي  حسن  والسيد 

منفصالن ملد6 غير محدد6.
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على  ينص  الذي   :11 رقم  قرار 

مايلي: منح توقيع الشركات املصرفية 

أي  وبدون  ومنفصل  فردي  بشكل 

والسيد  طالكي  محمد  للسيد  قيود 

حسن طالكي.

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافوة على تذديل املواد ,6, 7 و 14 

و تحديث النظام األسا�صي للشركة

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2828 تحت رقم 341.

534I

ZOHASI SAHARA

TRANS TAMRI
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شارع مزوار، حي الفتح، 

الذيون، 78888، الذيون املغرب

TRANS TAMRI شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي بلوك 

الذود6 تجزئة 89 رقم 61)1 - 

78888 الذيون املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

31(21

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   16

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TAMRI

نول   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين نيابة عن اآلخرين ،

لحسابهم  املستخدمين  نول   -

الخاص ،

- اللوجستيات ونول البضائع ،
للسلع  »الوطني والدولي«  -النول   

واملذدات ، والنول السياحي ،
البرية  الفروع  جميع  -نول 
والبحرية والجوية والوطنية والدولية 

وإدار6 اللوجستيات.
األسماك  ونول  املبرد  النول   -

واملنتجات البحرية..
بلوك   : االجتماعي  املور  عنوان 
 -  1(61 رقم   89 تجزئة  الذود6 

78888 الذيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 588   : الطاهري  محمد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
588 حصة    : السيد جمال ابناي 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الطاهري عنوانه)ا) 
دوار اد الرايس التامري 8582) اكادير 

املغرب.
عنوانه)ا)  ابناي  جمال  السيد 
روشدي   حي   17 رقم   1518 زنوة 

6352) الدشير6 املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الطاهري عنوانه)ا) 
دوار اد الرايس التامري 8582) اكادير 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 1848/28.
535I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

»RM AUTO SERVICE«
 أر إم أوطو سرفيس

شركة عات املسؤولية املحدود6
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
»RM AUTO SERVICE« أر إم أوطو 

سرفيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 494ـ496، 
شارع الحزام الكبير، عين السبع - 

28598 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.391333

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 فبراير   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ربيعي  حسن   (6( السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   588
 (6( السيد  لفائد6   حصة   1.888

زكرياء جواد بتاريخ 21 فبراير 2828.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 39)736.

536I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

»RM AUTO SERVICE«
 أر إم أوطو سرفيس

شركة عات املسؤولية املحدود6
تذيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
»RM AUTO SERVICE« أر إم أوطو 

سرفيس  شركة عات املسؤولية 
املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 494ـ496، 
شارع الحزام الكبير، عين السبع - 

28598 الدار البيضاء املغرب.
تذيين مسير جديد للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.391333

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تذيين   2828 21 فبراير  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)6) جواد 

زكرياء كمسير آخر.

تبذا لوبول استوالة املسير.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 39)736.
537I

ACCOMPT CONSULTING

OUJDA PEINTURE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
OUJDA PEINTURE شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 11 

الطابق 3 شارع محمد عبدو رقم )1 
مكرر اقامة حمز6 - 68888 وجد6 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
35873

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   86
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUJDA PEINTURE
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطالء
أعمال متنوعة أو أعمال بناء
تأجير مذدات البناء وبيذها.

 11 رقم   : عنوان املور االجتماعي 
 1( 3 شارع محمد عبدو رقم  الطابق 
وجد6   68888  - حمز6  اقامة  مكرر 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

 OUJDA PEINTURE الشركة 
درهم   188 بويمة  حصة   :  1.888

للحصة .
السيد6 لبنى بورز6  : 1888 بويمة 

188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد6 لبنى بورز6  عنوانه)ا) حي 
شارع  كوثرلإلسكان  اقامة  الودس 
 68888   3 رقم   1 الطابق  الخليل 

وجد6  املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد6 لبنى بورز6  عنوانه)ا) حي 
شارع  كوثرلإلسكان  اقامة  الودس 
 68888   3 رقم   1 الطابق  الخليل 

وجد6  املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1284.

53(I

Sté MALAK MARQUE

MALAK MARQUE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مالك مارك شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي التودم 
, زنوة قلذة السراغنة, رقم 32 - 
السمار6 - 72888 السمار6 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
5391

 12 في  مؤرخ  حر  عود  بموت�صى 
الوانون  إعداد  تم   2828 مارس 
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

مالك   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

مارك.

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والنساء  للرجال  الجاهز6  األلبسة 

واألطفال - الخياطة - التصميم.

حي   : االجتماعي  املور  عنوان 
رقم  زنوة قلذة السراغنة,   , التودم 

السمار6   72888  - السمار6   -  32

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الزهراء  السيد6 محداري فاطمة 
قلذة  زنوة   , التودم  حي  عنوانه)ا) 
السراغنة, رقم 32 - السمار6 72888 

السمار6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الزهراء  السيد6 محداري فاطمة 
قلذة  زنوة   , التودم  حي  عنوانه)ا) 
السراغنة, رقم 32 - السمار6 72888 

السمار6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 
رقم -.292

539I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 BOTRANS LOGISTIQUE

SARL
إعالن متذدد الورارات

 BOTRANS LOGISTIQUE  «

»SARL

املوـر االجتـمـاعي: مكتب رقم 1 

،الطابق االول رقم 187 مركز الحيا6 

تسيال الدشير6 انزكان

السجل التجاري رقم : 11523

الذام  الجمع  عود  بموت�صى 
بين   1(/83/2828 االستثنائي بتاريخ 
 BOTRANS LOGISTIQUE  « شركاء

SARL » تورر مايلي :     
- تفويت الحصص االجتماعية : 

عمر  شادلي  السيد  فوت 
2588حصة اجتماعية للسيد امالل 

عبد الكريم 
شادلي  السيد  املسير  استوالة   -

عمر
- تذيين السيد امالل عبد الكريم 
مسيروحيد للشركة ملد6 غير محدود6

- تغييراالمضاء البنكي
- تغيير املور االجتماعي للشركة إلى: 

رقم )186 حي تيليال تكوين اكادير
األسا�صي   الوانون  تنويح   -
املسؤولية  عات  شركة  للشركة:  

املحدود6 لشريك وحيد 
االيـداع  تـم  الوـانــونــي:   االيـداع 
لـدى  الضبط  بكتـابـة  الوـانـونـي 
بتـاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكـمـة 

15/85/2828  تحت رقم 6)4
التجاري:  السجل  في  التويد  رقم 
التجاري  السجل  في  التسجيل  تم 
للمحكمة التجارية بأكادير تحت رقم 

42919
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

548I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

NOVO SPA SARL
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
NOVO SPA SARL شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 1 

بلوك 4 شارع موالي يوسف اكادير - 
8888) اكادير املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

42917

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

تم إعداد الوانون   2828 مارس   1(

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOVO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SPA SARL

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وتسيير مركز الحالقة والتجميل    .

 1 رقم   : االجتماعي  املور  عنوان 

بلوك 4 شارع موالي يوسف اكادير - 

8888) اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1888  : فاتحة   الهاللي  السيد6 

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد6 الهاللي فاتحة  

اقامة طريق الخير 2 شوة 438 عمار6 

اكادير   (8888 اكادير  بنسركاو   (

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد6 الهاللي فاتحة  

اقامة طريق الخير 2 شوة 438 عمار6 

اكادير   (8888 اكادير  بنسركاو   (

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

ماي   1( بتاريخ  باكادير   التجارية 

2828 تحت رقم )9887.

541I
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MAGSIF SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
MAGSIF SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار تن 
علي منصور جماعة وقياد6 سيدي 

بيبي اقليم اشتوكة ايت باها - 
7188) اشتوكة ايت باها املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

28137
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   25
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGSIF SARL
غرض الشركة بإيجاز : مطذم

التوزيع والتجار6 في املواد الغدائية
دوار تن   : عنوان املور االجتماعي 
وقياد6 سيدي  منصور جماعة  علي 
بيبي اقليم اشتوكة ايت باها - 7188) 

اشتوكة ايت باها املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 588  : ايت املذلم محمد   السيد  

بويمة 188 درهم.
258 بويمة   : السيد6 جمل فراح  

188 درهم.
 258  : السيد ايت املذلم عصام  

بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد   املذلم  ايت  السيد  
عنوانه)ا) زنوة 737 تغزوت 1 تراست 

انزكان 8888) انزكان املغرب.
السيد6 جمل فراح  عنوانه)ا) رقم 
59 بلوك 85 حي سيدي محمد اكادير 

8888) اكادير املغرب.
عصام   املذلم  ايت  السيد 
عنوانه)ا) زنوة 737 تغزوت 1 تراست 

انزكان 8888) انزكان املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
محمد   املذلم  ايت  السيد  
عنوانه)ا) زنوة 737 تغزوت 1 تراست 

انزكان 8888) انزكان املغرب
السيد6 جمل فراح  عنوانه)ا) رقم 
59 بلوك 85 حي سيدي محمد اكادير 

8888) اكادير املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2828 تحت رقم 8)4.
542I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 CLINIQUE AL FIRDAOUSS
SARL

إعالن متذدد الورارات

 CLINIQUE AL FIRDAOUSS«
»SARL

املوـر االجتـمـاعي: عمار6 83 الطابق 
83 شوة 83 اقامة خليج النخيل حي 

فونتي أكادير 
السجل التجاري رقم : 91)36

الذام  الجمع  عود  بموت�صى 
 14/82/2819 بتاريخ  االستثنائي 
 CLINIQUE AL  « شركاء  بين 
FIRDAOUSS SARL« تورر مايلي :                                             
تحديد مد6 تسييراملسير السيد   -
غير  ملد6  للشركة  سذيد  سياح 

محدود6.
- تغييراالمضاء البنكي

االيـداع  تـم  الوـانــونــي:   االيـداع 
لـدى  الضبط  بكتـابـة  الوـانـونـي 
بتـاريخ  بأكادير  التجارية  املحكـمـة 

89/83/2828  تحت رقم 66)9) 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

543I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

BOUMARA TRANS SARL
إعالن متذدد الورارات

»BOUMARA TRANS SARL «
املوـر االجتـمـاعي: مكتب رقم 2, 

الطابق األول رقم 187 مركز الحيا6 
تاسيال الدشير6 انزكان 

السجل التجاري رقم : 1)59
الذام  الجمع  عود  بموت�صى 
 13/83/2828 بتاريخ  االستثنائي 
 BOUMARA TRANS  « بين شركاء 

SARL« تورر مايلي : 
الشركة  رأسمال  من  -الرفع   
الى  درهم   2588888.88 من 
8888.88))4 درهم وعلك بخلق 23 
 188 88) حصة اجتماعية من فئة 

درهم للحصة الواحد6.   
- تنويح الوانون األسا�صي  للشركة.    
االيـداع  تـم  الوـانــونــي:   االيـداع 
لـدى  الضبط  بكتـابـة  الوـانـونـي 
بتـاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكـمـة 

15/85/2828  تحت رقم 7)4 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

544I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

BOUMARA TRANS SARL
إعالن متذدد الورارات

»BOUMARA TRANS SARL  «
املوـر االجتـمـاعي: مكتب رقم 2, 

الطابق األول رقم 187 مركز الحيا6 
تاسيال الدشير6 انزكان 

السجل التجاري رقم : 1)59
الذام  الجمع  عود  بموت�صى 
 1(/83/2828 بتاريخ  االستثنائي 
 BOUMARA TRANS  « بين شركاء 

SARL« تورر مايلي : 
 - تفويت الحصص االجتماعية : 

فوت السيد امالل عبد الكريم    
للسيد  اجتماعية  حصة   28496

شادلي عمر
      فوتت السيد6 بومارى فاطمة  
3984 حصة اجتماعية للسيد شادلي 

عمر.

امالل  السيد  املسير  استوالة   -
عبد الكريم

عمر  شادلي  السيد  تذيين   -
مسيروحيد للشركة ملد6 غير محدود6

- تغييراالمضاء البنكي
- تنويح الوانون األسا�صي للشركة: 
املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 

لشريك وحيد  
االيـداع  تـم  الوـانــونــي:   االيـداع 
لـدى  الضبط  بكتـابـة  الوـانـونـي 
بتـاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكـمـة 

89/86/2828 تحت رقم 577 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

545I

STE FIACCOF 

GARAGE MARMOUCHA
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

GARAGE MARMOUCHA شركة 
عات املسؤولية املحدود6

)في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار والد 
الطيب لكواز سايس  قاس 38888 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.584(5

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تورر حل   2828 يونيو   16 املؤرخ في 
املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 
مبلغ    GARAGE MARMOUCHA
وعنوان  درهم   188.888 رأسمالها 
الطيب  والد  دوار  اإلجتماعي  مورها 
فاس   38888 قاس  سايس   لكواز 
: عدم تحويق غاية  املغرب نتيجة ل 

الشركة و تراكم الخسائر و الديون.
و حدد مور التصفية ب دوار والد 
38888 فاس  الطيب لكواز سايس  - 

املغرب. 
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و عين:

بنشفروت  ثوم  لبنى    السيد)6) 

لكواز  الطيب  والد  دوار  عنوانه)ا)  و 

سايس  3888 فاس  املغرب كمصفي 

)6) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1413.

546I

STE FIACCOF 

AGRI EL BARAKA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

AGRI EL BARAKA شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 213 

تجزئة النماء الحي الصناعي بن 

سود6 - 38888 فاس املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.584(5

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

املؤرخ في 21 مارس 2817 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
الحي  النماء  تجزئة   213 »رقم  من 

فاس   38888  - بن سود6  الصناعي 

حي   الواقي   »سيدي  إلى  املغرب« 

فاس    38888  - سود6  بن  املسير6 

املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1489.

547I

alfafisc sarl

TRANS AWAG
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

alfafisc sarl

 QUARTIER ADMINISTRATIF;

 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،

83350، OULED TEIMA MAROC

TRANS AWAG شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

الحمادات الجماعة الوروية سيدي 

بومو�صى اوالد تايمة - 3358) اوالد 

تايمة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6749

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   8(

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AWAG

نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير.

دوار   : االجتماعي  املور  عنوان 

الوروية سيدي  الجماعة  الحمادات 

اوالد   (3358  - بومو�صى اوالد تايمة 

تايمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى ازواق عنوانه)ا) 

تايمة  دوار الحديب الكفيفات اوالد 

3358) اوالد تايمة  املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى ازواق عنوانه)ا) 

تايمة  دوار الحديب الكفيفات اوالد 

3358) اوالد تايمة  املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 263.

54(I

FIDUBAC SARL

RIAD GEO
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشوة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

RIAD GEO شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي اوالد 

ابراهيم زنوة 91 رقم 7 الناظور - 

62888 الناضور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

28825

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   12

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GEO

-أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو أعمال بناء.

واملذدات  التوريدات  -تجار 

الحاسوبية  والطابذات  املكتبية 

والفنية

-تجار6.

: حي اوالد  عنوان املور االجتماعي 
 - الناضور   7 رقم   91 زنوة  ابراهيم 

62888 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
ناصري  امين  محمد  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ناصري  امين  محمد  السيد 

زنوة  ابراهيم  اوالد  حي  عنوانه)ا) 
الناضور   62888 الناظور   7 رقم   91

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ناصري  امين  محمد  السيد 

 91 حي اوالد ابراهيم زنوة  عنوانه)ا) 
الناضور   62888 الناضور   7 رقم 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 يونيو 

2828 تحت رقم 614.

549I

alfafisc sarl

ALRIDA-AGRI
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

alfafisc sarl

 QUARTIER ADMINISTRATIF;

 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،

83350، OULED TEIMA MAROC

ALRIDA-AGRI  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
الحرية رقم 399 اوالد تايمة 

تارودانت  - 3358) اوالد تايمة 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
6745

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   13
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALRIDA-AGRI
غرض الشركة بإيجاز : التجار6 في 
كل مذدات نشاط النحال بالتوسيط 
التجار6 في جميع مذدات الفالحة  و 

بالتوسيط.
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
الحرية رقم 399 اوالد تايمة تارودانت  

- 3358) اوالد تايمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الدا�صي   رضا  محمد  السيد 
 399 رقم  الحرية  شارع  عنوانه)ا) 
اوالد   (3358 تارودانت  تايمة  اوالد 

تايمة املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدا�صي   رضا  محمد  السيد 
 399 رقم  الحرية  شارع  عنوانه)ا) 
اوالد   (3358 تارودانت  تايمة  اوالد 

تايمة املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 261.
558I

alfafisc sarl

INSTALATION MERYEM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

alfafisc sarl

 QUARTIER ADMINISTRATIF;

 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،

83350، OULED TEIMA MAROC

 INSTALATION MERYEM

 شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 15 زنوة 

الوصبة حي شرارد6 اوالد تايمة 

تارودانت - 3358) اوالد تايمة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6747

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   85

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. INSTALATION MERYEM

: مواول في  غرض الشركة بإيجاز 

جميع االشغال و البناء.
زنوة   15  : عنوان املور االجتماعي 

تايمة  اوالد  شرارد6  حي  الوصبة 

تايمة  اوالد   (3358  - تارودانت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

هللا  عبد  السذيدي  السيد 

عنوانه)ا) حي النصر زنوة الراشيدية 
اوالد   (3358 تايمة  اوالد   11 رقم 

تايمة املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

هللا  عبد  السذيدي  السيد 

عنوانه)ا) حي النصر زنوة الراشيدية 
اوالد   (3358 تايمة  اوالد   11 رقم 

تايمة املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بتارودانت    االبتدائية 

 22 يونيو 2828 تحت رقم 262.

551I

CECOGEL / SARL

RKN CAR RENTAL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

RKN CAR RENTAL شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي وجد6، 

تجزئة ابن خلدون رقم 3 رقم 92 - 

68888 وجد6 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

34795

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2819 دجنبر   89

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RKN  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CAR RENTAL

ايجار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

وجد6،   : االجتماعي  املور  عنوان 

 -  92 رقم   3 تجزئة ابن خلدون رقم 

68888 وجد6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 348   : السيد محمد امين راقن 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

338 حصة    : السيد فوزي راقن 

بويمة 188 درهم للحصة .

حصة   338   : السيد راقن هدى 

بويمة 188 درهم للحصة .

 348  : السيد محمد امين راقن   

بويمة 188 درهم.

بويمة   338  : السيد فوزي راقن 

188 درهم.

بويمة   338  : السيد6 راقن هدى 

188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد امين راقن عنوانه)ا) 

وجد6، تجزئة ابن خلدون زنوة رقم 3 

رقم 92 68888 وجد6 املغرب.

عنوانه)ا)  راقن  فوزي  السيد 

وجد6، نجزئة ابن خلدون زنوة رقم 3 

رقم 92 68888 وجد6 املغرب.

عنوانه)ا)  هدى  راقن  السيد6 

وجد6، تحزئة ابن خلدون زنوة رقم 3 

رقم 92 68888 وجد6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  راقن  نبيل  السيد 

وجد6، تحزئة ابن خلدون زنوة رقم 3 

رقم 92 68888 وجد6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 722.

552I
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ACCOUNTING & OUTSOURCING

MALAK LIL ISKANE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

28258، الدار البيضاء املغرب

MALAK LIL ISKANE شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق االول شوة 

3 - 28888 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

461959

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   89

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MALAK LIL ISKANE

منذش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عواري.

26 شارع  عنوان املور االجتماعي : 

مرس السلطان الطابق االول شوة 3 

- 28888 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 98.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

حصة   988   : السيد عمر زروال 

بويمة 188 درهم للحصة .

 988   : السيد شريف الحمراوي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 988   : بوعبدلي  السيد منصف 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 48 السيد عمر زروال عنوانه)ا) 

الوازيس   الرحيم بوعبيد  شارع عبد 

28888 الدار البيضاء املغرب.
الحمراوي  شريف  السيد 

فرنسا   28888 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.

السيد منصف بوعبدلي عنوانه)ا) 
 28888  44 رقم   17 زنوة  حي الهناء 

الدار البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 48 السيد عمر زروال عنوانه)ا) 

الوازيس   الرحيم بوعبيد  شارع عبد 

28888 الدار البيضاء املغرب
الحمراوي  شريف  السيد 

فرنسا   28888 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا

السيد منصف بوعبدلي عنوانه)ا) 
 28888  44 رقم   17 زنوة  حي الهناء 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736186.

553I

somadik

SABAH EJDAY SERVICES
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

SABAH EJDAY SERVICES شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 

 MADINAT EL WAHDA BLOC E

 N 342 LAAYOUNE MADINAT

 EL WAHDA BLOC E N 342
LAAYOUNE 70000 الذيون 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
25(27

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   281( أكتوبر   22
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SABAH EJDAY SERVICES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 commerce import export

.produits cosmétiques
 : االجتماعي  املور  عنوان 
 MADINAT EL WAHDA BLOC E
 N 342 LAAYOUNE MADINAT
 EL WAHDA BLOC E N 342
الذيون   LAAYOUNE 78888

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد6 الساملة اجدي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 1888  : الساملة اجدي  السيد6   

بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد6 الساملة اجدي عنوانه)ا) 
 NR 14 BLOC B MADINAT EL
 WAHDA LAAYOUNE 78888

الذيون املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد6 الساملة اجدي عنوانه)ا) 
 NR 14 BLOC B MADINAT

ELWAHDA 78888 الذيون املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 2297.
554I

SOLUCIA EXPERTISE

ENTECHPOWER
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
ENTECHPOWER شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 11 
زنوة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املذاريف - 28338 الدارالبيضاء 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.364935

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
2828 تورر إنشاء  22 ماي  املؤرخ في 
فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - و 
رقم  حمز6  تجزئة  بالذنوان  الكائن 
9) الطابق األر�صي, الدرو6 - 26282 
طرف  من  املسير  و  املغرب  برشيد 

السيد)6) ممز6 عبد الكبير.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 44)735.

555I

STE TIB COMPT SARL AU

FLORA DISTRIBUTION
إعالن متذدد الورارات

STE TIB COMPT SARL AU
ملتوى شارع املرابطين وزنوة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
85 ، 68888، وجد6 املغرب

FLORA DISTRIBUTION »شركة 
عات املسؤولية املحدود6 عات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مورها االجتماعي: حي ولد 
شريف زنوة 11 رقم 29 68888 

وجد6 املغرب.
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إعالن متذدد الورارات
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.26395
بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
تم اتخاع   2828 يونيو   15 املؤرخ في 

الورارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بيع السيد رشيد عياط  لكل حصص 
لفائد6   ( حصة   1888( الشركة 

السيد محمد دحماني
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
السيد رشيد عياط  استوالة  مايلي: 
من منصبه كمسير للشركة و تسمية 
السيد محمد دحماني املسير الجديد 

و الوحيد للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�صي للشركة
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مبلغ  دحماني  محمد  السيد  قدم 

100.000ّّ,00 درهم للشركة 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
خصص للسيد محمد دحماني 1888 

حصة اجتماعية
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
دحماني  محمد  السيد  يذتبر  مايلي: 
املسير الوحيد للشركة و كل الذوود 

البنكية و االدارية تستلزم امضاءه
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم )117.

556I

رمزي لالستشارات

NEWBI
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونبر عمار6 حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 81 شوة رقم 81 
الذيون ، 78888، الذيون

 املغرب
NEWBI شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ام 

السذد عمار6 )4 الطابق الثالث رقم 
18 الذيون - 78888 الذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
31743

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   18
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEWBI
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجاري.
املنتجات  جميع  وبيع  شراء   -

البيئية
)الكهرباء  الطاقة  فواتير  توزيع   -

واملاء وغيرها ...)
-شراء بيع. تسويق ؛ تجار6؛ اللجنة 
واملذدات  الذناصر  جميع  توزيع  ؛ 
املياه  ؛  املتذلوة باألعمال الكهربائية 

والصرف الصحي
الطاقة............ خدمات  جميع   -

لخ.
: شارع ام  عنوان املور االجتماعي 
السذد عمار6 )4 الطابق الثالث رقم 
18 الذيون - 78888 الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 2828 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
188.888.888 درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : بوبكري  السيد عصام 
درهم   188.888.888 بويمة  حصة 

للحصة .
 1888  : بوبكري  عصام  السيد 

بويمة 188.888.888 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

بوبكري عنوانه)ا)  السيد عصام 

حي   118 رقم  االول  الحسن  شارع 

اكادير   (8888 اكادير  الداخلة 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوبكري عنوانه)ا)  السيد عصام 

حي   118 رقم  االول  الحسن  شارع 

الداخلة اكادير 8888) اكادير املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 974/2828.

557I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

FASHION STORE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

FASHION STORE شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 38 شارع 

موالي رشيد جليز مراكش - 48888 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.41839

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تورر حل   2828 يناير   1( املؤرخ في 

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

  FASHION STORE الشريك الوحيد

مبلغ رأسمالها 18.888 درهم وعنوان 

موالي  شارع   38 اإلجتماعي  مورها 

رشيد جليز مراكش - 48888 مراكش 

املغرب نتيجة ل : املنافسة.

و حدد مور التصفية ب 38 شارع 

 48888  - موالي رشيد جليز مراكش 

مراكش املغرب. 

و عين:
بناني سميرس و  ملياء   السيد)6) 
كم طريق   12 اقامة جنة  عنوانه)ا) 
 48888 مراكش  البور  ورزازات 
مراكش املغرب كمصفي )6) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 55)2.
55(I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

شركة تيسسيرت أشغال
شركة عات املسؤولية املحدود6

قفل التصفية

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنوة 81 رقم 82 حي النجاح 

خنيفر6، 54888، خنيفر6 املغرب
شركة تيسسيرت أشغال شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي : زنوة 

املنار6 رقم 85  ديور جداد 54358 
ميدلت املغرب.
قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 
.913

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تورر حل   2828 ماي   84 في  املؤرخ 
شركة تيسسيرت أشغال شركة عات 
رأسمالها  مبلغ  املحدود6  املسؤولية 
مورها  وعنوان  درهم   18.888
85  ديور  اإلجتماعي زنوة املنار6 رقم 
ميدلت املغرب نتيجة   54358 جداد 

النذدام النشاط بالشركة.
و عين:

أقني و عنوانه)ا)  بيهي   السيد)6) 
جداد  ديور   85 رقم  املنار6  زنوة 
املغرب  ميدلت   54358 ميدلت 

كمصفي )6) للشركة.
و قد تم انذواد الجمذية الختامية 
بتاريخ 84 ماي 2828 وفي زنوة املنار6 
ميدلت   54358 ديور جداد   85 رقم 

املغرب.
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باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   12 بتاريخ  االبتدائية بميدلت  

2828 تحت رقم 71.

559I

sofoget

SOCIETE TOTRADEL
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

SOCIETE TOTRADEL شركة 
عات املسؤولية املحدود6)في طور 

التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي  الونيطر6 

37 زنوة محمد الوري إقامة شيماء 

مكتب 2 - 14888  الونيطر6  

املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.58555

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تورر حل   2828 يناير   17 املؤرخ في 

املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 

مبلغ    SOCIETE TOTRADEL
وعنوان  درهم   188.888 رأسمالها 
37 زنوة  مورها اإلجتماعي  الونيطر6 

محمد الوري إقامة شيماء مكتب 2 - 

14888  الونيطر6  املغرب نتيجة ل : 
زياد6 خسائر الشركة.

و حدد مور التصفية ب  الونيطر6 
زنوة محمد الوري إقامة شيماء   37

مكتب 2   14888 الونيطر6 املغرب. 

و عين:

حجاج  قاسمي    السيد)6)  

 14888 الونيطر6  عنوانه)ا)   و 

 (6( كمصفي  املغرب  الونيطر6 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
)2 ماي  االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 

2828 تحت رقم 74566.

568I

moorish co

L'OR D'ORIENT
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
L›OR D›ORIENT شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املذاني 
الطابق 2 رقم 5) - 28888 الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462115

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   12
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 L’OR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.D’ORIENT
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

منتجات التجميل.
61 شارع  عنوان املور االجتماعي : 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املذاني 
الدار   28888  -  (5 رقم   2 الطابق 

البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد عصام اليوسفي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عصام اليوسفي عنوانه)ا) 
رقم 55 زنوة ابراهيم النخعي طابق 2 

املذاريف الدار البيضاء 28888 الدار 

البيضاء  املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عصام اليوسفي عنوانه)ا) 
رقم 55 زنوة ابراهيم النخعي طابق 2 

املذاريف الدار البيضاء 28888 الدار 

البيضاء  املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736215.

561I

sofoget

CHH DISTRIBUTION
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

CHH DISTRIBUTION شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي  الونيطر6 

36 زنوة زمزم - 14888 الونيطر6 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

54633

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

تم إعداد الوانون   2828 مارس   84

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CHH  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DISTRIBUTION

:  بيع مواد  غرض الشركة بإيجاز 

غذائية

موهى مطذم.

عنوان املور االجتماعي :  الونيطر6 

الونيطر6   14888  - زمزم  زنوة   36

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588   : هشام املسافري  السيد  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد  شكري خيار :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

 588  : هشام املسافري  السيد    

بويمة 188 درهم.

السيد  شكري خيار : 588 بويمة 

188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  هشام املسافري عنوانه)ا)  

الونيطر6 14888  الونيطر6 املغرب.

عنوانه)ا)   خيار  شكري  السيد  

الونيطر6 14888  الونيطر6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  هشام املسافري عنوانه)ا)  

الونيطر6 14888  الونيطر6 املغرب

عنوانه)ا)   خيار  شكري  السيد  

الونيطر6 14888  الونيطر6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

)2 ماي  االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 

2828 تحت رقم 74565.

562I
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ANDERSEN CONSULTING

BM SOLUTION SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

BM SOLUTION SARL شركة 
عات املسؤولية املحدود6)في طور 

التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 14شارع 

باستور الطابق 3 رقم 17-16-)1 - 

98888 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.67647

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تورر حل   2828 ماي   31 في  املؤرخ 

 BM 6شركة عات املسؤولية املحدود

مبلغ رأسمالها    SOLUTION SARL

مورها  وعنوان  درهم   18.888

الطابق  باستور  14شارع  اإلجتماعي 
طنجة   98888  -  16-17-18 رقم   3

نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

14شارع  و حدد مور التصفية ب 
 16-17-18 رقم   3 الطابق  باستور 

املغرب 98888 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)6) الذربي  علوي اسماعيلي 

ابن  زنوة  السالم  حي  عنوانه)ا)  و 

 98888  9( رقم  بلحاج  حمدون 

طنجة املغرب كمصفي )6) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر6  محل  لهم 

الذوود و الوثائق املتذلوة بالتصفية 
: 14شارع باستور الطابق 3 رقم -16

17-18

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 17)231.

563I

sofoget

ITAL AFRICA LINE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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

، 14000، kenitra maroc
ITAL AFRICA LINE شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي  الونيطر6 
23 شارع أنوال عمار6 فلوري 11 

مكتب 4 ميموزا - 14888 الونيطر6 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
54779

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   85
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ITAL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRICA LINE
نول    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي  للبضائع 
بيع مواد البناء.

عنوان املور االجتماعي :  الونيطر6 
 11 فلوري  عمار6  أنوال  شارع   23
الونيطر6   14888  - 4 ميموزا  مكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السذدي  املجيد  عبد  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

 : السذدي  املجيد  عبد  السيد   

1888 بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السذدي  املجيد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) الونيطر6 14888 الونيطر6 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السذدي  املجيد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) الونيطر6 14888 الونيطر6 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 17 يونيو 

2828 تحت رقم 22)74.

564I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

COUNTRY FIRM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 95)  مكناس ، 58888، 

مكناس املغرب

COUNTRY FIRM شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي األمل  

83 الشوة 38 الطابق األر�صي 

ويسالن - 58888 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

49725

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   83

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COUNTRY FIRM

غرض الشركة بإيجاز : - األشغال 

الذامة.

حي   : االجتماعي  املور  عنوان 

األمل  83 الشوة 38 الطابق األر�صي 

ويسالن - 58888 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد املنيح نبيل :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  نبيل عنوانه)ا)  املنيح  السيد 

األمل  83 الشوة 38 الطابق األر�صي 

ويسالن 58888 مكناس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  نبيل عنوانه)ا)  املنيح  السيد 

األمل  83 الشوة 38 الطابق األر�صي 

ويسالن 58888 مكناس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   81 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1436.

565I

MAIN VERTE D’OR

MAIN VERTE D›OR
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAIN VERTE D›OR

 DR AIT TAZKART COMMUNE

 BELFAA CERCLE BIOGRA

 CHTOUKA AIT BAHA 10min à

 centre sidi bibi، 87273، BELFAA

MAROC

MAIN VERTE D›OR شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
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 DR AIT وعنوان مورها اإلجتماعي
 TAZKART COMMUNE BELFAA
 CERCLE BIOGRA CHTOUKA
 AITBAHA  - 87272 BELFAA

MAROC
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
28389

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   11
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAIN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.VERTE D’OR
غرض الشركة بإيجاز :                           

 L’exploitation agricole,               
 l’achat, la vente, le commerce
 et la fabrication de tous produit

.agricole
 L’import, l’export de
 tout produit concernant
 l’exploitation indiquée ci-dessus
 et autre susceptibles d’être

.commercialisée
 La sous-traitance                        
 et la prise de participation dans
 toutes les sociétés ayant objet

.similaire ou connexe
 DR AIT  : عنوان املور االجتماعي 
 TAZKART COMMUNE BELFAA
 CERCLE BIOGRA CHTOUKA
 AITBAHA  - 87272 BELFAA

.MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

18.888.888 درهم، موسم كالتالي:
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 ZAHID HICHAM السيد 

 BELFAA CHTOUKA AIT (عنوانه)ا

.BAHA 87272 BELFAA MAROC

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ZAHID HICHAM السيد 

 BELFAA CHTOUKA AIT (عنوانه)ا

BAHA 87272 BELFAA MAROC

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2828 تحت رقم 595.

566I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة الذيون الساقية 

الحمراء

TOUHAMI LAAYOUNE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

الذيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 78888، 

الذيون املغرب

TOUHAMI LAAYOUNE شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مدينة 

الوحد6 2 الشطر الثاني رقم 1)52 - 

78888 الذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

31329

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   85

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUHAMI LAAYOUNE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.

مدينة   : االجتماعي  املور  عنوان 

الوحد6 2 الشطر الثاني رقم 1)52 - 

78888 الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

التوهامي  الغني  عبد  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

التوهامي  الغني  عبد  السيد 

الشطر   2 الوحد6  مدينة  عنوانه)ا) 

الذيون   78888  52(1 رقم  الثاني 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

التوهامي  الغني  عبد  السيد 

الشطر   2 الوحد6  مدينة  عنوانه)ا) 

الذيون   78888  52(1 رقم  الثاني 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

11 مارس  بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 677/28.

567I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة الذيون الساقية 

الحمراء

,ZINEEDDINE LAAYOUNE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

الذيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 78888، 

الذيون املغرب

  ,ZINEEDDINE LAAYOUNE

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مدينة 25 

مارس بلوك Y  رقم 715 - 78888 

الذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

31337

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   85

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ,ZINEEDDINE LAAYOUNE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.

عنوان املور االجتماعي : مدينة 25 
 78888  -  715 رقم    Y مارس بلوك 

الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد بشير زين الدين 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بشير زين الدين عنوانه)ا) 
 715 رقم    Y مارس بلوك   25 مدينة 

78888 الذيون املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بشير زين الدين عنوانه)ا) 
 715 رقم    Y مارس بلوك   25 مدينة 

78888 الذيون املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

11 مارس  بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 785/28.

56(I
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excofi

DIAMOND LINES

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

excofi

الشق 3 عمار6 لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31888، فاس املغرب

DIAMOND LINES شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 44 شارع 

محمد السالوي - 38888 فاس 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

62(29

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   15

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIAMOND LINES

نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع // جمع و توزيع اإلرساليات.

44 شارع  عنوان املور االجتماعي : 

فاس   38888  - السالوي  محمد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : يونس  زيدان  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زيدان يونس عنوانه)ا) رقم 

 38888 مكرر أ حي كريو زواغة    28

فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زيدان يونس عنوانه)ا) رقم 

 38888 مكرر أ حي كريو زواغة    28

فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1369.

569I

excofi

 FRUITS ET LEGUMES

AZZEDDINE

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

excofi

الشق 3 عمار6 لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31888، فاس املغرب

 FRUITS ET LEGUMES

AZZEDDINE شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

االنبذات 3 املركز زليليغ س5 74 أ 

جماعة عين الشوف - 38888 فاس 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

62745

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   15

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRUITS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ET LEGUMES AZZEDDINE

غرض الشركة بإيجاز : بيع الخضر 

و الفواكه بالجملة // نول البضائع.

تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 

أ   74 زليليغ س5  املركز   3 االنبذات 

38888 فاس  جماعة عين الشوف - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد خشيش عزالدين :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عزالدين  خشيش  السيد 

 416 رقم  الوحد6  حي  عنوانه)ا) 

بنسود6 38888 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عزالدين  خشيش  السيد 

 416 رقم  الوحد6  حي  عنوانه)ا) 

بنسود6 38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   89 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1291.

578I

CAF MANAGEMENT

OMPTI IMMOBILIER

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAF MANAGEMENT

الزنوة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 

28218، الدار البيضاء املغرب

 OMPTI IMMOBILIER

شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تواطع 

زنوة موزار و شارع انفا الطابق 

السابع - 28888 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

437629

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2819 يونيو   17

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OMPTI IMMOBILIER

اإلنذاش   : غرض الشركة بإيجاز 

الذواري.

تواطع   : االجتماعي  املور  عنوان 

زنوة موزار و شارع انفا الطابق السابع 

- 28888 الدار البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : بورايط  هشام  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بورايط  هشام  السيد 

 28888 املذاريف  الفرات  زنوة   7(

الدارالبيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بورايط  هشام  السيد 

 28888 املذاريف  الفرات  زنوة   7(

الدارالبيضاء املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع الوانوني ب-  

تحت رقم -.

572I

rochdi conseil

LONAB SERVICES

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

rochdi conseil

تجزئة الووات املساعد6 رقم 143 

الذيون ، 78888، الذيون املغرب

LONAB SERVICES شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 235 

حي االمل الذيون - 78888  الذيون 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

31(81

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   19

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LONAB SERVICES

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال الذامة.

عنوان املور االجتماعي : رقم 235 

الذيون    78888  - حي االمل الذيون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد6 انتصار ادري�صي 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد6 انتصار ادري�صي عنوانه)ا) 

 78888 حي االمل الذيون   235 رقم 

الذيون املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد6 انتصار ادري�صي عنوانه)ا) 

 78888 حي االمل الذيون   235 رقم 

الذيون املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 1828.

573I

rim fidus

TETRA PAK MAGHREB

شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

rim fidus

 cc sidi belyoute mohamed etg 1

 casablanca casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC

 TETRA PAK MAGHREB

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 69 شارع 

عثمان ابن عفان - املغرب 69 شارع 

عثمان ابن عفان - املغرب 2888 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 

.184(49

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

املؤرخ في 82 مارس 2828 تمت 

املصادقة على :

 ROBERT  (6( السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   SWAN 988

 (6( السيد  988 حصة لفائد6   أصل 

OMAR AIT BEN AOUMAR بتاريخ 

82 مارس 2828.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735691.

574I

socomif sarl

STE MANCHE TRANS SARL

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

socomif sarl

زنوة محمد الحصالي عمار6 35 شوة 

رقم 2 ، 14885، الونيطر6 املغرب

 STE MANCHE TRANS SARL

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

كورسيكا رقم 43 كراج رقم 1 - 

14888 الونيطر6  املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

54((1

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

تم إعداد الوانون   2828 مارس   84

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANCHE TRANS SARL

نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.

تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 

 -  1 رقم  كراج   43 رقم  كورسيكا 

14888 الونيطر6  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
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  : البوالي   السالم  عبد  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
البوالي   السالم  عبد  السيد 
  43 رقم  كورسيكا  تجزئة  عنوانه)ا) 

14888 الونيطر6  املغرب .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
البوالي   السالم  عبد  السيد 
  43 رقم  كورسيكا  تجزئة  عنوانه)ا) 

14888 الونيطر6  املغرب 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 22 يونيو 

2828 تحت رقم 72)74.
575I

TOP HOTEL MAROC

TOP HOTEL MARO
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تذيين مسير جديد للشركة

TOP HOTEL MAROC
اقامة الورد6 الطابق الثالث رقم 16 
شارع يذووب املنصور ، 48888، 

مراكش املغرب
TOP HOTEL MARO  شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 

الورد6 الطابق الثالث رقم 16 شارع 
يذووب املنصور - 48888 مراكش 

املغرب.
تذيين مسير جديد للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.1(891

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تذيين  تم   2828 ماي   26 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)6) صايب 

هاجر كمسير وحيد
تبذا إلقالة مسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113363.
576I

2AIN GROUPE COMPTA

TOPO TADLA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
TOPO TADLA شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني اقامة البوهراوي 

الطابق 4 الحي االداري بني مالل - 
23888 بني مالل املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
18889

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2819 أكتوبر   89
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOPO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TADLA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبوغرافي.
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
البوهراوي  اقامة  الثاني  الحسن 
 - مالل  بني  االداري  الحي   4 الطابق 

23888 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.568.588 درهم، موسم كالتالي:
 15.685   : الذربي  يامول  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الذربي  يامول  السيد 
الثاني  الحسن  شارع  مبارك  اقامة 

الطابق 4  23888 بني مالل املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الذربي  يامول  السيد 
الثاني  الحسن  شارع  مبارك  اقامة 

الطابق 4  23888 بني مالل املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 13 مارس 

2828 تحت رقم 231.
577I

CDH AUDIT ET CONSEILS

MABOMAR
شركة عات املسؤولية املحدود6

توسيع نشاط الشركة 

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
MABOMAR شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها االجتماعي 58 و 52 

زنوة زرهون - 28886 الدار البيضاء 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.228545
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 يونيو   82 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
واللوازم  املذدات  استيراد 

االستهالكية للمكاتب.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736942.
57(I

CDH AUDIT ET CONSEILS

URBANEZ
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
URBANEZ شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 52 شارع 
الزرقطوني - 28148 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.171857

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 يونيو   86 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بناني  شكيب    (6( تفويت السيد 
حصة اجتماعية من أصل   48.888
السيد  حصة لفائد6    18.888.888
يونيو   85 بتاريخ  بناني  محمد   (6(

.2828
بناني  شكيب    (6( تفويت السيد 
حصة اجتماعية من أصل   48.888
السيد  حصة لفائد6    18.888.888
)6) غالي بناني بتاريخ 85 يونيو 2828.
بناني  شكيب    (6( تفويت السيد 
حصة اجتماعية من أصل   28.888
السيد  حصة لفائد6    18.888.888
يونيو   85 بتاريخ  بناني  هدى   (6(

.2828
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم )73693.
579I

LEGALIS CONSEIL

COLORYB
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL
 Rue Hoceima, Résidence ,41
 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES
MAROC

COLORYB شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 41 إقامة 
بنزكور املكتب 3 زنوة الحسيمة 
أطلس  -  38888 فاس املغرب
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تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
62(97

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   82
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COLORYB
غرض الشركة بإيجاز : • بيع مواد 

البناء ؛
• أعمال البناء املختلفة ؛

• تجار6
• استيراد وتصدير املواد واملذدات 

الزراعية والصناعية ؛.
عنوان املور االجتماعي : 41 إقامة 
الحسيمة  زنوة   3 املكتب  بنزكور 

أطلس  -  38888 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : يوسف  براد6  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف  براد6  السيد 
مازوال زنوة 1 رقم 18 شوة 25 الحي 
البيضاء  الدار    28238 الحسني  

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  براد6  السيد 
مازوال زنوة 1 رقم 18 شوة 25 الحي 
البيضاء  الدار    28238 الحسني  

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1429.
5(8I

REAL OFFICE SARL

 SOCIETE TRAVAUX BETON
ET PEINTURE MARITIMS

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 SOCIETE TRAVAUX BETON ET
PEINTURE MARITIMS شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 5، شارع 
يوسف بن تاشفين، الطابق الثاني، 
رقم Tanger 90000 3 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
231(71

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE TRAVAUX BETON ET

.PEINTURE MARITIMS
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و االشغال الذمومية.
5، شارع   : عنوان املور االجتماعي 
الطابق الثاني،  يوسف بن تاشفين، 
رقم Tanger 98888 3 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 188   : منصوري  دليلة  السيد6 

حصة بويمة 1.888 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد6 دليلة منصوري عنوانه)ا) 

اقامة  كنون،  هللا  عبد  زنوة   ،28

النور، رقم 63 98888 طنجة املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد6 دليلة منصوري عنوانه)ا) 

اقامة  كنون،  هللا  عبد  زنوة   ،28

النور، رقم 63 98888 طنجة املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 2695.

5(1I

ADVANCE CENTER SYSTEM

ADVANCE CENTER SYSTEM
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

ADVANCE CENTER SYSTEM

 AVENUE OUED SBOU 18(

 WIAM EL OUKFA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ADVANCE CENTER SYSTEM

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

 ABOU 16 وعنوان مورها اإلجتماعي

 ZAID ABDESSALAM - 20000

.CASABLANCA MAROC

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(3((3

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

املؤرخ في 81 شتنبر 2813 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

 ABOU ZAID ABDESSALAM - 16«

 »20000 CASABLANCA MAROC

 AVENUE OUED SBOU  18(« إلى 

 WIAM EL OULFA   28888

.»CASABLANCA  MAROC

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2813 تحت رقم 1168.

5(2I

malartci

STE TDNT SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

رفع رأسمال الشركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
STE TDNT SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 
جمال رقم 25 الطابق االول  - 

23888 بني مالل اململكة املغربية.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3829

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم   2828 مارس   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.248.888«
 1.258.888« إلى  درهم«   18.888«
توديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نودية أو عينية.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ )1 يونيو 

2828 تحت رقم 9)2.

5(3I

sofoget

BOURASSE FOODSTUFF
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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

، 14000، kenitra maroc
BOURASSE FOODSTUFF شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي  الونيطر6 
زنوة سذد زغلول عمار6 صغير 

املدينة الذليا - 14888 الونيطر6 
املغرب
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تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

54(11

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   8(

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOURASSE FOODSTUFF

و  بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع املواد الغدائية  بالتوسيط.

عنوان املور االجتماعي :  الونيطر6 

زنوة سذد زغلول عمار6 صغير املدينة 

الذليا - 14888 الونيطر6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : ابورك  احمد  السيد  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

 1888  : ابورك  احمد  السيد    

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابورك  احمد  السيد  

الونيطر6 148888 الونيطر6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ابورك  احمد  السيد  

الونيطر6 14888 الونيطر6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ )1 يونيو 

2828 تحت رقم 25)74.

5(4I

NCG EXPERTISE

SZB SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
SZB SARL AU شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي طريق 
أمزميز عمالة املنار6 كولف الشريفية 
متجر 41 مراكش - 48888 مراكش 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.91587

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تم   2828 مارس   16 في  املؤرخ 
»تصدير  من  الشركة  نشاط  تغيير 
املنتجات    ( التجاري  االستيراد  و 

التجميل )
املباتي أو غيرها من من الذمليات 
»إصالح  إلى  البيع«  الشراء  الذوارية  

وصيانة السيارات.
• نصيحة إلدار6 مرآب السيارات

استيراد و تصدير«.  •
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113477.

5(5I

la marocaine des bilans

LE CŒUR BLEU TRANS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

la marocaine des bilans
محج 11 يناير مكتب رقم ) عمار6 

أدرار حي الداخلة ، 8868)،
 أكادير املغرب

LE CŒUR BLEU TRANS شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الوصبة رقم 4 حي الوصبة - 7188)  
شتوكة أيت باها املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
28393

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   86
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CŒUR BLEU TRANS
نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص.
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
الوصبة رقم 4 حي الوصبة - 7188)  

شتوكة أيت باها املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
الوادر  عبد  احكيكي  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الوادر  عبد  احكيكي  السيد 
باها  ايت  االداري  الحي  عنوانه)ا) 

7188)   شتوكة أيت باها املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  انس  احكيكي  السيد 
شوة   82 عمار6   3 االنبذاث  اقامة 
بنسركاو اقامة االنبذاث    2 امل   4(
3 عمار6 82 شوة )4 امل 2  بنسركاو 

اكادير املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2828 تحت رقم 679.
5(6I

Maitre Idriss el khatib

IMMOBILIERE LEBBADI
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
IMMOBILIERE LEBBADI شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
محمد اليازيدي عمار6 سار6 بلوم س 
الطابق االر�صي رقم ب1 - 93888 

تطوان املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.17427

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تم   2828 مارس   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   4.688.888«
»5.888.888 درهم« إلى »9.688.888 
توديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نودية أو عينية.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2828 تحت رقم 9)86.
5(7I

Maitre Idriss el khatib

IMMOBILIERE LEBBADI
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
IMMOBILIERE LEBBADI شركة 

عات مسؤولية محدود6
 عات الشريك الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
محمد اليازيدي عمار6 سار6 بلوم س 
الطابق االر�صي رقم ب1 - 93888 

تطوان املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.17427

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تم   2828 مارس   13 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
درهم«   11.888.888« قدره 
إلى  درهم«   9.688.888« من  أي 
  : طريق  عن  درهم«   28.688.888«

توديم حصص نودية أو عينية.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2828 تحت رقم 9)86.

5((I

مكتب الحسابات مالكي

ELEGANT TRAV
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

مكتب الحسابات مالكي
291 شارع الكرامة منفلوري فاس ، 

38888، فاس املغرب
ELEGANT TRAV شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 7 

تجزئة الهواء الجميل شوة 1 املدينة 
الجديد6 - 38888 فاس مغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.59983
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 مارس   82 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الذلمي  زكرياء   (6( السيد  تفويت 
188 حصة اجتماعية من أصل 188 
حصة لفائد6  السيد )6) ايوب الذلمي 

بتاريخ 82 مارس 2828.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
مارس   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 2828/)97.

5(9I

idaraty

ندهدية ترونس
شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
تفويت حصص

idaraty

rue tarik ibn ziad n(105 2eme 

etage n 3 tanger ، 90000، tanger 

maroc

عات شركة  ترونس   ندهدية 

الشريك عات  محدود6   مسؤولية 

الوحيد

زنوة اإلجتماعي  مورها   وعنوان 

 الودس رقم48   الطابق الثالث رقم

.86 طنجة  - 98888 طنجة املغرب

تفويت حصص
 رقم التوييد في السجل التجاري

27868.

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2819 أكتوبر   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )6) سناء  الدامون 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.888

1.888 حصة لفائد6  السيد )6) سناء  

الدامون بتاريخ )2 أكتوبر 2819.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

يونيو   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 27868.

598I

Hawara Travaux

HAWARA TRAVAUX
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAWARA TRAVAUX :التسمية

الشكل الوانوني للشركة:   شركة 

عات املسؤولية املحدود6 عات 

الشريك الوحيد.

عنوان مورها االجتماعي: تجزئة 
1588 رقم 583 الحي الحجري 

الذيون.
رقم التوييد في السجل التجاري : 

317(7

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى 
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

HAWARA TRAVAUX
التجار6  بإيجاز:  الشركة  غرض 

الذامة  وكراء آليات اإلنشاء
تجزئة   : االجتماعي  املورعنوان 
الحجري  الحي   583 رقم   1588

الذيون، 78888 الذيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة: 99 سنة.
 188.888 مبلغ  رأسمال الشركة: 
األسماء   - كالتالي:   موسم  درهم، 
وصفات  والذائلية  الشخصية 
عبد  السيد   : الشركاء  ومواطن 
حي  عنوانه)ا)  مسذود  ايت  الصمد 
 11( الودس شارع حمو الزياني رقم 

الذيون، 78888 الذيون، املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة: السيد عبد 
حي  عنوانه)ا)  مسذود  ايت  الصمد 
 11( الودس شارع حمو الزياني رقم 

الذيون، 78888 الذيون، املغرب.
درهم  بمائة  حصة،   (1888(

للحصة.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  بالذيون  االبتدائية 

2828 تحت رقم 997/2828.
591I

Charalux

CHARALUX
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Charalux
 N 65 secteur 7 kortoba meknes
 N 65 secteur 7 kortoba meknes،

50070، Meknes 17
Charalux شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 65 
جناح 7 تجزئة قرطبة مكناس رقم 
65 جناح 7 تجزئة قرطبة مكناس 

58878 مكناس 17
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
49735

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   28
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Charalux
أدوات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء )تجار6 بي) بجملة .
 65 رقم   : عنوان املور االجتماعي 
تجزئة قرطبة مكناس رقم   7 جناح 
مكناس  قرطبة  تجزئة   7 جناح   65

58878 مكناس 17.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد الشرحبيلي بالل  :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشرحبيلي بالل  عنوانه)ا) 
رقم 65 جناح 7 تجزئة قرطبة مكناس 

58888 مكناس  املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشرحبيلي بالل  عنوانه)ا) 
رقم 65 جناح 7 تجزئة قرطبة مكناس 

58888 مكناس  املغرب 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   84 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1449.

592I
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FIDUCIAIRE LAMIN

BIFACOB
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
BIFACOB شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 93 س 
تجزئة الرياض الياسمين الطابق 

األول طريق عين الشوف  - 38888 
فاس  املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
62927

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   84
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIFACOB
منذش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عواري ــ بيع املواد االلكترونية ـ أعمال 

مختلفة وحر6.
س   93  : االجتماعي  املور  عنوان 
الطابق  الياسمين  الرياض  تجزئة 
 38888  - األول طريق عين الشوف  

فاس  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد6 كوكب عزيز6 :  348 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
 338   : السيد6 اعميمري فاطمة 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 338   : السيد6 الذبدوي لطيفة 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   عزيز6  كوكب  السيد6 

إقامة غيثة رقم 5 تجزئة سذيد حجي  

11888 سال املغرب.

فاطمة  اعميمري  السيد6 

طريق  كناني  تجزئة   12 عنوانه)ا) 

منزل  31888 صفرو املغرب.

لطيفة  الذبدوي  السيد6 

الرياض  تجزئة  س   93 عنوانه)ا) 

عين  طريق  األول  الطابق  الياسمين 

الشوف  38888 فاس  املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   عزيز6  كوكب  السيد6 

إقامة غيثة رقم 5 تجزئة سذيد حجي  

11888 سال املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1432/28.

593I

CABINET EXPERTS AND ADVISORY GROUP

TECH VUE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EXPERTS AND

ADVISORY GROUP

 Av Hassan 2 Imm Ifrane 2 Appt

N°56 ، 80020، AGADIR Maroc

TECH VUE شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار6 12 

طابق السفلي شارع التودم عين 

الشق الدار البيضاء - 28888 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

462(81

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   16

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TECH  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.VUE
بيع شراء   : غرض الشركة بإيجاز 
تصدير استيراد الهواتف واملستلزمات 

بالتوسيط والجملة.
عمار6   : االجتماعي  املور  عنوان 
12 طابق السفلي شارع التودم عين 
الدار   28888  - الشق الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 GUIJUN ZHANG السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   :  1.888

للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 GUIJUN ZHANG السيد 

عنوانه)ا) الصين  - - الصين .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 GUIJUN ZHANG السيد 

عنوانه)ا) الصين  - - الصين 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736949.

594I

amina zouheir

MAOU TRAV
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amina zouheir
 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc

MAOU TRAV شركة عات 
مسؤولية محدود6 
عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي متجر رقم 
3 ساحة 11 يناير زنوة عمر االدري�صي  

- 38888 فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
62(79

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAOU : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAV
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بجميع انواعه
االشغال مختلفة

بيع مواد البناء بالتوسيط.
عنوان املور االجتماعي : متجر رقم 
3 ساحة 11 يناير زنوة عمر االدري�صي  

- 38888 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد مجد ونجلي :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 11 السيد مجد ونجلي عنوانه)ا) 
زنوة الناضور حي االمل طريق صفرو 

فاس 38888 فاس املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 11 السيد مجد ونجلي عنوانه)ا) 
زنوة الناضور حي االمل طريق صفرو 

فاس 38888 فاس املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1484.
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fiduazizi

 FIRST SECURITIES ET
SERVICES

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي الودس شارع 
عمر املختار حي الودس، 7888، 

الذيون املغرب
 FIRST SECURITIES ET SERVICES
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ابو 

حنيفة  رقم 68 حي الوحد6 81 شارع 
ابو حنيفة  رقم 68 حي الوحد6 81 

78888 الذيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
31(17

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   14
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIRST  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SECURITIES ET SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : االمن.

عنوان املور االجتماعي : شارع ابو 
حنيفة  رقم 68 حي الوحد6 81 شارع 
 81 حي الوحد6   68 رقم  ابو حنيفة  

78888 الذيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد عبد الحق سرير 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 1888  : السيد عبد الحق سرير   

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الحق سرير عنوانه)ا) 
 52( رقم   787 تجزئة  الودس  حي 

78888 الذيون املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحق سرير عنوانه)ا) 
 52( رقم   787 تجزئة  الودس  حي 

78888 الذيون املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 1836/2828.
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fiduazizi

AGRO SEA FOOD
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي الودس شارع 
عمر املختار حي الودس، 7888، 

الذيون املغرب
AGRO SEA FOOD شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي مدينة 
الوحد6 الشطر الثاني رقم 248 
مدينة الوحد6 الشطر الثاني رقم 

248 78888 الذيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
31771

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   24
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SEA FOOD

غرض الشركة بإيجاز : الفالحة و 
بيع املواد الغدائية.

مدينة   : االجتماعي  املور  عنوان 
 248 رقم  الثاني  الشطر  الوحد6 
رقم  الثاني  الشطر  الوحد6  مدينة 

248 78888 الذيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : املغرب سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
اوعاس  الحميد  عبد  السيد 
درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .
 : اوعاس  الحميد  عبد  السيد 

1888 بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
اوعاس  الحميد  عبد  السيد 
رقم  الغازي  شارع سيدي  عنوانه)ا) 

9) 71888 بوجدور املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اوعاس  الحميد  عبد  السيد 
رقم  الغازي  شارع سيدي  عنوانه)ا) 

9) 71888 بوجدور املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   8( بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 999/2828.
597I

STE TIB COMPT SARL AU

TROYKA
شركة عات املسؤولية املحدود6

تغيير نشاط الشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتوى شارع املرابطين وزنوة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
85 ، 68888، وجد6 املغرب

TROYKA شركة عات املسؤولية 
املحدود6

وعنوان مورها االجتماعي 37 زنوة 
طاهر السبتي - 68888 وجد6 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.31(99

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم تغيير   2828 مارس   27 املؤرخ في 

»مطور عواري«  نشاط الشركة من 

و  موهى  حلويات  محل  »مخبز  إلى 

مطذم«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم )119.

59(I

امغار عبد الغافور

 SOCIETE INTERNATIONALE

 DES TRAVAUX

 IMMOBILIERS ET DES

CHANTIERS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93888، 

تطوان املغرب

 SOCIETE INTERNATIONALE

 DES TRAVAUX IMMOBILIERS

ET DES CHANTIERS شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الكرنيش رقم 118 مارتيل - 93158 

مرتيل املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

26(39

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   15

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE INTERNATIONALE
 DES TRAVAUX IMMOBILIERS

.ET DES CHANTIERS
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
 93158  - مارتيل   118 الكرنيش رقم 

مرتيل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
188 حصة  السيد خالد الذاتي :  

بويمة 1.888 درهم للحصة .
بويمة   188  : السيد خالد الذاتي 

1.888 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الذاتي  خالد  السيد 
 7 رقم   3 شارع موالي رشيد الطابق 

مرتيل 93158 مرتيل املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الذاتي  خالد  السيد 
 7 رقم   3 شارع موالي رشيد الطابق 

مرتيل 93158 مرتيل املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2828 تحت رقم 759.
599I

الذيون استشارات

MOOVA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الذيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

78888، الذيون املغرب
MOOVA شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي بتجزئة 
الوكالة 81 بلوك و رقم 5)2 شوة 
رقم 81 - 78888 الذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

31(47

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   22

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOOVA

تجار6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق  وتصدير  استراد  عامة 

واالجهز6  املنزلية  التجهيزات  جميع 

االلكترونية .....

بتجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 

الوكالة 81 بلوك و رقم 5)2 شوة رقم 

81 - 78888 الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد عمر بودور :  1.888 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

رقم  السيد عمر بودور عنوانه)ا) 

 78888 بلوك و تجزئة الوحد6   178

الذيون املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

رقم  السيد عمر بودور عنوانه)ا) 

 78888 بلوك و تجزئة الوحد6   178

الذيون املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 1858.

688I

malartci

STE TDNT SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

توسيع نشاط الشركة 

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
STE TDNT SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها االجتماعي اقامة 
جمال رقم 25 الطابق االول  - 

23888 بني مالل اململكة املغربية.
توسيع نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3829

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 مارس   11 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
التجار6

التشجير
صناعة الفوالع.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ )1 يونيو 

2828 تحت رقم 9)2.

681I

رمزي لالستشارات

IMASSOUAN FISHE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونبر عمار6 حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 81 شوة رقم 81 
الذيون ، 78888، الذيون املغرب

IMASSOUAN FISHE شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ام 

السذد عمار6 )4 الطابق الثالث رقم 
18 الذيون - 78888 الذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

31725
في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   16
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMASSOUAN FISHE
غرض الشركة بإيجاز : التجار6 في 

االسماك
بالجملة  أسماك  تاجر   

.(MAREYAGE(
تسويق جميع املأكوالت البحرية.

وتسويق  وبيع  وتصدير  استيراد 
األسماك املجمد6 واملذالجة واملجمد6 
مجمد6   ، مبرد6   ، حية  قشريات  ؛ 
 ، )طازجة  وجميع املأكوالت البحرية 

مجمد6 ، مذالجة ...) ،.
: شارع ام  عنوان املور االجتماعي 
السذد عمار6 )4 الطابق الثالث رقم 
18 الذيون - 78888 الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 2828 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
188.888.888 درهم، موسم كالتالي:

 588  : مهموا  اد  محمد  السيد 
بويمة 58.888.888 درهم.

 588  : امغار  الدين  نور  السيد 
بويمة 58.888.888 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد اد مهموا عنوانه)ا) 
الصوير6  اقليم  تمنار  تابوين  حي 

44888 الصوير6 املغرب.
السيد نور الدين امغار عنوانه)ا) 
 44888 دوار بيموشا اقليم الصوير6 

الصوير6 املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد محمد اد مهموا عنوانه)ا) 
الصوير6  اقليم  تمنار  تابوين  حي 

44888 الصوير6 املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 2828/)96.
682I

moorish co

E AUTO
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
E AUTO شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عبد 
املومن و زنوة سمية إقامة شهرزاد 
3 الطابق 4 رقم 28 الدار البيضاء - 

28888  الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462789

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   84
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 E  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUTO
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
قطع غيار السيارات و قطع منفصلة و 

إصالح وصيانة.
عنوان املور االجتماعي : شارع عبد 
املومن و زنوة سمية إقامة شهرزاد 
 - الدار البيضاء   28 4 رقم  الطابق   3

28888  الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 99 سنة .

 58.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، موسم كالتالي:

السيد فيصل امنوح :  588 حصة 
بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امنوح  فيصل  السيد 
 5 شوة  املجاطي  احمد  زنوة   11(
الدار    28888 البيضاء  املذاريف 

البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  امنوح  فيصل  السيد 
 5 شوة  املجاطي  احمد  زنوة   11(
الدار    28888 البيضاء  املذاريف 

البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 9)7367.
683I

AGS CONSEIL

WINEO EQUINOXE
تأسيس صندوق مشترك للتوظيف

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

WINEO EQUINOXE »صندوق 
مشترك للتوظيف«

وعنوان موره اإلجتماعي: 12 زنوة 
السخاوي حي ليبدروم  - 28888 

الدارالبيضاء املغرب
»تأسيس صندوق مشترك 

للتوظيف«
بموت�صى  عود عرفي مؤرخ في )1 
صندوق  تأسيس  تورر   2828 ماي 
البيانات  عي  للتوظيف  مشترك 

التالية:
 WINEO  : الصندوق   تسمية   -

.EQUINOXE
- عنوان املور االجتماعي : 12 زنوة 
 28888  - ليبدروم   حي  السخاوي 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسس  التي  املد6   -
الصندوق: 99 سنة .

- مبلغ رأسمال الصندوق )درهم): 
1.888.888

 WINEO التدبير:  مؤسسة   -
GESTION

CIH :املؤسسة الوديذة -
- املنتدب األول للحسابات: مكتب 

السذيدي و شركاؤه
امللكية  وحصص  املوجودات   -

املشتركة: 1888888
السترداد  الالزم  األدنى  املبلغ    -

الحصص:588.888
- تاريخ ورقم اعتماد نظام التدبير 
لسوق  املغربية  الهيئة  طرف  من 
رقم:   -  2828 ماي   1( الرساميل: 

GP28844
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736351.
684I

BLUE WAVE COMMODITIES

 AIN SFAISAFE DES
 TRAVAUX DIVERS ET

NEGOCE
شركة عات املسؤولية املحدود6

رفع رأسمال الشركة

AIN SFAISAFE
145 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،98888 ، 2( الرابع شوة

Maroc
 AIN SFAISAFE DES TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCE شركة عات 
املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
سوالنج 4 الحسني رقم 5 غزناية 
طنجة - 98888 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.67451
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم   2819 دجنبر   86 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»588.888 درهم« أي من »588.888 
عن  درهم«   1.888.888« إلى  درهم« 

ديون  مع  مواصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحدد6 املودار و املستحوة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 19)231.

685I

ان اف  انفيست

إن إف إنفست
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ان اف  انفيست
برنامج الهدى  ب  متجر رقم 1 واد 

فاس ، 38888، فاس املغرب
إن إف إنفست شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي  برنامج 
الهدى ب املتجر رقم 1 واد فاس 

فاس  - 38888  فاس  املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
62911

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   82
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: إن إف  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

إنفست.
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
التنشيط  ـ  التدبير  ـ  قاعة للرياضات 
األنشطة  ـ  البرمجة  ـ  األحداث  ـ 
تنظيم  ـ  الرياضية املتذلوة باملمارسة 

األحداث.
برنامج    : عنوان املور االجتماعي 
الهدى ب املتجر رقم 1 واد فاس فاس  

- 38888  فاس  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
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 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بناني زياتني كريم عنوانه)ا)  
12 الشوة 11 زنوة اللة أمينة املدينة 
الجديد6 فاس 38888 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بناني زياتني كريم عنوانه)ا) 
12 الشوة 11 زنوة اللة أمينة املدينة 

الجديد6 فاس 38888 فاس املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم )141.
686I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

AMAZAY
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
138 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23888، بني مالل املغرب
AMAZAY شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي مرأب 

بمركز اوالد مبارك فم أودي - 23886 
بني مالل املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.7325
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تورر حل   2828 89 مارس  املؤرخ في 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
مبلغ    AMAZAY الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   188.888 رأسمالها 
اوالد  بمركز  مرأب  اإلجتماعي  مورها 
بني مالل   23886  - مبارك فم أودي 
الودر6 عن  عدم   : نتيجة ل  املغرب 

املنافسة.
مرأب  ب  التصفية  مور  حدد  و 
بمركز اوالد مبارك فم أودي - 23886 

بني مالل املغرب. 

و عين:
و  الدهبي  الذالي   عبد  السيد)6) 
عنوانه)ا) بمركز اوالد مبارك فم أودي 
23886 بني مالل املغرب كمصفي )6) 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر6  محل  لهم 
الذوود و الوثائق املتذلوة بالتصفية : 

مرأب بمركز اوالد مبارك فم أودي
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 12 مارس 

2828 تحت رقم 225.

687I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ســـوق  املــغـــرب  الســــريـــــــــع  -  
ش.ع.م.م.  بــشــــريـــك  منفـــــرد

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
ســـوق  املــغـــرب  الســــريـــــــــع  -  

ش.ع.م.م.  بــشــــريـــك  منفـــــرد  شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 18  شــارع 
الحــريـــة  الطــابـــق  الثـــالـــث  شوـــة رقـــم 

5   -- 28128  البيضــاء  املــغــــرب  
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
462.767

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   84
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ســـوق    : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ش.ع.م.م.     - الســــريـــــــــع   املــغـــرب  

بــشــــريـــك  منفـــــرد .

بيــع،    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املـــواد  كــــل  فـــي  املتــــاجـــر6  و  شــراء 

داخــــل و  الغــــذائيــــة عبــر األنتـرنيـــت، 

خـــارج املـــغــــرب  .

عنوان املور االجتماعي : 18  شــارع 

الحــريـــة  الطــابـــق  الثـــالـــث  شوـــة رقـــم 

5   -- 28128  البيضــاء  املــغــــرب  .

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 5.888   : السيد مبــارك بنيـــحــــي  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنيـــحــــي  مبــارك  السيد 

الطــابــق  مـوديبـوكيــتــا  شــارع   253

الثــانــي شوــة رقـم 4  سيـدي مــذــروف 

3  28278 البيضــاء   املــغــــرب .

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنيـــحــــي  مبــارك  السيد 

الطــابــق  مـوديبـوكيــتــا  شــارع   253

الثــانــي شوــة رقـم 4  سيـدي مــذــروف 

3  28278 البيضــاء   املــغــــرب 

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم )1).736.

68(I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

مـؤسسة عامة علمية و تقنية    
أو. إس. ت. » ـ   ش.ع.م.م.

شركة عات املسؤولية املحدود6
وفا6 شريك

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

مـؤسسة عامة علمية و تونية   » أو. 
إس. ت. » ـ   ش.ع.م.م.  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 14 زنوـــة 

البســـاتيـــن الطــابـــق 9 عمـــار6 الحـــريــــة  
-- 28128  البيضــاء  املـــغــرب  .

وفا6 شريك
رقم التوييد في السجل التجاري 

.63.(77
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في )8 يونيو 2828 تم اإلعالم 
بوفا6 الشريك رضــــا بـلخـيــاط  زوكــاري 
 
ً
تبذا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
مارس   89 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2828 بالشكل األتي :
بـلخـيــاط   عبـد املــالـك    السيد)6) 

زوكــاري  ،  134 حصة .
 66   ، بنكيـران   نــزهـة   السيد)6) 

حصة .
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736.613.
689I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

مـؤسسة عامة علمية و تقنية 
 أو. إس. ت. » ـ   ش.ع.م.م.

شركة عات املسؤولية املحدود6
تفويت حصص

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
مـؤسسة عامة علمية و تونية » أو. 
إس. ت. » ـ   ش.ع.م.م. شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 14 زنوـــة 
البســـاتيــــن الطـــابـــق 9  -- 28128   

البيضــاء  املــغــــرب  .
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.63.(77

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 يونيو   89 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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تفويت السيد )6) املهــــدي   بـلخـيــاط  
من  اجتماعية  حصة   28 زوكــاري 
أصل 1.888 حصة لفائد6  السيد )6) 
عبـد املــالـك  بـلخـيــاط  زوكــاري بتاريخ 

89 يونيو 2828.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736.613.
618I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

سكيما اوديت
شركة عات املسؤولية املحدود6

خفض رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
سكيما اوديت شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 34, زنوة 
ازيالل - الدار البيضاء - 28888 

الدار البيضاء املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(8299

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم   2815 يوليوز   83 في  املؤرخ 
خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
 188.888« أي من  درهم«   58.888«
عن  درهم«   58.888« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد  األسهم.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
شتنبر 2815 تحت رقم 4299)885.
611I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ريحان أر�صي
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 ، MY ABDELLAH - GUELIZ

MARRAKECH MAROC ،48888
ريحان أر�صي شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 

السالم  رقم )3 الطابق الرابع شارع 
موالي عبدهللا-كليز مراكش 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

1841(5
في  مؤرخ  حر  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   15
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ريحان   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

أر�صي.
-مواول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال البناء.
-االستيراد والتصدير.

اقامة   : االجتماعي  املور  عنوان 
الطابق الرابع شارع   3( السالم  رقم 
 48888 مراكش  موالي عبدهللا-كليز 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد محمد لطفي ازيك :  1.888 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
السيد محمد لطفي ازيك : 1888 

بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
ازيك  لطفي  محمد  السيد 
 344((  -  61 بلوك  عنوانه)ا) 

اسطنبول تركيا .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ازيك  لطفي  محمد  السيد 
 344((  -  61 بلوك  عنوانه)ا) 

اسطنبول تركيا .

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113572.

612I

FIDUCIAIRE AL QODS

BRADIA BEACH
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة
 FIDUCIAIRE AL QODS DE

COMPTABILITE
 Angle Av Med V et Hassan ,363

II, 3° Etage Beni Mellal Maroc
STE BRADIA BEACH

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

و عنوان مورها اإلجتماعي  363 
زاوية شارع محمد الخامس و شارع 
الحسن الثاني الطابق الثالث بني 

مالل املغرب
رقم التوييد في السجل التجاري: 

18835
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   25
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

:باملميزات الثالية  
عات  شركة  الشركة:  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE تسميتها:  بمختصر  اإلقتضاء 

: BRADIA BEACH
توديم  بإيجاز:  الشركة  غرض 

خدمات رياضية و فنية
 363 اإلجتماعي   مورها  عنوان 
زاوية شارع محمد الخامس و شارع 
بني  الثالث  الطابق  الثاني  الحسن 

مالل املغرب
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة: 99 سنة
 188888 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي :

1888 حصة  السيد محمد شهب 
بويمة 188 درهم للحصة

الشخصية و الذائلية و  األسماء   
صفات و مواطن الشركاء

السيد شهب محمد، عنوانه شارع 
شوقي 81 رقم 223 بني مالل

الذائلية  و  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة 

السيد شهب محمد، عنوانه شارع 
شوقي 81 رقم 223 بني مالل املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  .تم 
اإلبتدائية ببني مالل بتاريخ 84 يونيو 

2828 تحت رقم 246

613I

COMPTAFFAIRES

ROAD MASTERS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

ROAD MASTERS شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

املواومة الحسنية 1 زنوة 17 رقم 
271 الذالية - 88)28 املحمدية 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
254(9

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   83
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ROAD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MASTERS

تاجر   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات بوليمر و مستلزمات

* أعمال و إنشاأت مختلفة

* مصمم برامج تحليل الكمبيوتر.

شارع   : االجتماعي  املور  عنوان 
رقم   17 زنوة   1 الحسنية  املواومة 

املحمدية   28(88  - الذالية   271

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : متحف  جالل  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  متحف  جالل  السيد 

 2((88 الذالية   672 رقم  الحسنية 

املحمدية املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  متحف  جالل  السيد 

 2((88 الذالية   672 رقم  الحسنية 

املحمدية املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 24 يونيو 

2828 تحت رقم 7)5.

614I

COMPTAFFAIRES

BLCALLCENTER
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

BLCALLCENTER شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي الحسنية 
2 بلوك أ الطابق الثالث رقم 155 - 

88))2 املحمدية املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

25491
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   26
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BLCALLCENTER
تطوير   *  : غرض الشركة بإيجاز 

األعمال
* مركز اتصال.

عنوان املور االجتماعي : الحسنية 
 -  155 بلوك أ الطابق الثالث رقم   2

88))2 املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
588 حصة    : السيد6  بالل وفاء 

بويمة 188 درهم للحصة .
588 حصة    : السيد بالل رشيد  

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  بالل وفاء  السيد6  
الصديق 1 رقم )4 88))2 املحمدية 

املغرب.
عنوانه)ا)  رشيد   بالل  السيد 
الحسنية 2 بلوك أ الطابق االول رقم 

155 88))2 املحمدية املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا)  بالل وفاء  السيد6  
الصديق 1 رقم )4 88))2 املحمدية 

املغرب
عنوانه)ا)  رشيد   بالل  السيد 
الحسنية 2 بلوك أ الطابق االول رقم 

155 88))2 املحمدية املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 24 يونيو 

2828 تحت رقم 6)5.

615I

CABINET CADRE CONSEIL

BOUTGARF SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

رفع رأسمال الشركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

BOUTGARF SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار امراد 

تزارين زاكور6 - 47783 زاكور6 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.767

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

رفع  تم   281( ماي   31 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

 18.888« أي من  درهم«   598.888«

عن  درهم«   688.888« إلى  درهم« 
ديون  مع  مواصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحدد6 املودار و املستحوة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   21 بتاريخ  االبتدائية بزاكور6  

)281 تحت رقم 195.

616I

CAF MANAGEMENT

OMPTI IMMOBILIER
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAF MANAGEMENT

الزنوة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 

28218، الدار البيضاء املغرب

OMPTI IMMOBILIER شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تواطع 
زنوة موزار و شارع انفا الطابق 
السابع - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.437629

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 ماي   85 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )6) هشام  بورايط 
أصل  من  اجتماعية  حصة   648
 (6( السيد  لفائد6   حصة   1.888

عائشة لذرافي بتاريخ 85 ماي 2828.
تفويت السيد )6) هشام  بورايط 
أصل  من  اجتماعية  حصة   128
 (6( السيد  لفائد6   حصة   1.888
ماي   85 بتاريخ  بورايط  فاطمة  

.2828
تفويت السيد )6) هشام  بورايط 
أصل  من  اجتماعية  حصة   128
 (6( السيد  لفائد6   حصة   1.888
فتيحة بورايط بتاريخ 85 ماي 2828.
تفويت السيد )6) هشام  بورايط 
أصل  من  اجتماعية  حصة   128
 (6( السيد  لفائد6   حصة   1.888
نذيمة بورايط بتاريخ 85 ماي 2828.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
 8( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735373.

617I

RD COMMUNICATION

AYOUB AGRI SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

RD COMMUNICATION
172 زنوة وادي تاساوت االلفة الدار 
 CASABLANCA ،28188 ، البيضاء

MAROC
AYOUB AGRI SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي  محل رقم 
1, حي األمل رقم 313   شيشاو6 - 

41888 شيشاو6 املغرب
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تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

1411

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   81

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AYOUB AGRI SARL

بيع   1-   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسمد6 بالتوسيط

و بصفة عامة االستغالل املرتبط 

بصفة مباشر6 أو غير مباشر6 بإحدى 

في  يساهم  الذي  و  الذمليات  هاته 

ازدهار و تنمية الشركة.

محل    : االجتماعي  املور  عنوان 
رقم 1, حي األمل رقم 313   شيشاو6 - 

41888 شيشاو6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد احمد بوعزيز :  678 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

 338   : السيد سذيد الصوالي   

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد احمد بوعزيز : 678 بويمة 

188 درهم.

 338  : الصوالي   سذيد  السيد 

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوعزيز  احمد  السيد 

شيشاو6 41888 شيشاو6 املغرب.

السيد سذيد الصوالي عنوانه)ا) 

شيشاو6 41888 شيشاو6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوعزيز   احمد  السيد 

شيشاو6 41888 شيشاو6 املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 21 يناير 

2828 تحت رقم 2828/38.

61(I

RD COMMUNICATION

STE »BOPAN « SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

RD COMMUNICATION
172 زنوة وادي تاساوت االلفة الدار 
 CASABLANCA ،28188 ، البيضاء

MAROC
STE »BOPAN « SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي الحي 

اإلداري عمار6 رقم 2 الطابق السفلي 
شيشاو6   - 41888 شيشاو6  املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
1463

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   18
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»BOPAN « SARL
غاية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة باملغرب و الخارج على السواء: 

مخبز6  .1
موهى  .2

أكالت سريذة   .3
و بصفة عامة االستغالل املرتبط 
بصفة مباشر6 أو غير مباشر6 بإحدى 
في  يساهم  الذي  و  الذمليات  هاته 

ازدهار و تنمية الشركة.
الحي   : االجتماعي  املور  عنوان 
اإلداري عمار6 رقم 2 الطابق السفلي 
شيشاو6   - 41888 شيشاو6  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 588  : بوستر6   محمد  السيد 

بويمة 188 درهم.

محمد عبد الرحيم أمين  السيد  

الوحطاني    : 588 بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد محمد بوستر6  

شيشاو6  41888 شيشاو6  املغرب.

محمد عبد الرحيم أمين  السيد  

شيشاو6   عنوانه)ا)  الوحطاني  

41888 شيشاو6  املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بوستر6     عنوانه)ا) 

شيشاو6 41888 شيشاو6 املغرب

محمد عبد الرحيم أمين  السيد  

شيشاو6  عنوانه)ا)  الوحطاني  

41888 شيشاو6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم )2828/15 .

619I

ACCOUNTING & OUTSOURCING

FIT AND GLOWY
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

28258، الدار البيضاء املغرب

FIT AND GLOWY شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 26  شارع 

مرس السلطان الطابق 1 شوة 3 - 

28888 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

462621

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   12

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FIT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AND GLOWY

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستحضرات  وتسويق  وتصدير 

التجميل.

عنوان املور االجتماعي : 26  شارع 

 -  3 شوة   1 مرس السلطان الطابق 

28888 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : سناء  السيد6 روا�صي  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سناء  السيد6 روا�صي  

سالم 2 ابواب السالم عمار6 7) رقم 

2 اهل الغالم البرنو�صي 28888 الدار 

البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سناء  السيد6 روا�صي  

سالم 2 ابواب السالم عمار6 7) رقم 

2 اهل الغالم البرنو�صي 28888 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736719.

628I
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 POLE MAROCAIN POUR CREATION

D’ENTREPRISE

DBDEL
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 POLE MAROCAIN POUR
CREATION D›ENTREPRISE

 RESIDENCE SAFAE 51
 BOULEVARD RAHAL EL

 MESKINI 3éme ETAGE N°13
 CASABLANCA ، 20120،

casabalanca MAROC
DBDEL شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 
 RESIDENCE SAFAE 51 BD
 RAHAL EL MESKINI 3EME

 ETAGE N°13 CASABLANCA -
pmcecentredaffaires@gmail.

com casablanca maroc
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
461889

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   85
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DBDEL
بإيجاز  الشركة  غرض 
 DEVELOPPEMENT  :

.INFORMATIQUE
 : االجتماعي  املور  عنوان 
 RESIDENCE SAFAE 51 BD
 RAHAL EL MESKINI 3EME
 ETAGE N°13 CASABLANCA -
pmcecentredaffaires@gmail.

.com casablanca maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد عبد الذزيز ادري�صي بوطيبي 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الذزيز ادري�صي بوطيبي 

عنوانه)ا) حي الشرطة املهدية بلوك 5 

طابق 3 شوة 14 شارع انوال  28128 

الدار البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الذزيز ادري�صي بوطيبي 

عنوانه)ا) حي الشرطة املهدية بلوك 5 

طابق 3 شوة 14 شارع انوال  28128 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2828 تحت رقم 8)7358.

621I

KARIMA EL HAUZI

IS CALL CENTER
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

IS CALL CENTER  شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

كريمة 83 الطابق الثاني رقم 98 

طريق الرباط - 98888 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

185475

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   17
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CALL CENTER
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت.
تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 
 98 رقم  الثاني  الطابق   83 كريمة 
طريق الرباط - 98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
السيد LAZIC IVAN :  100 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   LAZIC IVAN السيد 
املجد   تجزئة  الودس  شارع   13

98888 طنجة املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)   LAZIC IVAN السيد 
املجد   تجزئة  الودس  شارع   13

98888 طنجة املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم )4)231.
622I

FIDUCIARE ECF

 GLOBAL INDUSTRIAL
SERVICES

شركة عات املسؤولية املحدود6
حل شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

 GLOBAL INDUSTRIAL

SERVICES شركة عات املسؤولية 

املحدود6)في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 56 شارع 

موالي يوسف الطابق الثالث رقم 

14 - 28888 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.41(873

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تورر حل   2828 يونيو   11 املؤرخ في 

املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 

  GLOBAL INDUSTRIAL SERVICES

درهم   188.888 رأسمالها  مبلغ 

شارع   56 اإلجتماعي  مورها  وعنوان 

موالي يوسف الطابق الثالث رقم 14 

- 28888 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : ثصفية مسبوة.

و حدد مور التصفية ب 56 شارع 

موالي يوسف الطابق الثالث رقم 14 

- 28888 الدار البيصاء املغرب. 

و عين:

السيد)6) ايمن  فثحي و عنوانه)ا) 

 293 درب الدوام شارع الداخلة رقم 

قرية الجماعة 28888 الدار البيضاء 

املغرب كمصفي )6) للشركة.

السيد)6) سهام  شيخ و عنوانه)ا) 

كاليفورنيا   16 رقم  الغازي  شارع 

املغرب  البيضاء  الدار   28888

كمصفي )6) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

 146  : بالتصفية  املتذلوة  الوثائق 

شارع عمر الريفي الدار البيضاء

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 9)7365.

623I
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Aziz djebli

DALC
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Aziz djebli
 Residence Noha immeuble 8

 appartement7 Residence Noha
 immeuble 8 appartement7،

24000، Eljadida Maroc
DALC شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي : زنوة 
لينينكراد ع ) شارع املواومة زنوة 

لينينكراد ع ) شارع املواومة 28378 
الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التوييد في السجل التجاري : 

.3287(5
الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر   2828 فبراير   17 في  املؤرخ 
مسؤولية  عات  شركة   DALC حل 
محدود6 عات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   98.888 رأسمالها 
ع  لينينكراد  زنوة  اإلجتماعي  مورها 
 ( ) شارع املواومة زنوة لينينكراد ع 
الدارالبيضاء   28378 شارع املواومة 
على  الحصول  لذدم  نتيجة  املغرب 
املصاريف  اداء  اجل  من  مداخيل 

واألتذاب..
و عين:

أليكساندر  دافيد  السيد)6) 
ليديك    DAVID ALEXANDRE
النيل   زنوة   3 و عنوانه)ا)    LEDUC
24888 الجديد6 املغرب كمصفي )6) 

للشركة.
و قد تم انذواد الجمذية الختامية 
زنوة  وفي   2828 فبراير   17 بتاريخ 
زنوة  املواومة  شارع   ( ع  لينينكراد 
لينينكراد ع ) شارع املواومة 28378 

الدارالبيضاء املغرب.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 737874.

624I

CAF MANAGEMENT

OMPTI IMMOBILIER
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل الوانوني للشركة

CAF MANAGEMENT
الزنوة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 
28218، الدار البيضاء املغرب

OMPTI IMMOBILIER شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
و عنوان مورها االجتماعي تواطع 
زنوة موزار و شارع انفا الطابق 
السابع - 28888 الدار البيضاء .
تحويل الشكل الوانوني للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.437629

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تحويل   2828 ماي   85 املؤرخ في 
الشكل الوانوني للشركة من »شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات الشريك 
»شركة عات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدود6«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 8( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735373.
625I

CAF MANAGEMENT

OMPTI IMMOBILIER
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تذيين مسير جديد للشركة

CAF MANAGEMENT
الزنوة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 
28218، الدار البيضاء املغرب

OMPTI IMMOBILIER  شركة 
عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي تواطع 
زنوة موزار و شارع انفا الطابق 
السابع - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.
تذيين مسير جديد للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.437629

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تذيين  تم   2828 ماي   85 في  املؤرخ 
السيد)6)  للشركة  جديد  مسير 

بورايط فاطمة  كمسير وحيد
تبذا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 8( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735373.
626I

FIGEC

FORAKL
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

FORAKL شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي طربق 
املن امام م و ك تافراوت  - 5458) 

تزنيت املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
4325

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   25
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORAKL
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفر االبار.
طربق   : االجتماعي  املور  عنوان 
 (5458 املن امام م و ك تافراوت  - 

تزنيت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، موسم كالتالي:

السيد املحفوظ اقللوش  :  1.888 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

اقللوش    املحفوظ  السيد 
ك  و  م  امام  املن  طربق  عنوانه)ا) 

تافراوت  5458) تزنيت املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اقللوش   املحفوظ  السيد 
ك  و  م  امام  املن  طربق  عنوانه)ا) 

تافراوت 5458) تزنيت املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

2828 تحت رقم 142/2828.

627I

رمزي لالستشارات

STE MULTI SERVICES ES-
SOLAYMANY

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونبر عمار6 حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 81 شوة رقم 81 
الذيون ، 78888، الذيون املغرب

STE MULTI SERVICES ES-
SOLAYMANY شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ام 
السذد عمار6 )4 الطابق الثالث رقم 
18 الذيون - 78888 الذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
31(29

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   23
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
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عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

STE MULTI SERVICES ES-

.SOLAYMANY

غرض الشركة بإيجاز : الحدائق

• األعمال املنزلية.

• تغطية املحيطات

• املراقبة

• أمين.

نول البضائع لحسابها الخاص   •

وحساب اآلخرين.

• تصنيع مواد البناء............ الخ.

: شارع ام  عنوان املور االجتماعي 

السذد عمار6 )4 الطابق الثالث رقم 

18 الذيون - 78888 الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 2828 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888.888 درهم، موسم كالتالي:

السيد محمد السليماني :  1.888 

درهم   188.888.888 بويمة  حصة 

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السليماني  محمد  السيد 

 13 ابواب مراكش منطوة  عنوانه)ا) 

عمار6 84 الشوة 85 مراكش 48168 

مراكش املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السليماني  محمد  السيد 

 13 ابواب مراكش منطوة  عنوانه)ا) 

عمار6 84 الشوة 85 مراكش 48168 

مراكش املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 1843/2828.

62(I

رمزي لالستشارات

STE AYKOTM
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 24 نونبر عمار6 حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 81 شوة رقم 81 

الذيون ، 78888، الذيون املغرب

STE AYKOTM شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ام 

السذد عمار6 )4 الطابق الثالث رقم 

18 الذيون - 78888 الذيون املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

31739

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   16

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AYKOTM

نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحساب  الخاص  لحسابها  البضائع 

الغير.

• النول واملراسلة واألمتذة.

• نول البضائع الوطنية والدولية.

الرخام..........  وتصدير  استيراد   •

الخ.

: شارع ام  عنوان املور االجتماعي 

السذد عمار6 )4 الطابق الثالث رقم 

18 الذيون - 78888 الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 2828 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888.888 درهم، موسم كالتالي:

السيد محمد كريما :  188 حصة 

بويمة 18.888.888 درهم للحصة .

988 حصة    : السيد ايوب كريما 

بويمة 9.888.888 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كريما  محمد  السيد 
الفويه   369 بلوك ب رقم   82 نزهة 
الفويه بن صالح   23288 بن صالح 

املغرب.
عنوانه)ا)  كريما  ايوب  السيد 
الفويه   369 بلوك ب رقم   82 نزهة 
الفويه بن صالح   23288 بن صالح 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كريما  ايوب  السيد 
الفويه   369 بلوك ب رقم   82 نزهة 
الفويه بن صالح   23288 بن صالح 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 973/2828.

629I

رمزي لالستشارات

GB EXPERT BUILDING
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونبر عمار6 حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 81 شوة رقم 81 
الذيون ، 78888، الذيون املغرب
GB EXPERT BUILDING شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ام 
السذد عمار6 )4 الطابق الثالث رقم 
18 الذيون - 78888 الذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
31741

في  مؤرخ  موثق  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   17
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPERT BUILDING
توزيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
فواتير الطاقة )الكهرباء واملاء وغيرها 

(...
-شراء بيع. تسويق ؛ تجار6؛ اللجنة 
واملذدات  الذناصر  جميع  توزيع  ؛ 
املياه  ؛  املتذلوة باألعمال الكهربائية 

والصرف الصحي
- جميع خدمات الطاقة............

: شارع ام  عنوان املور االجتماعي 
السذد عمار6 )4 الطابق الثالث رقم 
18 الذيون - 78888 الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 
الشركة : 2828 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
188.888.888 درهم، موسم كالتالي:

 1888  : بلكيال  يونس  السيد 
بويمة 58.888.888 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلكيال  يونس  السيد 
13 حي رياض السالم  )38 رقم  زنوة 

اكادير 8888) اكادير املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بلكيال  يونس  السيد 
13 حي رياض السالم  )38 رقم  زنوة 

اكادير 8888) اكادير املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 4/2828)9.
638I

omnium management

ZYS DISTRIBUTION
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، (2

30100، fes maroc
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ZYS DISTRIBUTION شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي متجر 3 
رقم 364 تجزئة قرويين طريق عين 

الشوف  - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62(55

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   29

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZYS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DISTRIBUTION

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

 - الغدائية  املواد  بيع   – كيماوية 

التداول  ..

 3 متجر   : عنوان املور االجتماعي 
تجزئة قرويين طريق عين   364 رقم 

الشوف  - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

1.888 حصة    : السيد زهير اشن 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 275 السيد زهير اشن عنوانه)ا) 

فاس   38888 تغات   جاد  تجزئة 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 275 السيد زهير اشن عنوانه)ا) 

فاس   38888 تغات   جاد  تجزئة 

املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم )136.

631I

omnium management

 SMAHAN ALAOUI
WELLNESS- CONSULTING

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، (2

30100، fes maroc

 SMAHAN ALAOUI WELLNESS-

CONSULTING شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 2) 

اقامة 52 شارع الحسن الثاني 

املدينة الجديد6  - 38888 فاس 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

62(57

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SMAHAN ALAOUI WELLNESS-

.CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : االستشار6 

و  –التصدير  البشرية  املوارد  في 

االستراد ..
 (2 رقم   : عنوان املور االجتماعي 

اقامة 52 شارع الحسن الثاني املدينة 

الجديد6  - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
مدغري   علوي  اسمهان  السيد6 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مدغري   علوي  اسمهان  السيد6 

ميموزا   حي   248 فيال  عنوانه)ا) 

38888 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مدغري   علوي  اسمهان  السيد 

ميموزا   حي   248 فيال  عنوانه)ا) 

38888 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2828 تحت رقم 1369.

632I

مركز الجبايات و املحاسبة

IKTAPORT
إعالن متذدد الورارات

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمار6 امنار ، 

6358)، انزكان املغرب

IKTAPORT »شركة عات املسؤولية 

املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: بلوك 4 
رقم 16 تجزئة الفتح ايت ملول  - - 

انزكان ايت ملول املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.16423

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم اتخاع   2819 نونبر   17 املؤرخ في 

الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اسماعيل  الدكالي  السيد  تفويت 

اصل  من  اجتماعية  حصة   1888

السيد حمونو  لفائد6  حصة   1888

محمد.  

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تذيين السيد حمونو محمد كمسير 

جديد ووحيد للشركة

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :86 رقم  بند 

اصبح  الحصص  تفويت  بذد  مايلي: 

راس  من  الوحيد  الشريك  نصيب 

املال كاألتي ; حمونو محمد 288888 

درهم

على  ينص  الذي   :87 رقم  بند 

اصبح  الحصص  تفويت  بذد  مايلي: 
 1888 كالتالي  الشركة  مال  راس 

محمد  السيد حمونو  لفائد6  حصة 

ثمن كل حصة 288 درهم

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

الدكالي  السيد  استوالة  بذد  مايلي: 

اسماعيل باعتباره املسير املستول تم 

كمسير  تذيين السيد حمونو محمد  

جديد ووحيد للشركة

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2828 تحت رقم 6548.

633I

EURODEFI

DUGATO
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

DUGATO شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 118 
زنوة  نحاس النحاوي مذاريف الدار 

البيضاء - 28368 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

461915
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في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   84

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DUGATO

تحضير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعجنات  منتجات  وتصنيع 

التوليدية.

 118  : االجتماعي  املور  عنوان 

زنوة  نحاس النحاوي مذاريف الدار 

البيضاء  الدار   28368  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : املغرب سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  99 درهم، 

موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد MOEZ NASRA عنوانه)ا) 

طريق مكة  ESC اقامة 1 1 كليفورنيا 

2 الدار البيضاء 2888 الدار البيضاء 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد MOEZ NASRA عنوانه)ا) 

طريق مكة  ESC اقامة 1 1 كليفورنيا 

2 الدار البيضاء 2888 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736856.

634I

EURODEFI

LIRATEC
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

LIRATEC شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي : زنوة 

سمية إقامة شهرزاد3 الطابق 5 
رقم 22 النخيل زنوة سمية إقامة 

شهرزاد3 الطابق 5 رقم 22 النخيل 

28368 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التوييد في السجل التجاري : 

.331229

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تورر حل   2828 86 مارس  املؤرخ في 

مسؤولية  عات  شركة   LIRATEC

محدود6 عات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   18.888 رأسمالها 

إقامة  مورها اإلجتماعي زنوة سمية 
النخيل   22 رقم   5 الطابق  شهرزاد3 
زنوة سمية إقامة شهرزاد3 الطابق 5 
رقم 22 النخيل 28368 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة لخسار6 الذميل الهامة.

و عين:

  KENNETH JOZEF السيد)6) 

عنوانه)ا)  و   VAN VELTHOVEN
الطابق  زنوة سمية إقامة شهرزاد3 
الدار   28368 النخيل   22 رقم   5

البيضاء املغرب كمصفي )6) للشركة.

و قد تم انذواد الجمذية الختامية 

زنوة  وفي   2828 مارس   86 بتاريخ 
سمية إقامة شهرزاد3 الطابق 5 رقم 

الدار البيضاء   28368  - النخيل   22

املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736864.

635I

زوبير بوتغماس

 STE GZENAYA FOUAD
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغماس

اكنول املركز تاز6 ، 35858، تاز6 

املغرب

 STE GZENAYA FOUAD SARL

AU  شركة عات مسؤولية محدود6 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تيزي وسلي 

املركز تاز6  - 35888 تاز6 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5315

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   27

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GZENAYA FOUAD SARL AU

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

DIVERS CONSTRUCTION /

 NEGOCE / TRAVAUX DE

. PLANTATION

عنوان املور االجتماعي : تيزي وسلي 

املركز تاز6  - 35888 تاز6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

الحفيظ   عبد  الخنيجي  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحفيظ   عبد  الخنيجي  السيد 

تاز6  املركز  وسلي  تيزي  عنوانه)ا) 

35888 تاز6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحفيظ   عبد  الخنيجي  السيد 

تاز6  املركز  وسلي  تيزي  عنوانه)ا) 

35888 تاز6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   17 بتاريخ  بتاز6   االبتدائية 

2828 تحت رقم 287.

636I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

هال أف كودز
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

هال أف كودز شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 5 شارع 

عبد اللطيف إبن قدور طابق 6 - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.37(765

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تمت   2828 مارس   83 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الشركة    (6( السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   25 موسمان 

 (6( السيد  حصة لفائد6    25 أصل 

مارس   84 بتاريخ  الشرادي  أمينة  

.2828

تفويت السيد )6) هند الخطبي 28 

حصة اجتماعية من أصل 28 حصة 

الشرادي  أمينة    (6( السيد  لفائد6  

بتاريخ 84 مارس 2828.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2828 تحت رقم 735893.

637I
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عادل الزميتة - محاسب-

ISMAGA TRAV
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عادل الزميتة - محاسب-
258 حي االدارسة بلوك 2 تاز6 ، 

35888، تاز6 املغرب
ISMAGA TRAV شركة

 عات مسؤولية محدود6 
عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي الرشاد 
مجموعة 3 رقم 181 - 35888 تاز6 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
5389

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   17
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISMAGA TRAV
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز
 DIVERS OU CONSTRUCTION

.(ENTREPRENEUR DE
عنوان املور االجتماعي : حي الرشاد 
تاز6   35888  -  181 رقم   3 مجموعة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد اسماعيل باكة  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيل باكة  عنوانه)ا) 
 94 رقم   3 مجموعة  الرشاد  حي 

35888 تاز6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيل باكة  عنوانه)ا) 
 94 رقم   3 مجموعة  الرشاد  حي 

35888 تاز6 املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتاريخ  بتاز6   االبتدائية 

2828 تحت رقم 281/2828.
63(I

ائتمانية الشريفي مبارك

ليب باب نيت سهيل

Ste LIB PAP NET SOUHAIL 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنوة 85 
رقم 83 كلميم ، 1888)، كلميم 

املذرب
 Ste LIB PAP ليب باب نيت سهيل

NET SOUHAIL شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي حي باب 

الصحراء زنوة ابو الفضل رقم 48 - 
1888) كلميم املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
2595

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2819 أكتوبر   84
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ليب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Ste LIB PAP NET باب نيت سهيل 

.SOUHAIL
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اللوازم  بيع  و  املختلفة  االشغال   ،

املكتبية بالتوسيط.

حي باب   : عنوان املور االجتماعي 
 -  48 زنوة ابو الفضل رقم  الصحراء 

1888) كلميم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

18.888.888 درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : السيد بوشدك سهيل 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوشدك سهيل عنوانه)ا) 

حي اللي�صي  1888) كلميم املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوشدك سهيل عنوانه)ا) 

حي اللي�صي 1888) كلميم املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
)1 أكتوبر  بتاريخ  االبتدائية بكلميم  

2819 تحت رقم -.
639I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ERRABITTA FOOD
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE ERRABITTA FOOD SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 52 حي 
النرجس الراشيدية  - 52888 

الراشيدية  املغرب 
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
2828/13(39

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 فبراير   25
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ERRABITTA FOOD SARL AU
النول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغير  .
 52  : االجتماعي  املور  عنوان 
 52888  - الراشيدية   النرجس  حي 

الراشيدية  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ادريس  حمامي  السيد 
زنوة بوعنيب رقم 15 البيطا الجديد6  

52888 الراشيدية  املغرب .
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ادريس  حمامي  السيد 
زنوة بوعنيب رقم 15 البيطا الجديد6  

52888 الراشيدية  املغرب 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  

رقم -.
648I

FIDUGRA

ZOUR’A BASILIC
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمار6 امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

6158)، اكادير املغرب
ZOUR’A BASILIC  شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي  

حي الزيتون بلوك »ب« 
رقم 36 مكرر تكوين-اكادير                                                                           

- 8658) اكادير املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
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رقم التوييد في السجل التجاري : 

43131

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   11

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ZOUR’A BASILIC

و  انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلية،الزيوت  املنتوجات  تسويق 

االساسية و النباتات الطبية الذطرية 

و التصدير.

حي    : االجتماعي  املور  عنوان 
مكرر   36 رقم  »ب«  بلوك  الزيتون 

اكادير   (8658  - تكوين-اكادير   

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

  : السيد6 الزرور6 فاطمة            

88) حصة بويمة 188 درهم للحصة

السيد ايذز6 مسلم                 :  288 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد6 الزرور6 فاطمة   عنوانه)ا)  
حي الزيتون بلوك »ب« رقم 36 مكرر 

تكوين-اكادير  8658) اكادير املغرب.

السيد ايذز6 مسلم                 عنوانه)ا) 

 (8658 اكادير  تكوين  الزيتون  حي 

اكادير املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد6 الزرور6 فاطمة   عنوانه)ا)  
حي الزيتون بلوك »ب« رقم 36 مكرر 

تكوين-اكادير 8658) اكادير املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2828 تحت رقم 2)983.

641I

شركة ابهوش للخدمات

 LES DOMAINES AGRICOLE
TOUBI

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمار6 الصالحي الطابق 
االول رقم 84 الذيون ، 78818، 

الذيون املغرب
 LES DOMAINES AGRICOLE
TOUBI شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
املستوبل شارع لال فاطمة الزهراء  

رقم 1 الذيون - 78888 الذيون 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
31(85

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   13
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMAINES AGRICOLE TOUBI
غرض الشركة بإيجاز : اإلستغالل 
الحبوب.تربية  وشراء  بيع  الزراعي. 
الطرية  وبيع األسماك  املوا�صي.شراء 
الذامة.  البحر.التجار6  وفواكه 

اإلستيراد والتصدير..
تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 
الزهراء   فاطمة  لال  شارع  املستوبل 
الذيون   78888  - الذيون   1 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:

السيد محمد توبي :  1.888 حصة 
بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  توبي  محمد  السيد 
دوار اوالد عياد السكامنة ابن احمد 

26858 ابن احمد املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  توبي  محمد  السيد 
دوار اوالد عياد السكامنة ابن احمد 

26858 ابن احمد املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 1822/2828.
642I

إئتمانية الوفاء

طرازي هو
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�صي الرقم 79 

سطات ، 26888، سطات املغرب
طرازي هو شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 
الرابع  حي سيدي عبد الكريم بوذة 

65 الذمار6 81 إقامة النهضة - 
26888 سطات املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
5981

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   84
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: طرازي  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

هو.

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة للبناء.

الطابق   : االجتماعي  املور  عنوان 
حي سيدي عبد الكريم بوذة  الرابع  
 - النهضة  إقامة   81 الذمار6   65

26888 سطات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 5.888   : الحسين  زيات  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 5.888  : الحسين  زيات  السيد 

بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الحسين  زيات  السيد 
 19 الشوة   4 عمار6  النهضة  تجزئة 

السكوريين  26888 سطات املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الحسين  زيات  السيد 
 19 الشوة   4 عمار6  النهضة  تجزئة 

السكوريين  26888 سطات املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   82 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2828 تحت رقم 169/28.
643I

CENTRE D’AFFAIRES OUHOUD

MAJAS GENERAL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 CENTRE D’AFFAIRES OUHOUD
مكتب رقم 4، زاوية شارع موالي 

عبد الذزيز و صالح الدين إقامة نور 
ب - 14888 الونيطر6 املغرب

تأسيس شركة 
 MAJAS GENERAL

شركة عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها االجتماعي مكتب رقم 
4، زاوية شارع موالي عبد الذزيز و 
صالح الدين إقامة نور ب - 14888 

الونيطر6 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
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رقم التوييد في السجل التجاري : 
54(15

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى 
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   15
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAJAS : االقتضاء بمختصر تسميتها

.GENERAL
غرض الشركة بإيجاز : 

°1أعمال بناء متنوعة
والصيانة  التنظيف  °2أعمال 

والحدائق
°3استيراد وتصدير

مكتب   : االجتماعي  املور  عنوان 
رقم 4، زاوية شارع موالي عبد الذزيز 
و صالح الدين إقامة نور ب - 14888 

الونيطر6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، موسم كالتالي:
السيد مر�صي محمد : 588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
حصة   588  : السيد صام جمال 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  مر�صي  السيد 
 14888 الحداد6  عريس  عين  دوار 

الونيطر6 املغرب.
السيد صام جمال عنوانه)ا) زنوة 
 14888 33 جرد6 الوا�صي  384 رقم 

الونيطر6 املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  مر�صي  السيد 
 14888 الحداد6  عريس  عين  دوار 

الونيطر6 املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالونيطر6 بتاريخ )1 يونيو 

2828 تحت رقم 38)74

644I

EXPERTUS

NORD FOURNITURE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

NORD FOURNITURE

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها االجتماعي طريق 

شفشاون كلم 3,5 وزان

تحويل املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

1845

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم تحويل   2828 يناير   13 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

إلى  3,5 وزان«  »طريق شفشاون كلم 
»زاوية زنوة بروفان و زنوة بابوم حي 

املحطة الطابق الثالث رقم 33 مكتب 

»5

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 18286.

645I

EXPERTUS

PERFECT GAZ
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

 PERFECT GAZ

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها االجتماعي طريق 

شفشاون كلم 3,5 وزان

تحويل املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 513

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

تم تحويل   2828 يناير   13 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

إلى  3,5 وزان«  »طريق شفشاون كلم 
»زاوية زنوة بروفان و زنوة بابوم حي 

املحطة الطابق الثالث رقم 33 مكتب 

»5

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم )1828.

646I

مينار6 فينانس جروب

ا م ب انفيست
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينار6 فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شوة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

48888، مراكش املغرب

ا م ب انفيست شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 52 شارع 

موالي رشيد شوة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز مراكش - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

73447

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   25

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ا م ب   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

انفيست.

غرض الشركة بإيجاز : كراء شوق 

مفروشة.

52 شارع  عنوان املور االجتماعي : 

الطابق   7 رقم  شوة  رشيد  موالي 

الرابع جليز مراكش - 48888 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

السيد محمد مهدي بناني :  1.888 

حصة بويمة 18 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بناني  مهدي  محمد  السيد 
عنوانه)ا) )15 شارع موالي اسماعيل 
 18178  84 رقم  شوة   1 الطابق 

الرباط املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بناني  مهدي  محمد  السيد 
عنوانه)ا) )15 شارع موالي اسماعيل 
 18178  84 رقم  شوة   1 الطابق 

الرباط املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2816 تحت رقم 79238.
647I

مينار6 فينانس جروب

ا م ب انفيست
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

مينار6 فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شوة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

48888، مراكش املغرب
ا م ب انفيست شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 52 شارع 
موالي رشيد شوة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز مراكش - 48888 مراكش 
املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.73447
بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 يونيو 2817 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
 7 »52 شارع موالي رشيد شوة رقم 
الطابق الرابع جليز مراكش - 48888 
»«شارع محمد  إلى  املغرب«  مراكش 
6 »مراكش جولف سيتي« شوة رقم 
 48888  - الطابق االر�صي جليز   199

مراكش  املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   18 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2817 تحت رقم 9196).
64(I
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COMPTAFFAIRES

OPEN HEALTY
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
OPEN HEALTY شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 
سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

الخامس رقم 22 النخيل - 28888 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
4621(5

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   15
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OPEN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HEALTY
تاجر   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
مكمالت  و  التجميل  مستحضرات 

غذائية 
*  االستيراد و التصدير.

زنوة   : االجتماعي  املور  عنوان 
الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سومية 
 28888  - النخيل   22 الخامس رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
  : انطوان  دانييل  الفوند  السيد 
98 حصة بويمة 188 درهم للحصة .
السيد محمد السرتي :  18 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

انطوان  دانييل  الفوند  السيد 
فرنسا   33248 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.
عنوانه)ا)  السرتي  محمد  السيد 
م س  امين  اقامة قصبة  ليساسفة 
الدار   28888  18 شوة   83 عمار6   5

البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السرتي  محمد  السيد 
م س  امين  اقامة قصبة  ليساسفة 
الدار   28888  18 شوة   83 عمار6   5

البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 7)7362.
649I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحوة 

ورزازات

 STE HAUT EXTRA SERVICES
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود6
 عات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحوة ورزازات

شارع موالي رشيد عمار6 دادس 
الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب
 STE HAUT EXTRA SERVICES
SARL AU شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي حي تكمي 
الجديد ترميكت - 45888 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
18(53

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   11
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 HAUT EXTRA SERVICES SARL

.AU
*البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة 
* املساومة.

عنوان املور االجتماعي : حي تكمي 
ورزازات   45888  - ترميكت  الجديد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : لحسن  ميمون  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لحسن  ميمون  السيد 
تجزئة املركز رقم 24 45888 ورزازات 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لحسن  ميمون  السيد 
تجزئة املركز رقم 24 45888 ورزازات 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 25 يونيو 

2828 تحت رقم -.
658I

أسماء ميديا

CASA EL F'N
شركة عات املسؤولية املحدود6

حل شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

28 البرنو�صي البيضاء، 28888، 
البيضاء املغرب

CASA EL F›N  شركة عات 
املسؤولية املحدود6)في طور 

التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي البيضاء  - 

2888 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.235415

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تورر حل   2828 ماي   86 في  املؤرخ 

املحدود6  املسؤولية  عات  شركة 

رأسمالها  مبلغ     CASA EL F’N

مورها  وعنوان  درهم   188.888

الدار   2888  - البيضاء   اإلجتماعي 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

االشتغال.

و حدد مور التصفية ب الذمار6 

الثاني  الطابق  راضية  اقامة   146

الرقم 3 شارع غاندي املغرب 28888 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

 ANDREW   HENRY السيد)6) 

املغرب  عنوانه)ا)  و   WILLKISON

2888 الدار البيضاء املغرب كمصفي 

)6) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 89 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 735426.

651I

zagora consulting sarl

AMAL AMEZROU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محمد الخامس ، 

47988، زاكور6 املغرب

  amal amezrou شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 789 

حي درعة 2  - 47988 زاكور6 املغرب.
رفع رأسمال الشركة
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رقم التوييد في السجل التجاري 

.1417

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم   2828 يونيو   17 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 58.888« أي من  درهم«   588.888«

عن  درهم«   558.888« إلى  درهم« 

أو  نودية  حصص  توديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  االبتدائية بزاكور6  

2828 تحت رقم 456.

652I

ديوان االستاع الذلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

 CENTRE DE NÉPHROLOGIE

 ET DIALYSE LA BAIE DE

TANGER
شركة عات املسؤولية املحدود6

تذيين مسير جديد للشركة

ديوان االستاع الذلمي املجاطي 

محمد الصوفي موثق

7) عمار6 كوفيكوم الطابق االول 

طنجة ، 98888، طنجة املغرب

 CENTRE DE NÉPHROLOGIE ET

   DIALYSE LA BAIE DE TANGER

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي طنجة 

البالية زنوة 13 رقم 1 - 98888 

طنجة املغرب.

تذيين مسير جديد للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(1815

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تذيين  تم   2828 ماي   86 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)6) البشير 

البوهالي علي كمسير وحيد

تبذا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231519.

653I

ديوان االستاع الذلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

 CENTRE DE NÉPHROLOGIE
 ET DIALYSE LA BAIE DE

TANGER
شركة عات املسؤولية املحدود6

رفع رأسمال الشركة

ديوان االستاع الذلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

7) عمار6 كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 98888، طنجة املغرب

 CENTRE DE NÉPHROLOGIE ET
  DIALYSE LA BAIE DE TANGER

شركة عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي طنجة 
البالية زنوة 13 رقم 1 - 98888 

طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(1815

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
رفع  تم   2828 ماي   86 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»788.888 درهم« أي من »188.888 
عن  درهم«   (88.888« إلى  درهم« 
ديون  مع  مواصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحدد6 املودار و املستحوة.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231519.
654I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

LES 4ALABADILA
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LES 4ALABADILA شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي غرفة من 
الشوة املتواجد6 بالطابق االول 

من الرقم 344 الصنوبر مراكش - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

183315

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يناير   86

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.4ALABADILA

 - مكتبة   : بإيجاز  غرض الشركة 

وراقة.

غرفة   : االجتماعي  املور  عنوان 

من الشوة املتواجد6 بالطابق االول 

 - مراكش  الصنوبر   344 الرقم  من 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1888  : سذيد  فاسيني  السيد 

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سذيد  فاسيني  السيد 

276  مراكش  1 رقم  املسير6 حرف د 

48888 مراكش املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سذيد  فاسيني  السيد 

276  مراكش  1 رقم  املسير6 حرف د 

48888 مراكش املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   84 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 25)112.

655I

ائتمانية دار املحتسب

 »UNITED CONSTRUCTION 
يونايتد للبناء

شركة عات املسؤولية املحدود6
تحويل املور االجتماعي للشركة

ائتمانية دار املحتسب

89 زنوة لبروير بوركون ، 28848، 

الدار البيضاء املغرب

 »UNITED CONSTRUCTION «

» يونايتد للبناء« شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 198، 
زاوية شارع أنفا و زنوة عين حرود6 

الطابق الثاني   - 28378 -الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري -.

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 أبريل 2828 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
زاوية شارع أنفا و زنوة عين   ،198«

 28378  - الثاني    الطابق  حرود6 
»زاوية  إلى  املغرب«  البيضاء  -الدار 
ال  شارع  و  هللا  عبد  بن  عالل  زنوة 

كورنيش عمار6 مرينا الطابق الثاني  - 

8)281  الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 96)736.

657I

ديوان االستاع الذلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

 CENTRE DE NÉPHROLOGIE
 ET DIALYSE LA BAIE DE

TANGER
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

ديوان االستاع الذلمي املجاطي 

محمد الصوفي موثق
7) عمار6 كوفيكوم الطابق االول 

طنجة ، 98888، طنجة املغرب

 CENTRE DE NÉPHROLOGIE ET

 DIALYSE LA BAIE DE TANGER

شركة عات املسؤولية املحدود6
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وعنوان مورها اإلجتماعي طنجة 
البالية زنوة 13 رقم 1 - 98888 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(1815

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 ماي   86 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحراقي  ريم    (6( السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   588
1.888 حصة لفائد6  السيد )6) علي 
البشير البوهالي بتاريخ 86 ماي 2828.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
يونيو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231519.
659I

ديوان االستاع الذلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

 CENTRE DE NÉPHROLOGIE
 ET DIALYSE LA BAIE DE

TANGER
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل الشكل الوانوني للشركة

ديوان االستاع الذلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

7) عمار6 كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 98888، طنجة املغرب

 CENTRE DE NÉPHROLOGIE ET
  DIALYSE LA BAIE DE TANGER

شركة عات املسؤولية املحدود6
و عنوان مورها االجتماعي طنجة 
البالية زنوة 13 رقم 1 - 98888 

طنجة .
تحويل الشكل الوانوني للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(1815

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تم تحويل   2828 ماي   86 املؤرخ في 
الشكل الوانوني للشركة من »شركة 
عات املسؤولية املحدود6« إلى »شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 231519.

668I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 COMPLEXE MEDICAL
MARIAME

شركة عات املسؤولية املحدود6
تحويل املور االجتماعي للشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شوة 
رقم 422, الطابق الرابع. ، 58888، 

MEKNES MAROC
 COMPLEXE MEDICAL

MARIAME شركة عات املسؤولية 
املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 19, شارع 
إدريس الثاني، رقم 2 الطابق األول - 

58888 مكناس املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.4(495

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2828 ماي   14 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
 2 رقم  الثاني،  إدريس  شارع   ,19«
مكناس   58888  - األول  الطابق 
 SELECT 3 عمار6  إلى »شوة  املغرب« 
ساحة موريتانيا شارع عالل إبن عبد 

هللا - 58888 مكناس  املغرب«.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1788.
661I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحوة 

ورزازات

STE ANMI TRANS SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحوة ورزازات

شارع موالي رشيد عمار6 دادس 
الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب
STE ANMI TRANS SARL شركة 

عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي حي افانور  

- 88)45 تنغير املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
593

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   11
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANMI TRANS SARL
*نول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين 
* نول البضائع للغير 

منظفها  أو  النفايات  منظف     *
)إدار6 النفايات ونشرها).

عنوان املور االجتماعي : حي افانور  
- 88)45 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  تي  ال املد6 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  188.888 
درهم، موسم كالتالي:

  : ور الدين عبد املومن   السيد ن
588 حصة بويمة 188 درهم للحصة

السيد املختار  عبد املومن  :  258 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد اطلب محمد :  258 حصة 
بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  ماء  األس  -  
وصفات ومواطن الشركاء :

املومن   عبد  الدين  نور  السيد 
تنغير   45(88 حي افانور   )ا)  عنوانه

املغرب.
املومن   عبد  املختار   السيد 
تنغير   45(88 حي افانور   ه)ا)  عنوان

املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  اطلب  د  السي

تنغير 88)45 تنغير املغرب.
والذائلية  الشخصية  سماء  األ  

ومواطن مسيري الشركة:
املومن  عبد  الدين  نور  يد  الس
تنغير   45(88 حي افانور   عنوانه)ا) 

املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2828 تحت رقم -.

662I

 األستاع6 نجية تنليت موثوة

 صوفت تيكنيكال تيكستيل 
إعالن متذدد الورارات

األستاع6 نجية تنليت موثوة

زنوة 13, فيال رقم : 4). حي الولفة. 

الدار البيضاء ، 28228، الدار 

البيضاء املغرب

» صوفت تيكنيكال تيكستيل »  

»شركة عات املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: طريق 

118، كلم 11، شارع شفشاوني، 

الحي الصناعي، عين السبع - 28888 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.446191

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

اتخاع  تم   2828 ماي   29 في  املؤرخ 

الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 588.888 من  الشركة  رأسمال  رفع 

عن  درهم   28.888.888 الى  درهم 

ديون  مع  مواصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحدد6 املودار و املستحوة

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي:  

تمت اعاد6 صياغة الوانون األسا�صي 

ثوثيوي   عود   بموت�صى  للشركة 

بديوان األستاد6 نجية تنليت موثوة 

بالدارالبيضاء بتاريخ   29 مايو 2828

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736853.

664I
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الحسين فاضيل

 رياض شامة

RIAD CHAMA 
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل

شوة رقم 85 حي االزدهار 9-75 

مراكش ، 48888، مراكش املغرب

 RIAD CHAMA رياض شامة 

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي  رقم 58 

درب بين الذرا�صي املوقف مراكش - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

184891

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   89

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

:  رياض  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.RIAD CHAMA شامة
منزل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضيافة .

 58 رقم    : عنوان املور االجتماعي 

درب بين الذرا�صي املوقف مراكش - 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : بنكيران  وائل  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنكيران  وائل  السيد 

طريق   146 رقم  لوصور  تجزئة 

مراكش   48888 مراكش  البيضاء 

املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنكيران  وائل  السيد 

طريق   146 رقم  لوصور  تجزئة 

مراكش   48888 مراكش  البيضاء 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم ))1134.

665I

mohammed boumzebra

STATION SERVICES SAMAH

شركة عات املسؤولية املحدود6

تذيين مسير جديد للشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

  STATION SERVICES SAMAH

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الذلويين تجزئة الهدى - 23288 

الفويه بن صالح املغرب.

تذيين مسير جديد للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.761

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم تذيين   2828 يناير   22 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)6) اماوي 

سذيد كمسير آخر تبذا إلقالة مسير.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفويه بن صالح  

)1 يونيو 2828 تحت رقم 2828/)7.

666I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE MEC-ENGINS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
)) شارع موالي اسماعيل زاوية 

زنوة تونس برشيد املغرب، 26188، 
برشيد املغرب

SOCIETE MEC-ENGINS  شركة 
عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 7 إقامة 
الرامي زنوة سبتة الطابق الثاني 
مكتب رقم )  - 28188 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
468413

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   85
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE MEC-ENGINS
إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االالت امليكانيكية .
إقامة   7  : عنوان املور االجتماعي 
الثاني  الطابق  سبتة  زنوة  الرامي 
مكتب رقم )  - 28188 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : بنحمو  محمد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنحمو  محمد  السيد 
22 زنوة وادي الحيمر طابق 1 تجزئة 

بورحال 26188 برشيد املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنحمو  محمد  السيد 
22 زنوة وادي الحيمر طابق 1 تجزئة 

بورحال 26188 برشيد املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

667I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ADELITA TRANS
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

ADELITA TRANS شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 87 

عمار6 324 مجموعة 181 اقامة 

الكولف - 14888 الونيطر6 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

54(95

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   15

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADELITA TRANS

غرض الشركة بإيجاز : مواولة في 

نول املستخدمين  

مواولة في نول السلع

 بيع السيارات املستذملة.
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شوة   : االجتماعي  املور  عنوان 
اقامة   181 324 مجموعة  87 عمار6 

الكولف - 14888 الونيطر6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
السيد عماد بنصالح :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
 588   : ازروال  ميمون  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنصالح  عماد  السيد 
 14888 مكرر   4( حي السذاد6 رقم 

سيدي يحيى الغرب املغرب.
عنوانه)ا)  ازروال  ميمون  السيد 
 324 عمار6   181 الكولف  اقامة 

الشوة 18 1488 الونيطر6 املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنصالح  عماد  السيد 
 14888 مكرر   4( حي السذاد6 رقم 

سيدي يحيى الغرب املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 23 يونيو 

2828 تحت رقم 94)74.

66(I

BCNG

 RACINE BUSINESS CENTRE
SARL A.U

شركة عات مسؤولية محدود6 
عات الشريك الوحيد

حل شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 RACINE BUSINESS CENTRE
SARL A.U شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
)في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 4 رقم 41 الدار 
البيضاء - 28858 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.444399

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر حل   2828 ماي   2( في  املؤرخ 
محدود6  مسؤولية  عات  شركة 
 RACINE الوحيد  الشريك  عات 
  BUSINESS CENTRE SARL A.U
درهم   18.888,88 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مورها اإلجتماعي 265،شارع 
الدار   41 رقم   4 الزرقطوني الطابق 
البيضاء  الدار   28858  - البيضاء 
تشغيل  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
 ،265 ب  التصفية  مور  حدد  و 
 41 رقم   4 شارع الزرقطوني الطابق 
الدار البيضاء - 28858 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  حمصاوي  يوسف    السيد)6) 
إيطاليا   39814 إيطاليا  عنوانه)ا) 

إيطاليا كمصفي )6) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  الذوود  تبليغ  محل  و  املخابر6 

الوثائق املتذلوة بالتصفية : -
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 45)735.

669I

أميليك

سهيمي بريفا
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

أميليك
248 تجزئة الزهر6 1 حد السوالم 
248 تجزئة الزهر6 1 حد السوالم، 

26488، برشيد املغرب
سهيمي بريفا شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 
البراهمة السوالم الطريفية برشيد 
دوار البراهمة السوالم الطريفية 

برشيد 26488 برشيد املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

13661
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   31
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سهيمي 

بريفا.
غرض الشركة بإيجاز : صنع و بيع 

مواد البناء و نول السلع.
دوار   : االجتماعي  املور  عنوان 
برشيد  الطريفية  السوالم  البراهمة 
الطريفية  السوالم  البراهمة  دوار 

برشيد 26488 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 688   : السيد سهيمي مصطفى  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
 488   : السيد سهيمي سذيد       

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سهيمي مصطفى  عنوانه)ا) 
 9 17 ممر الصفصاف باوك الم رقم 
الرباط   18818 الرباط  الرياض  حي 

املغرب.
السيد سهيمي سذيد       عنوانه)ا) 
 26488 السوالم  حد  الشرفة  جوار 

برشيد املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى   سهيمي  السيد 
عنوانه)ا)  ممر الصفصاف باوك الم 
 18818 الرباط  الرياض  حي   9 رقم 

الرباط املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2828 تحت رقم 372.

678I

BCNG

COSTA SERVICES SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

Costa Services SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي 265،شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 

البيضاء - 28858 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

462(45

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 أبريل   29

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Costa  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Services SARL

غرض الشركة بإيجاز : التنضيف.

 : االجتماعي  املور  عنوان 

 9 الطابق  الزرقطوني  265،شارع 

رقم92 الدار البيضاء - 28858 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:

  : مديوني  عثمان  السيد 

58.888,88 حصة بويمة 188 درهم 

للحصة .

  : زغلول  زحزوحي  عثمان  السيد 

58.888,88 حصة بويمة 188 درهم 

للحصة .

 588  : مديوني  عثمان  السيد   

بويمة 188 درهم.

 : زغلول  زحزوحي  عثمان  السيد 

588 بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عثمان مديوني عنوانه)ا) 

زنوة دي دين عين الذئاب الدار   23

الدار   28858 املغرب  البيضاء 

البيضاء املغرب.

زغلول  زحزوحي  عثمان  السيد 

طابق  أوملاس  عين  زنوة  عنوانه)ا) 

 2 إقامة إبراهيم الجراح   16 1 شوة 

بوركون الدار البيضاء  28858 الدار 

البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان مديوني عنوانه)ا) 

زنوة دي دين عين الذئاب الدار   23

الدار   28858 املغرب  البيضاء 

البيضاء املغرب

زغلول  زحزوحي  عثمان  السيد 

طابق  أوملاس  عين  زنوة  عنوانه)ا) 

 2 إقامة إبراهيم الجراح   16 1 شوة 

بوركون الدار البيضاء  28858 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم ))7369.

671I

BCNG

 SH BRAHMA PROMOTION
SARL A.U

شركة عات املسؤولية املحدود6
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 SH BRAHMA PROMOTION
SARL A.U شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 
البيضاء - 28858 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

462351
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   1(
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BRAHMA PROMOTION SARL

.A.U
منذش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عواري.
 : االجتماعي  املور  عنوان 
 9 الطابق  الزرقطوني  265،شارع 
رقم92 الدار البيضاء - 28858 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:
  : صبري  الحسن  السيد  
78.888,88 حصة بويمة 188 درهم 

للحصة .

  : الحدادي  أحمد  السيد  
38.888,88 حصة بويمة 188 درهم 

للحصة .
 788  : صبري  الحسن  السيد    

بويمة 188 درهم.
 388  : الحدادي  أحمد  السيد  

بويمة 188 درهم.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسن صبري عنوانه)ا)  السيد  
أكادير  مارينا   5 شوة   42 عمار6 

28858 أكادير املغرب.
السيد  أحمد الحدادي عنوانه)ا) 
تجزئة ميمار زنوة 3 رقم 15 كالفورنيا 
28858 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسن صبري عنوانه)ا)  السيد  
أكادير  مارينا   5 شوة   42 عمار6 

28858 أكادير املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736454.

672I

BCNG

UNYCEO SARL A.U
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

UNYCEO SARL A.U شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 
البيضاء - 28858 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

462615

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   84

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNYCEO SARL A.U

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلعالميات.

 : االجتماعي  املور  عنوان 

 9 الطابق  الزرقطوني  265،شارع 
رقم92 الدار البيضاء - 28858 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

18.888,88 درهم، موسم كالتالي:

  : النذيمي  كريم  محمد  السيد 

18.888,88 حصة بويمة 188 درهم 

للحصة .

السيد محمد كريم النذيمي : 188 

بويمة 188 درهم.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

النذيمي  كريم  محمد  السيد 

باريس    75888 فرنسا  عنوانه)ا)  

فرنسا.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

النذيمي  كريم  محمد  السيد 

  75888 باريس  فرنسا  عنوانه)ا)  

فرنسا

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736716.

673I
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TARIK BOUABDELLAOUI

STE RAYAM SERVICES
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE RAYAM SERVICES شركة 

عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 187 شارع 
الدرفوفي الطابق 3 الشوة 6 وجد6 - 

68888 وجد6 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

35891
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   11
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAYAM SERVICES
 AGENT  : غرض الشركة بإيجاز 

.D’AFFAIRES
 187  : االجتماعي  املور  عنوان 
 6 الشوة   3 الطابق  الدرفوفي  شارع 

وجد6 - 68888 وجد6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
588 حصة    : السيد توني محمد 

بويمة 188 درهم للحصة .
588 حصة    : السيد6 يماني رجاء 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد توني محمد عنوانه)ا) 
�صي لخضر زنوة ب)1 رقم 51 وجد6 

68888 وجد6 املغرب.
السيد6 يماني رجاء عنوانه)ا) حي 
�صي لخضر زنوة ب)1 رقم 51 وجد6 

68888 وجد6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رجاء  يماني  السيد6 

يماني رجاء 68888 وجد6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بوجد6   التجارية 

2828 تحت رقم 1232.

675I

FIDUCIAIRE BAMMOU

S-CAR CHRONO SERVICE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

 S-CAR CHRONO SERVICE

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 23 مكتب 
رقم 4 شارع انوال عمار6 فلوري 11 

ميموز6 - 1488 الونيطر6 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

54(97

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   11

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 S-CAR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CHRONO SERVICE

غرض الشركة بإيجاز : ميكانيك و 

إصالح السيارات

بيع قطع غيار السيارات  

االستيراد.

عنوان املور االجتماعي : 23 مكتب 

 11 4 شارع انوال عمار6 فلوري  رقم 

ميموز6 - 1488 الونيطر6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

امين  محمد  املسناوي  السيد 

درهم   188 بويمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

امين  محمد  املسناوي  السيد 

علي  االمام  شارع   169 عنوانه)ا) 

 1488 تافوغالت  اقامة   18 الشوة 

الونيطر6 املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

امين  محمد  املسناوي  السيد 

علي  االمام  شارع   169 عنوانه)ا) 

 1488 تافوغالت  اقامة   18 الشوة 

الونيطر6 املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالونيطر6  بتاريخ 23 يونيو 

2828 تحت رقم 95)74.
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WAY CONSEIL

LAHLIB TOUR
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LAHLIB TOUR شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 617 

املحاميد 9 املنار6 - 48168 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

183779

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

تم إعداد الوانون   2828 مارس   84

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAHLIB TOUR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

عنوان املور االجتماعي : رقم 617 

مراكش   48168  - املنار6   9 املحاميد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : بوراس  توفيق  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوراس  توفيق  السيد 

تذاونية بوسكري تاسلطانت  48168 

مراكش املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سمير6  املائز  السيد6 

دوار موالي جذفر سيدي غيات ايت 

اورير  48168 مراكش املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

مارس   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113229.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE RHRABLA TRANS

SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE RHRABLA TRANS

SARL AU  شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 52 
رقم 81 والد الحاج الراشيدية  - 

52888 الراشيدية  املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

2828/13(53

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   13

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE RHRABLA TRANS

. SARL AU

النول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغير .
 52 زنوة   : عنوان املور االجتماعي 
 - الراشيدية   الحاج  والد   81 رقم 

52888 الراشيدية  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد عثمان اغرابلة  
 17 رقم   84 زنوة  رشيد  موالي  حي 
الريصاني  52888 الراشيدية املغرب

والذائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد عثمان اغرابلة  
 17 رقم   84 زنوة  رشيد  موالي  حي 
الريصاني  52888 الراشيدية املغرب 
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  

رقم -.

67(I

EURODEFI

FINAPPS
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
FINAPPS شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي : زنوة 

سمية إقامة شهرزاد3 الطابق 5 رقم 
22 النخيل - 28368 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 
.339181

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تورر حل   2828 يناير   24 املؤرخ في 
مسؤولية  عات  شركة   FINAPPS
محدود6 عات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   18.888 رأسمالها 
إقامة  مورها اإلجتماعي زنوة سمية 
شهرزاد3 الطابق 5 رقم 22 النخيل - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   28368

لخسار6 عميل مهم.
و عين:

 MERIYEM  MIGUIL السيد)6) 
 VILLA AZHAR  11 عنوانه)ا)  و 
الدار   BD DRISS SLAOUI 2000
البيضاء املغرب كمصفي )6) للشركة.

و قد تم انذواد الجمذية الختامية 

زنوة  وفي   2828 يناير   24 بتاريخ 
سمية إقامة شهرزاد3 الطابق 5 رقم 

الدار البيضاء   28368  - النخيل   22

املغرب.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736861.
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شركة ابهوش للخدمات

 SOCIETE ALYOUSSRPORT
 DE TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمار6 الصالحي الطابق 

االول رقم 84 الذيون ، 78818، 

الذيون املغرب

 SOCIETE ALYOUSSRPORT DE

  TRANSPORT ET LOGISTIQUE

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

الراحة رقم ))4 الذيون  - 78888 

الذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

31799

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   1(

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE ALYOUSSRPORT DE

. TRANSPORT ET LOGISTIQUE

النول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  واملسافرين  البضائع  نول  الذام. 

والطرود.  االرساليات  نول  السلع، 

الشركة  لحساب  البضائع  نول 

الوطني  النول  الغير.  ولحساب 

البضائع،   أنواع  لجميع  والدولي 

نول األسماك  النول البري للبضائع. 

الخضر  نول   ، البحرية  واملنتوجات 

النول املبرد. تأجير مذدات  والفواكه. 

التجار6  مواول نول البضائع.  النول. 

املنتجات.  لجميع  والدولية  الوطنية 

تجار6 عامة ، االستشار6 ، التوصيل

استيراد وتصدير جميع املنتجات 

أنواعها  بجميع  واملواد  والبضائع 

لحساب  أو  الشركة  لحساب 

املذنويين.  أو  الذاتيين  األشخاص 

الذامة.  التجار6  الشخ�صي.  النول 

االستيراد والتصدير..

تجزئة   : االجتماعي  املور  عنوان 

 78888  - الذيون    4(( الراحة رقم 

الذيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : قادش  رشيد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد قادش عنوانه)ا) حي 

األدارسة 82 زنوة 14 كلميم 1888) 

كلميم املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد قادش عنوانه)ا) حي 

األدارسة 82 زنوة 14 كلميم 1888) 

كلميم املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 1819/2828.
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 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

CONSCLIM
إعالن متذدد الورارات

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15888، 

الخميسات املغرب

CONSCLIM »شركة عات 

املسؤولية املحدود6«

وعنوان مورها االجتماعي: )4 حي 

األمل واملاس املركز - - الخميسات 

املغرب.

»إعالن متذدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: -.

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 

2819 تم اتخاع  25 دجنبر  املؤرخ في 

الورارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اجتماعية  حصة   188 تفويت 

السيد بولهند6 عماد لفائد6 السيد 

عسيوي محمد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تذيين السيد عسيوي محمد كوكيل 

للشركة بذد استوالة السيد بولهند6 

عماد

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل الوانوني للشركة 

محدود6  مسؤولية  دات  شركة  من 

محدود6  مسؤولية  دات  شركة  الى 

بشريك وحيد

وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

الذي  الثامن:  و  السابع  رقم  بند 

حصص  تفويت  مايلي:  على  ينص 

اجتماعية

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 143.

6(1I

أرت ديبريكوم
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

 imm.A appt n°15 almansour

 zerka meknes ، 50500، meknes

maroc

أرت ديبريكوم شركة عات املسؤولية 

املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 1 

 C الذمار6 1 رياض الزيتون الشطر

مكناس - 58888  مكناس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

49(13

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   8(

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

أرت   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ديبريكوم.

غرض الشركة بإيجاز :  املطبذة

أشغال مختلطة

التجار6.
 1 رقم   : االجتماعي  املور  عنوان 
 C رياض الزيتون الشطر   1 الذمار6 

مكناس - 58888  مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد مروان الحلو :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

السيد طارق حدون :  588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحلو  مروان  السيد 
مكناس   C 58888   ( رقم   2 مرجان 

املغرب.

عنوانه)ا)  حدون  طارق  السيد 

 58888  87 رقم  أطلس  مرجان 

مكناس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحلو  مروان  السيد 
مكناس   C 58888   ( رقم   2 مرجان 

املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم )157.
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 اشرف مكتب : املحاسبة و دراسة املشاريع  لالستاع 

 call Management technologie et اسليماني

services

STE OUMAHLI TRANS SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تغيير تسمية الشركة

اشرف مكتب : املحاسبة و دراسة 

 call املشاريع  لالستاع اسليماني

 Management technologie et

services
رقم )1 زنوة موريتانيا الواد االحمر 

الرشيدية الطابق االول و الثاني، 

52888، الرشيدية املغرب

 STE OUMAHLI TRANS SARL

شركة عات املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها االجتماعي رقم 

55 زنوة 23 اوالد الحاج الوديم 

الرشيدية - 52888 الرشيدية 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

137(1

 بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تم   2828 يونيو   13 في  املؤرخ 

 STE« من  الشركة  تسمية  تغيير 

إلى   »OUMAHLI TRANS SARL

. »STE MNJY ELJANOUB SARL«

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم 156.

6(3I

rim fidus

ELKRON MAROC SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تفويت حصص

rim fidus
 cc sidi belyoute mohamed etg 1
 casablanca casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC
ELKRON MAROC SARL شركة 

عات املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي 69 زنوة 
روما –  الدار البيضاء )املغرب) 69 
زنوة روما –  الدار البيضاء )املغرب) 

2888 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.11(((3

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
تمت   2828 يونيو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )6) سذيد الروي�صي 
حصة اجتماعية من أصل   18.888
 (6( السيد  لفائد6   حصة   18.888
بتاريخ   COMETTO FERRUCCIO

14 ماي 2828.
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2828 تحت رقم 735983.
6(4I

aice compta

S AND J BEAUTY
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
S AND J BEAUTY شركة عات 
مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 13 أحمد 

املجاتي إقامة االلب الطابق 1 
الشوة رقم ) حي املذاريف - 28378 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤولية 
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محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

462837

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   85

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 S AND : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.J BEAUTY

غرض الشركة بإيجاز : تاجر.

عنوان املور االجتماعي : 13 أحمد 

املجاتي إقامة االلب الطابق 1 الشوة 

رقم ) حي املذاريف - 28378 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : الذكرود  جواد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الذكرود  جواد  السيد 

حي السدري مجموعة 5 زنوة 65 رقم 

178 28378 البيضاء املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الذكرود  جواد  السيد 

حي السدري مجموعة 5 زنوة 65 رقم 

178 28378 الببضاء املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736176.

6(5I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

NEZAR AMIR CAR
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15888، 

الخميسات املغرب

NEZAR AMIR CAR شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

الذروسيين رقم 68 حي النجاح - 

15888 الخميسات املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري -.

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تحويل   تم    2828 ماي   22 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

»زنوة الذروسيين رقم 68 حي النجاح 

إلى  املغرب«  الخميسات   15888  -

 - ميمونة  اللة  تجزئة   192 »رقم 

15888 الخميسات  املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

يونيو 2828 تحت رقم ))2.

6(6I

afayad group

MINARA MIX SARL AU
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afayad group

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

MINARA MIX SARL AU شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي ح م 

الوحد6 الرابذة رقم  ك  658 

مراكش - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

184883

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   81

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MINARA MIX SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مذدات التنشيط 

االحداث.

م  ح   : االجتماعي  املور  عنوان 

الوحد6 الرابذة رقم  ك  658 مراكش 

- 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : ياسين  مذاد  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مذاد ياسين عنوانه)ا) ح م 

الوحد6 الرابذة رقم  ك  658 مراكش 

48888 مراكش املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مذاد ياسين عنوانه)ا) ح م 

الوحد6 الرابذة رقم  ك  658 مراكش 

48888 مراكش املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2828 تحت رقم 113412.

6(7I

Luxe gold car

LUXE GOLD CAR

شركة عات املسؤولية املحدود6

قفل التصفية

Luxe gold car

 Lot ezahra n376 khenifra Lot

 ezahra n376 khenifra، 54000،

Khenifra Maroc

LUXE GOLD CAR شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي :  رقم 

376 مكرر تجزئة الزهراء خنيفر6 - 

54888 خنيفر6 املغرب.

قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 

.2791

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 

تورر حل   2828 يونيو   16 املؤرخ في 

عات  شركة   LUXE GOLD CAR

رأسمالها  مبلغ  املحدود6  املسؤولية 

مورها  وعنوان  درهم   188.888

تجزئة  مكرر   376 رقم  اإلجتماعي  

خنيفر6   54888  - خنيفر6  الزهراء 

املغرب نتيجة لزياد6 خسائر الشركة 

و عجزها عن االستمرار وعدم وجود 

مدخول .

و عين:

و  درقاوي   محمد    السيد)6) 

تجزئة الزهراء    376 رقم  عنوانه)ا)  

املغرب   خنيفر6   54888 خنيفر6 

كمصفي )6) للشركة.

و قد تم انذواد الجمذية الختامية 

بتاريخ 16 يونيو 2828 وفي  رقم 376 

مكرر تجزئة الزهراء خنيفر6 - 54888 

خنيفر6 املغرب .

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

22 يونيو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفر6  

2828 تحت رقم 113.

6((I
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aice compta

PARK AND GO
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

PARK AND GO شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 الشوة 3 - 

28886 البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

462759

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   89

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AND GO

 ، مبرمج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحليل ، مصمم كمبيوتر

تاجر أجهز6 الكمبيوتر

استيراد وتصدير.

26 شارع  عنوان املور االجتماعي : 

مرس السلطان الطابق 1 الشوة 3 - 

28886 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد محمد أوخيي :  258 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

 258   : شنوان  إبراهيم  السيد 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

السيد وليد انصراح :  258 حصة 
بويمة 188 درهم للحصة .

 258   : السيد عبدالرحيم بذالل 
حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أوخيي  محمد  السيد 
حي النسيم إقامة الكتبية الشوة 17 

الطابق 4 28158 البيضاء املغرب.
السيد إبراهيم شنوان عنوانه)ا) 
 7 س  م  الخزامى  تجزئة  ليساسفة 
12  28268 البيضاء  عمار6 ف شوة 

املغرب.
عنوانه)ا)  انصراح  وليد  السيد 
7)2 اإلسماعيلية الونيطر6  14828 

الونيطر6 املغرب.
بذالل  عبدالرحيم  السيد 
عنوانه)ا) سكن النخيل 82 عمار6 23 

الشوة 22 48168 مراكش املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أوخيي  محمد  السيد 
حي النسيم إقامة الكتبية الشوة 17 

الطابق 4 28158 البيضاء املغرب
السيد إبراهيم شنوان عنوانه)ا) 
 7 س  م  الخزامى  تجزئة  ليساسفة 
12  28268 البيضاء  عمار6 ف شوة 

املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 14)736.

6(9I

cabinet comptable chtioui

كرمون ملتسرفس
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui
 av tlemssani n°4bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc

كرمون ملتسرفس شركة عات 

مسؤولية محدود6 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

الذروبة مجموعة ا زنوة 9 رقم6 - 

92158 الوصر الكبير املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

25(5

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 ماي   28

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : كرمون 

ملتسرفس.

تسببر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشارع.

حي   : االجتماعي  املور  عنوان 
 - رقم6   9 زنوة  ا  الذروبة مجموعة 

92158 الوصر الكبير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سذد  كرمون  السيد 

حي نهضة درب كرمون رقم9 92158 

الوصر الكبير املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سذد  كرمون  السيد 

حي نهضة درب كرمون رقم9 92158 

الوصر الكبير املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  االبتدائية بالوصر الكبير  

يونيو 2828 تحت رقم 245.

698I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

CITY MARKETING
شركة عات املسؤولية املحدود6

تحويل املور االجتماعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

CITY MARKETING شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 

األر�صي شارع رقم 2 حي األمل عين 

هارون  - 38888 فاس املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.185525

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 

تحويل   تم    2828 ماي   13 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

حي   2 رقم  شارع  األر�صي  »الطابق 

فاس   38888  - هارون   عين  األمل 

الطابق   31 »مكتب رقم  إلى  املغرب« 

محمد  شارع   31 إقامةالسذاد6   2

 98888  - طنجة  بمدينة  السادس 

طنجة  املغرب«.

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2828 تحت رقم 2738.

691I

مكتب األستاع6 نور6 األزرق

 SOCIETE »DECOUVERTES

»VOYAGES

SARL
إعالن متذدد الورارات

مكتب األستاع6 نور6 األزرق

15، شارع محمد الخامس، إقامة 

لطيفة، شوة رقم )، الطالق الرابع ، 

58888، مكناس املغرب

 SOCIETE »DECOUVERTES

 VOYAGES«SARL
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»شركة عات املسؤولية املحدود6«
 Meknès, :وعنوان مورها االجتماعي
 Immeuble Touiba, N° 13, Angle
 Avenue Idriss II, et Rue Kifa VN -

.50000 Meknès Maroc
»إعالن متذدد الورارات«

 RC :رقم التوييد في السجل التجاري
.N° 49025

بموت�صى الجمع الذام االستثنائي 
املؤرخ في )1 يونيو 2828

تم اتخاع الورارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: -1تغيير املاد6 رقم 3  و 15 من 
الوانون األسا�صي للشركة و عالك على 
االمتثال ألحكام املاد6  النحو التالي:- 
بشأن   31-96 رقم  الوانون  من   1
السفر،  لوكاالت  األسا�صي  النظام 
النظام  من   3 املاد6  تصحيح  تورر 
التالي:  النحو  على  للشركة  األسا�صي 
--- وكيل السفر هو أي شخص طبيعي 
من  املذتاد6،  بالطريوة  اعتباري،  أو 
أجل الربح واستبذاد أي نشاط آخر، 
يشارك أو يساعد في األنشطة التالية: 

--
 أ) تنظيم رحالت أو إقامة فردية أو 
جماعية أو بيع منتجات هذا النشاط؛ 
توفير الخدمات التي يمكن  ب)   -
أو  الرحالت  بمناسبة  توديمها 
وإصدار  حجز  وخاصة   ، اإلقامات 
النول  وتأجير وسائل   ، النول  تذاكر 
، وحجز الغرف في  نيابة عن عمالئها 

أماكن اإلقامة و / أو املطاعم ؛ 
املتذلوة  الخدمات  توفير  ج)   
سيما  وال   ، السياحي  باالستوبال 
املدن   وزيارات   ، الدوائر  تنظيم 
التاريخية أو املذالم األثرية  واملواقع 
، وخدمة املرشدين والدعم السياحي 
؛ د) إنتاج أو بيع الطرود السياحية ، 
بتنظيم  املتذلوة  بالذمليات  والويام 
 ، املماثلة  األحداث  أو  املؤتمرات 
وكذلك األنشطة السياحية املتذلوة 
األسماك  وصيد  والصيد  بالرياضة 
والجبال و األحداث الفنية والثوافية 
، طاملا أن جميع هذه الذمليات تشمل 
من الخدمات املنصوص  كل أو جزء 
عليها في أ) ، ب) ، ج) من هذه املوالة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مريم  السيد6  تذيين  الجمع  قرر   2-
ثانية للشركة ملد6  كمسير6  الرفاقي، 
غير محدود6، كما أنها وافوت و أقرت 
، وانه اليوجد أي مانع لهذا التذيين. 
و  عوودها  جميع  في  الشركة  تلتزم 
املشترك  التوقيع  بضرور6  مذامالتها 
السيد6  و  الذزوزي  الهام  للسيد6 

مريم الرفاقي. 
وتبذا لذلك تم تذديل موتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :83 رقم  بند 
مايلي: -تغيير املاد6 رقم 3 من الوانون 
األسا�صي للشركة و عالك على النحو 
من   1 االمتثال ألحكام املاد6  التالي:- 
النظام  بشأن   31-96 رقم  الوانون 
تورر  السفر،  لوكاالت  األسا�صي 
تصحيح املاد6 3 من النظام األسا�صي 
وكيل   --- التالي:  النحو  للشركة على 
أو  طبيعي  شخص  أي  هو  السفر 
من  املذتاد6،  بالطريوة  اعتباري، 
أجل الربح واستبذاد أي نشاط آخر، 
يشارك أو يساعد في األنشطة التالية: 
تنظيم رحالت أو إقامة فردية  أ)   
هذا  منتجات  بيع  أو  جماعية  أو 

النشاط؛ -------------
يمكن  التي  الخدمات  توفير  ب)   
أو  الرحالت  بمناسبة  توديمها 
وإصدار  حجز  وخاصة   ، اإلقامات 
النول  وتأجير وسائل   ، النول  تذاكر 
، وحجز الغرف في  نيابة عن عمالئها 

أماكن اإلقامة و / أو املطاعم ؛ 
املتذلوة  الخدمات  توفير  ج) 
سيما  وال   ، السياحي  باالستوبال 
 ، املدن  وزيارات   ، الدوائر  تنظيم 
التاريخية أو املذالم األثرية   واملواقع 
السياحي   والدعم  املرشدين  وخدمة 
 ، إنتاج أو بيع الطرود السياحية  د) 
بتنظيم  املتذلوة  بالذمليات  والويام 
 ، املماثلة  األحداث  أو  املؤتمرات 
وكذلك األنشطة السياحية املتذلوة 
األسماك  وصيد  والصيد  بالرياضة 
والجبال و األحداث الفنية والثوافية 
، طاملا أن جميع هذه الذمليات تشمل 
من الخدمات املنصوص  كل أو جزء 
عليها في أ) ، ب) ، ج) من هذه املوالة.

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: قرر الجمع تذيين السيد6 مريم 
ثانية للشركة ملد6  كمسير6  الرفاقي، 
غير محدود6، كما أنها وافوت و أقرت 
، وانه اليوجد أي مانع لهذا التذيين. 
و  عوودها  جميع  في  الشركة  تلتزم 
املشترك  التوقيع  بضرور6  مذامالتها 
السيد6  و  الذزوزي  الهام  للسيد6 

مريم الرفاقي. ---
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2828 تحت رقم 1694.

692I

CANOCAF SARL

REX METAL- SARL
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنوة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 83 
 NADOR ،62888 ،الناظور

MAROC
REX METAL- SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي حي املطار 
ايلو رقم )3 عمار6 رقم 4) الطابق 
الثالث رقم 31 - 62888 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

28819
في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   16
املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 REX  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.METAL- SARL
1/ تمثيل   : غرض الشركة بإيجاز 
الشركات األجنبية في املغرب وتسيرها 

عن بذد.

2/ التجار6 اإللكترونية
3/ تصدير الخدمات .

عنوان املور االجتماعي : حي املطار 
الطابق   (4 عمار6 رقم   3( ايلو رقم 
الناظور   62888  -  31 رقم  الثالث 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 28.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
  RUBIO LOPEZ Vicente السيد
درهم   18.888 حصة بويمة   :  188

للحصة .
 RUBIO LOPEZ السيد 
بويمة  حصة   Evangelista :  100

18.888 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
  RUBIO LOPEZ Vicente السيد
اسبانيا   2(737 اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا.
 RUBIO LOPEZ السيد 
اسبانيا  عنوانه)ا)   Evangelista

737)2 اسبانيا اسبانيا.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 RUBIO LOPEZ Vicente السيد
اسبانيا   2(737 اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 يونيو 

2828 تحت رقم 683.
694I

إئتمانية الوفاء

نظيف كارز
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�صي الرقم 79 

سطات ، 26888، سطات املغرب
نظيف كارز شركة عات املسؤولية 

املحدود6
وعنوان مورها اإلجتماعي الذمار6 9 
، الطابق 2 تجزئة املحطة الطرقية  - 

26888 سطات املغرب
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تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5983

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
تم إعداد الوانون   2828 مارس   24

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: نظيف  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

كارز.

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.

عنوان املور االجتماعي : الذمار6 9 

، الطابق 2 تجزئة املحطة الطرقية  - 

26888 سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:

السيد امال محمد :  2.588 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .

 2.588   : السيد6 نظيف خديجة 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  امال  السيد 
رقم 18 بلوك 39 ق ج  28848 الدار 

البيضاء املغرب.

السيد6 نظيف خديجة عنوانه)ا) 

2 تجزئة املحطة  ، الطابق   9 الذمار6 

الطرقية  26888 سطات املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ياسين  امال  السيد 

تجزئة املحطة الطرقية سوة 7 طابق 

2 26888 سطات املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   8( بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2828 تحت رقم 178/28.

695I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE BTP ELEC TRAVAUX
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
185 زنوة وليلي حي السالم بركان ، 

63388، بركان املغرب
STE BTP ELEC TRAVAUX شركة 

عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 44 
زنوة 784 حي سيدي علي بن يخلف 
الذلي بركان - 63388 بركان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
7165

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   83
مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:
عات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BTP ELEC TRAVAUX
مواول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تركيبات  مواول  مختلفة   أعمال 

كهربائية
 44 رقم   : عنوان املور االجتماعي 
784 حي سيدي علي بن يخلف  زنوة 

الذلي بركان - 63388 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، موسم كالتالي:
 1.888   : زينون  ميمون  السيد 

حصة بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زينون  ميمون  السيد 
 63388 دوار السليمانية زكزل بركان 

بركان املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زينون  ميمون  السيد 

 63388 دوار السليمانية زكزل بركان 

بركان املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   89 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2828 تحت رقم 194/2828.

696I

ADVALORIS

FIND YOUR VOICE
شركة عات املسؤولية املحدود6

تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

FIND YOUR VOICE شركة عات 

املسؤولية املحدود6

وعنوان مورها اإلجتماعي  شارع 

الحرية 18 الطابق 3 شوة 5 الدار 

البيضاء - 28888 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود6 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

462547

في  مؤرخ  حر  عود  بموت�صى  
الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   84

املسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

املحدود6 باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FIND  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.YOUR VOICE

غرض الشركة بإيجاز : 

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء   •

بالسالمة  تتذلق  أو خدمة  منتج  أي 

والذولية  والذاطفية  البدنية 

والروحية  والثوافية  والفكرية 

واملشتوات األخرى بشكل عام ؛

وتسويق  وتغليف  إنتاج   •
أنواع  جميع  من  املنتجات  وتوزيع 
 ، والجمال   ، الغذائية  املواد 
واملنسوجات   ، والرعاية   ، والنظافة 
والديكورات   ، والصيدليات   ،
والتدريب  املشور6  مثل  والخدمات 

واملشتوات األخرى ؛
املنتجات  جميع  وتجار6  نول   •
وجوه  املتذلوة  واللوازم  واملواد  

الشركة.
تسويق املنتجات الغذائية.

شارع    : االجتماعي  املور  عنوان 
الدار   5 شوة   3 الطابق   18 الحرية 
البيضاء  الدار   28888  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، موسم كالتالي:
السيد رضا بوزيدي :  188 حصة 

بويمة 188 درهم للحصة .
والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوزيدي  رضا  السيد 
جلف سيتي فيال 397 مدينة خضراء 
الدار   28888 نواصر  بوسكور6  

البيضاء املغرب.
والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوزيدي  رضا  السيد 
جلف سيتي فيال 397 مدينة خضراء 
الدار   28888 نواصر  بوسكور6  

البيضاء املغرب
باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736628.
697I

شركة ابهوش للخدمات

 FLEET MANAGEMENT
EXPERT

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمار6 الصالحي
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 الطابق االول رقم 84 الذيون ، 

78818، الذيون املغرب

  FLEET MANAGEMENT EXPERT

شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مشروع 

مدينة الوحد6 الشطر الثاني رقم 

717 بلوك1 الذيون - 78888 

الذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود6 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

31(83

في  مؤرخ  عرفي  عود  بموت�صى  

الوانون  إعداد  تم   2828 يونيو   1(

مسؤولية  عات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  عات  محدود6 

باملميزات التالية:

عات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  عات  محدود6  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FLEET  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. MANAGEMENT EXPERT

إإدار6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، الرئيسية  الحسابات  أساطيل 

قطع  بيع   ، اإلدارية  االستشارات 

 :link خدمة  توديم  السيارات.  غيار 

التونية  املراقبة  و  وصيانة  غسيل 

بالورشات املذتمد6  الزبناء  لحساب 

املؤقتون  الناقلون  بهم.  الخاصة 

واإلطارات  اإلداريون  والوكالء 

قطع  بيع  الزبناء.  لحساب  اإلدارية 

الصيانة.  وعوود  السيارات  غيار 

تكنولوجيا  برامج  وتسويق  تطوير 

االستشارات في التسيير  املذلوميات. 

املالي.  والتحليل  والتجاري  اإلداري 

االستشارات في التأمين على السيارات 

لزبناء الحسابات الكبير6 مع شركات

السيارات  إدار6  املذتمد6.  التأمين   

بموجب عود واتفاق مع  املستأجر6  

الشركات املذتمد6. تأجيرو إستئجار و 

إدار6 األساطيل لحساب الزبناء ..

مشروع   : عنوان املور االجتماعي 

رقم  الثاني  الشطر  الوحد6  مدينة 
717 بلوك1 الذيون - 78888 الذيون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد6 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

188.888,88 درهم، موسم كالتالي:

 1.888   : السيد اسامة حمومي  

حصة بويمة 188 درهم للحصة .

والذائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اسامة حمومي  السيد 
 83 الشوة   81 الطابق  ب   16 رقم 

عين  طريق  الزيتون  رياض  تجزئة 

الشوف فاس 38878 فاس املغرب.

والذائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد اسامة حمومي  
 83 الشوة   81 الطابق  ب   16 رقم 

عين  طريق  الزيتون  رياض  تجزئة 

الشوف فاس 38878 فاس املغرب

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  االبتدائية بالذيون  

2828 تحت رقم 1821/2828.

69(I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

 BUREAU D›ETUDE

STRATEGIQUE
شركة عات مسؤولية محدود6 عات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي عبد الرحمان ، 

28288، الدار البيضاء املغرب

 BUREAU D›ETUDE

STRATEGIQUE شركة عات 

مسؤولية محدود6

 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها االجتماعي عمار6 

أنوال كابتال سنتر 213 شارع عبد 
 C املومن  زاوية شارع أنوال مدخل

مكتب رقم 6 الطابق الثاني - 28888 
الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.396193

الوحيد  الشريك  قرار  بموت�صى 
تمت   2828 مارس   16 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مركز االتصال وتأجير املواقع..

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736737.

699I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

STUDIO B
شركة عات املسؤولية املحدود6

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 شارع سيدي عبد الرحمان ، 
28288، الدار البيضاء املغرب

STUDIO B شركة عات املسؤولية 
املحدود6

وعنوان مورها االجتماعي إقامة 
وازيس ليفين، طريق الوازيس، املحل 
رقم M1، الوازيس  - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.4463(3

بموت�صى الجمع الذام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 ماي 2828 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
 ، شراء   ، تصدير   ، استيراد   
توزيع جميع   ، تسويق   ، تجار6  بيع  
اإلكسسوارات    ، املواد   ، املنتجات 
و  الصيدالنية   الشبه  واملنتجات 
وكذلك   ، التجميل  مستحضرات 

جميع املواد امللحوة أو التكميلية..

باملحكمة  الوانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2828 تحت رقم 736735.

788I

WILDO

 تأسيس شركة

شركة عات املسؤولية املحدود6 

رأس مال الشركة : 188888 درهم

مور الشركة : 5 عمار6 5 م س 4 

إقامة الحديوة عين السبع 28258 

الدار البيضاء – املغرب

 رقم السجل التجاري 451759 

باملحكمة التجارية للدار البيضاء

بموجب عود عرفي مؤرخ بتاريخ 

تأسيس شركة  تم   2828 مارس   89

باملميزات التالية :

عات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود6.

WILDO : اسم الشركة

: أشغال البناء  النشاط التجاري   

 – الطباعة   – األشغال  ومختلف 

توديم خدمات االستشار6 للشركات.

 4 5 م س  5 عمار6   : مور الشركة 

 28258 إقامة الحديوة عين السبع 

الدار البيضاء.

مد6 الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس املال: 188888 درهم

عمادا  جادلي   : الوحيد  املساهم 

 4 م س   5 عمار6  لدين الواطن ب5 

 28258 إقامة الحديوة عين السبع 

للبطاقة  الحامل  البيضاء  الدار 

.N 18(356 الوطنية رقم

املسير : جادلي عماد الدين .

تم تسجيلها في املحكمة التجارية 

للدار البيضاء بتاريخ 16 يونيو 2828 

تحت رقم السجل التجاري 461759 

781I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2828/23

حساب رقم : 2526

الطرف األول :
بطاقة  رقم  قانيني،  إبراهيم 

مغربي   A78923  : التذريف الوطنية 

الجنسية.
بطاقة  رقم  قانيني،  احمد 

التذريف الوطنية : A119457 مغربي 

الجنسية.

الطرف الثاني :

مسيرها   HANAFI SARL شركة 
بطاقة  رقم  قانيني،  احمد  الوانوني 

التذريف الوطنية : A119457 مغربي 

الجنسية.

مواد  بيع   : التجاري  األصل 

التجميل / وبيع ميكانوكغافيك.

الحسن  شارع   ،117  : الذنوان 

الثاني، الرباط.
 : التجاري  السجل  رقم 

.647(6/54364

بمصلحة  التذرضات  وستوبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

42 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2828/22

حساب رقم : 2525

الطرف األول :

عنهم  تنوب  لحسن  الداكي  ورثة 
التذريف  بطاقة  رقم  داكي،  فاطمة 

مغربية   A29(645  : الوطنية 

الجنسية.

الطرف الثاني :
بطاقة  رقم  وناصر،  الحسين 

التذريف الوطنية : A421654 مغربي 

الجنسية.

بطاقة  رقم  اوناصر،  إبراهيم 

التذريف الوطنية : A187987 مغربي 

الجنسية.

األصل التجاري : بيع مواد البناء.

شارع   ،182 الرباط،   : الذنوان 

الحسن الثاني.
رقم السجل التجاري : 111216.

بمصلحة  التذرضات  وستوبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

43 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2828/85

حساب رقم : 2258

الطرف األول :
بطاقة  رقم  خديجة،  بوهدي 

التذريف الوطنية : A7(9171 مغربية 

الجنسية.

الطرف الثاني :
بطاقة  رقم  الحسن،  إكرام 

 JB398683  : الوطنية  التذريف 

مغربية الجنسية.
جمال إكرام، رقم بطاقة التذريف 

مغربي   A393(97  : الوطنية 

الجنسية.

املالبس  بيع   : التجاري  األصل 

الجاهز6.

: ح ي م حي املنزه مركب  الذنوان 

املنال رقم 49 الرباط.
رقم السجل التجاري : 68)118.

بمصلحة  التذرضات  وستوبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

98 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

حساب رقم : )281

بيع أصل تجاري

رقم امللف : 2828/78

في مؤرخ  توثيوي  عود   بموت�صى 

9 مارس 2828، باع :

الساكن  الكتاني،  محمد  السيد 

البشير  جنان  تجزئة   بمراكش، 

لبطاقة  الحامل  تاركة   13 رقم 

.E536351 التذريف الوطنية رقم

االدري�صي  سذيد  السيد  لفائد6 

تجزئة  بمراكش،  الساكن  سادج، 

البيضاء،  طريق   25 رقم  السكينة 

الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحامل 

.EE538346 رقم

الكائن  التجاري  األصل  جميع 

سوق   7 رقم  السويهلة  بمراكش، 

األربذاء، املذد لصيدلية تحت اسم : 

واملويد  األربذاء،  سوق  صيدلية 

 (9246 بالسجل التجاري تحت رقم 

بجميع عناصره املادية واملذنوية.

 378.888 قدره  إجمالي  بثمن 

درهم، تم اإلبراء منه في الذود.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فذلى 

قسم  إلى  بتذرضاتهم  يتودموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش، داخل أجل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.

اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

44 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف مذالجة صذوبات املواولة
عدد )382/281)/26 ابتدائي
عدد 382/2819)/53 استئنافي

ملف تبليغ عدد 412/2828)/25
IRRI SOUSS شركة

إشذار
بموت�صى الورار عدد 251 الصادر 
محكمة  عن   2828 فبراير   2 بتاريخ 
بمراكش  التجارية  االستئناف 
 2828/(382/53 عدد  امللف  في 

الوا�صي ب :
والحكم  املستأنف  الحكم  إلغاء 

من جديد بـ :
الوضائية  التسوية  مسطر6  فتح 
في حق شركة ايري سوس شركة عات 
مورها  الكائن  املحدود6  املسؤولية 
ميلك  آيت  سبت  بطريق  االجتماعي 

بيوكرى.
تحديد تاريخ التوقف عن الدفع 
السابوة  شهر   1( في  مؤقتة  بصفة 

على تاريخ صدور الورار.
قاضيا  را�صي  عمر  السيد  تذيين 
أحمد  األستاع  وتذيين  منتدبا 

الذبدوني نائبا له.
السذداوي  علي  السيد  تذيين 
سنديكا إلعداد تورير املوازنة املالية 
واقتراح  واالجتماعية  واالقتصادية 

الحل املناسب.
تحديد مصاريف املسطر6 بصفة 

مؤقتة في مبلغ 288.888 درهم.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
التصريح بديونهم للسنديك بذنوانه 
 19 بـ  علي السذداوي الكائن   : اآلتي 
السالم  حي  الفا�صي  محمد  شارع 
املبالغ  تتضمن  قائمة  ضمن  أكادير 
وعلك  بالوثائق  مرفوة  املطلوبة 
نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 
الرسمية  بالجريد6  االشذار  هذا 
 721-720-719-584 للمواد  طبوا 
من مدونة التجار6 ويمدد هذا األجل 
الواطنين  للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بوزنداك

95
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املحكمة التجارية بوجدة
ملف التصفية الوضائية رقم : 

83/(383/2828

ملف التسوية الوضائية رقم : 

89/(382/2817

ملف رقم : 2819/)31)/286

اشذار بفتح مسطر6 التصفية 
الوضائية

الصادر  الحكم  بموت�صى 

تحت   ،2828 يونيو   17 بتاريخ 

رقم  ملف  في   2828/66 رقم 

التسوية  ملف   2819/(31(/286

 ،(382/2817/89 رقم  الوضائية 

بوجد6  التجارية  املحكمة  قضت 

الوضائية  التصفية  مسطر6  بفتح 

الخير  غراس   « شركة  مواجهة  في 

ممثلها  شخص  في  والبناء  لالشغال 

 STE RHERAS EL KHEIR الوانوني 

 DE CONSTRUCTION ET DE

رقم   ،  BATIMENT RHECOBA

باملحكمة   19317 التجاري  سجلها 

مورها  الكائن  بوجد6،  التجارية 

االجتماعي ب :

 LOTS N°24-25-26 LOTISS

 MILITAIRE BD MOUAD BNOU

.JABAL N°2 OUJDA

دوحي  محمد  االستاع  وبتذيين 

أردوز  قاضيا منتدبا واالستاع جواد 

نائبا له والسيد حسن خلوفي سنديكا 

في املسطر6، وحدد تاريخ التوقف عن 

الحكم  في  املحدد  التاريخ  هو  الدفع 

التسوية  مسطر6  بفتح  الوا�صي 

الوضائية.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

للسنديك املذين  التصريح بديونهم  

املبالغ  ضمن قائمة موقذة تتضمن 

وعلك  بالوثائق،  مرفوة  املطلوبة 

من تاريخ  داخل أجل شهرين ابتداء 

نشر هذا االشذار بالجريد6 الرسمية 

من  و728   719،  5(4 للمواد  طبوا 

مدونة التجار6.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

238 

املحكمة التجارية بوجدة

ملف البيع عدد 269/2828

حساب عدد 1284

مستخرج عود شراء حظ مشاع في 
أصل تجاري

حرره  شراء  عود  بموت�صى 

بدائر6  لالشهاد  املنتصبان  الذدالن 

حموتي  ابراهيم  وجد6  استئنافية 

فبراير   5 بتاريخ  سميد6  والحسن 

 18 بتاريخ  في وجد6  مسجل   ،2828

 3486 اإليداع  سجل   2828 فبراير 

حرره  إصالحي  وعود   ،3853 اس 

نفس الذدلين بتاريخ 3 مارس 2828، 

يونيو   15 بتاريخ  وجد6  في  مسجل 

 2828/(686 سجل اإليداع   ،2828

أس )2828/768، باع السيد :

الساكن  قاسمي  الوادر  عبد 

الودادية  حي  املحلة  ظهر  بوجد6 

ينوب عنه السيد   ،16 رقم   9 الزنوة 

الحسن قاسمي الساكن بظهر املحلة 

الجايي تجزئة لذلج  شارع بن احمد 

رقم )7 وجد6.

شرقاوي  الوادر  عبد  السيد   : ل 

زنوة  الجديد  الحي  بوجد6  الساكن 

12 رقم 2.

الساكنة  دمني  يمينة  السيد6 

حيث عكر.

بزنوة  الكائن  األصل  جميع 

الغير  وجد6،   22 رقم  الورويين 

بثمن قدره  مويد بالسجل التجاري، 

8.888) درهم.

املحكمة  أمام  التذرضات  توبل 

التجارية بوجد6 داخل أجل أقصاه 

املوالية  يوما   (15( عشر6  خمسة 

 (4 للماد6  تطبيوا   - الثانية  للنشر6 

من مدونة التجار6.

النشر6 األولى

2 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شذبة السجل التجاري

ملف رقم 167/2828

حساب رقم 4782
تفويت أصل تجاري

في  مؤرخ  توثيوي  عود  بموت�صى 

طرف  من  واملنجز   2828 فبراير   21

واملودع  الرامي،  السذيد  ع/  املوثق 

بكتابة ضبط هذه املحكمة بتاريخ 15 

ماي 2828.

افيولينا  ميرفت  السيد6  باعت 

التذريف  لبطاقة  الحاملة  الذلمي 

.J32(214 الوطنية رقم

الحامل  بنصغير  كمال  للسيد 

رقم  الوطنية  التذريف  لبطاقة 

.JB193489

األصل التجاري املسمى »صيدلية 

املحل  على  املنصب  اسيا«   ASSIA

الكائن ببلوك س رقم 26 الياسمين  

بالسجل  واملسجل  ملول.  ايت   2

في   37(58 رقم  تحت  التجاري 

عناصره  بجميع  التحليلي  السجل 

بثمن إجمالي قدره  املادية واملذنوية 

488.888 درهم.

رئيس  السيد  يذلن  عليه  وبناء 

عي  لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

البيع  على  التذرضات  أن  مصلحة 

هذه  ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 

املحكمة داخل أجل أقصاه 15 يوما 

املوالية للنشر6 الثانية للماد6 4) من 

مدونة التجار6.

النشر6 الثانية
اإلمضاء : رئيس مصلحة كتابة الضبط

56 مكرر 

املحكمة االبتدائية  ببرشيد
إعالن عن بيع أصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يذلن 

الضبط باملحكمة االبتدائية ببرشيد، 

في مؤرخ  رسمي  عود  بموت�صى   أنه 

فوتت السيد6 منى   ،2828 ماي   27  

التذريف  لبطاقة  الحاملة  ناصر 

الوطنية رقم BH541867، والساكنة 

عين الشوة جنان كاليفورنيا إقامة 

الدار   5 الشوة   17 الذمار6  يسرا 

املنى،  صيدلية  لشركة  البيضاء، 

ببرشيد  التجاري  بالسجل  املسجلة 

12759، واملمثلة بواسطة  تحت رقم 

اآلنسة نادية فدير، الحاملة لبطاقة 

 LB 71576 رقم  الوطنية  التذريف 

إميل  املهدي شارع  إقامة  والساكنة 

زوال زاوية شارلفيل الشوة 5 بيلفدير 

التجاري  األصل  البيضاء،  الدار 

املنى«  »صيدلية  املستغل كصيدلية 

 ،71 والكائنة بتجزئة الوحد6 الرقم 

واملسجل  برشيد،  الرومي  ابن  زنوة 

بالسجل التجاري تحت رقم 18546، 

 688.888 إجمالي قدره  بثمن  وعلك 

درهم.

التذرضات،  جميع  فإن  وعليه 

 - تودم بكتابة ضبط هاته املحكمة 

مكتب السجل التجاري - داخل أجل 

خمسة عشر6 يوما من تاريخ النشر6 

األولى والثانية.

النشر6 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة  الضبط

45 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتازة
مصلحة كتابة الضبط

عدد : 746/2

إعالن قضائي
مصلحة  رئيس  السيد  يذلن 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

3 ربيع اآلخر  بتاز6 أنه بناء على ظهير 

والفصلين   (1936 يونيو   23(  1355

اإللتزامات  قانون  من  و2)3   3(1

املالية  املبالغ  جميع  فإن  والذوود، 

الخصوصية  بالحسابات  املودعة 

واملتوادمة بم�صي 15 سنة عن تاريخ 

أجريت  إيداع  أو  عملية صرف  آخر 

في  وتضمينها  إحصائها  تم  قد  عليها 

قوائم تفصيلية بلغت نسخة منها إلى 

اإلبتدائية  باملحكمة  الذامة  النيابة 

بتاز6 والبالغ مجموعها 1747742.38 

درهما.
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على كل من له الحق في سحب أو 

السالفة  املبالغ  من  مبلغ  إسترجاع 

كتابة  بمصلحة  يتصل  أن  الذكر 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتاز6 في 

أجل ال يتذدى ستة أشهر ابتداء من 

تاريخ النشر وعند مرور األجل املذكور 

الحسابات  في  املودعة  املبالغ  تصير 

الخصوصية املتوادمة كسبا لخزينة 

تحويلها  على  وسيذمل  الدولة، 

للخزينة الذامة طبوا للوانون، 

رئيس مصلحة كتابة الضبط

105

املحكمة اإلبتدائية بتازة

ملف التفويت عدد : 36/2828

إشهار تفويت أصل تجاري

بموت�صى عود رسمي منجز بتاريخ 

األستاع  من طرف   2828 مارس   11

بتاز6  موثق  البويوسفي  لحسن 

 ،2828 ديسمبر   17 بتاريخ  ومسجل 

محمد خوار بن أحمد  فوت السيد  

 18 بتاريخ  مزداد  الجنسية  مغربي 

ب.ت.و  رقم  بوجد6   1967 ديسمبر 

النجاح  املختار  موطنه   Z123919

تامسنة   76 الوبلة  رقم   2 سكتور 

عود  )حسب  تمار6  الرباط  عمالة 

بنور رحاب  للسيد6  التفويت)، 

الجنسية  مغربية  اإلاله  عبد  بنت   

بتاز6   1992 يناير   2 بتاريخ  مزداد6 

الواطنة ب   Z4(6673 رقم ب.ت.و 

يوسف  موالي  حي  البركة  تجزئة   3

األصل  )حسب عود التفويت)،  تاز6 

املسذودية  بحي  الكائن  التجاري 

صيدلية  على  املشتمل  املذرض 

املذرض  صيدلية  بإسم  مذروفة 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 

 ،6814 عدد  تحت  بتاز6  اإلبتدائية 

واملذنوية  املادية  عناصره  بجميع 

للصيدلية  مستحق  إجمال  بثمن 

قدره 1.888.888.88 درهم، يشمل :

عن  درهم   (88.888.88 مبلغ 

الذناصر املذنوية للصيدلية.

عن  درهم   288.888.88 مبلغ 

الذناصر املادية للصيدلية.

بمكتب  التذرضات  وستوبل 

السجل التجاري باملحكمة اإلبتدائية 

يوما يبتدئ من   15 بتاز6 داخل أجل 

تاريخ صدور النشر6 الثانية بالجريد6 

الرسمية.

النشر6 األولى

عن رئيس كتابة الضبط

144 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة

ملف البيع عدد 2828/31

حساب عدد 12672/2828

بيع األصل التجاري

طرف  من  موثق  عود  بموت�صى 

في  مؤرخ  بوفراوي  مونيا  املوثوة 

 18 بتاريخ  ومسجل   2828 ) يونيو 

يونيو 2828،

باعت السيد6 ليلى دليل.

اللطيف  عبد  السيد  لفائد6 

احرضان.

املذد  التجاري  األصل  مجموع 

مروى  صيدلية  املسما6  للصيدلية 

 imm 7 officine 13 gi 31 الكائنة 

واملويد6   marwa ain attiq temara

بالسجل التجاري تحت رقم 111864 

وبذلك  درهم،   388.888 بثمن قدره 

بمكتب  تسجل  التذرضات  فإن 

بتمار6  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

مكتب السجل التجاري داخل أجل 

15 يوما املوالي للنشر6 األولى والثانية.

النشر6 األولى

146 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كتابة الضبط
اعالن عن تنازل عن أصل تجاري

43/2828
حساب رقم 3199

كتابة  مصلحة  رئيس  يذلن 
بولذة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عرفي  عود  بموت�صى  أنه  السراغنة 
ومسجل   2816 مارس   9 في  مؤرخ 
تنازل السيد   2816 17 مارس  بتاريخ 
بتجزئة  الساكن  ابرايهم  تسفيرت 
قلذة  الذطاوية   38 رقم  طاجين 
السراغنة، الحامل لبطاقة التذريف 
لفائد6   ،I49562 رقم  الوطنية 
الساكنة  الفاطمي خديجة،  السيد6 
بتجزئة تساوت 1 رقم 167 الذطاوية 
لبطاقة  والحاملة  السراغنة  قلذة 
 ،Y171398 رقم  الوطنية  التذريف 
بتجزئة  الكائن  التجاري  االصل  عن 
موالي عبد الرحمان الذطاوية قلذة 
املادية  عناصره  بجميع  السراغنة 
املخصص االستغالل بيع  واملذنوية، 
املالبس الجاهز6 واالحدية واملسجل 
املحكمة  بهذه  التجاري  بالسجل 
تحت رقم )1849 بثمن اجمالي قدره 

288.888 درهم.
تسجل  التذرضات  فان  وبذلك 
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية 
بولذة السراغنة داخل أجل 15 يوما 

املوالية للنشر6 االولى والثانية.
النشر6 األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط
ابراهيم اقشوا

239 
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
مالل   بني  جماعة  بمور  سيجري  
إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
الذنوان  تكري  مصطفى  السيد 
بني مالل،   27 رقم   1 تجزئة املهدي 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 
االستذماالت املنزلية املنفرد6 بامللك 
املدعو مهدي 27-1 البالغة مساحته 
بجماعة الكائن  سنتيار   67 آر   2 
عمالة  مالل  بني  باشوية  مالل  بني    

بني مالل.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
عمالة  مالل  بني  باشوية  مالل   بني 

بني مالل.
 3

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
مالل  بني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 
الفويه جماعة  بمور   سيجري  

 بن صالح  ابتداء من  6 يوليو 2828 
في  بحث    2828 يوليو   15 إلى غاية 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 
رقيم  املولودي   السيد  لفائد6  املاء 
الذنوان حي الفرح شارع الليمون رقم 
279 الفويه بن صالح، املتذلق بحفر 
اإلستذماالت  أجل  من  املاء  وجلب 
مجد  املدعو  بامللك  املنفرد6  املنزلية 
77 البالغة مساحته 1 آر 11 سنتيار 
صالح    بن  الفويه  بجماعة  الكائن 
دائر6  صالح    بن  الفويه  باشوية 

الفويه بن صالح  .
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
الفويه بن صالح   باشوية الفويه بن 

صالح   دائر6 الفويه بن صالح.
4

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
مالل  بني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 
جابر   سيدي  قياد6  بمور  سيجري  
إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد عبد الذزيز الحلواني والسيد 
غيثة  تجزئة  الذنوان  أسا  الذربي 
املتذلق  مالل،  بني   4 رقم   6 بلوك 
بحفر وجلب املاء من أجل سوي 58 آر 
بامللك املدعو فدان لحرش 1 البالغة 
98 سنتيار  آر   57 1 هكتار  مساحته 
دائر6  الكائن بجماعة سيدي جابر   

بني مالل إقليم بني مالل  .
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
دائر6 بني مالل إقليم  سيدي جابر   

بني مالل.
5

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
مالل  بني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 
الفويه جماعة  بمور   سيجري  

 بن صالح  ابتداء من  6 يوليو 2828 
في  بحث    2828 يوليو   15 إلى غاية 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 
غيار  الرحمان  عبد  السيد  لفائد6 
2 شارع بن عبد  الذنوان حي ابتسام 
3 الفويه بن صالح، املتذلق  هللا رقم 
تزويد  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 
الياسمين  بامللك املدعو  باملاء  حمام 
البالغة مساحته )64 متر مربع الكائن 
باشوية  بجماعة الفويه بن صالح   
الفويه بن صالح   عمالة الفويه بن 

صالح  .
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
الفويه بن صالح   باشوية الفويه بن 

صالح   عمالة الفويه بن صالح.
6

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
مالل  بني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 
ايذيش   أوالد  قياد6  بمور  سيجري  
إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد حمادي قائدي الذنوان دوار 
اوالد مو�صى الزوائر اوالد يذيش بني 
املاء  وجلب  بحفر  املتذلق  مالل، 
بامللك املدعو  من أجل السوي باملاء 
 5249.75 البالغة مساحته  بوخيمة 
متر مربع الكائن بجماعة أوالد ايذيش 
مالل    بني  دائر6  ايذيش  أوالد  قياد6 

إقليم بني مالل  .
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
أوالد ايذيش قياد6 أوالد ايذيش دائر6 

بني مالل   إقليم بني مالل.
7

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
بمور قياد6 آيت أم البخث   سيجري  
إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
دوار  الذنوان  بيشو  محمد  السيد 
البخث  ام  ايت  هودي  ايت  ازرار 
وجلب  بحفر  املتذلق  الشيخ،  زاوية 
بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 
 98 هكتار   3 بيشو البالغة مساحته 
الكائن بجماعة آيت  سنتيار،   (( آر 
أم البخث قياد6 آيت أم البخث دائر6 

الوصيبة اقليم بني مالل.
لود تم وضع امللف بمور جماعة  
آيت أم البخث قياد6 آيت أم البخث 

دائر6 الوصيبة اقليم بني مالل.
8

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
من   بمور قياد6 مزم ابتداء  سيجري  
يوليو   15 غاية  إلى   2828 يوليو   6
الترخيص  مشروع  في  بحث    2828
السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 
مصطفى السذدي الذنوان دوار أوالد 
السبت  سوق  بومو�صى  احد  بركات 
وجلب  بحفر  املتذلق  النمة،   أوالد 
بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 
ملزم صنهاجة 3556 البالغة مساحته 
الكائن  سنتيار،   49 آر   47 هكتار   2
مزم  قياد6  صنهاجة  مزم  بجماعة 
دائر6 الصهريج صنهاجة اقليم قلذة 

السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
دائر6  مزم  قياد6  صنهاجة  مزم 
قلذة  إقليم  صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.
9

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
بمور قياد6 جماعة ابتداء  سيجري  
من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 
الترخيص  مشروع  في  بحث    2828
السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 
زنوة   3 الذنوان  برغازي  ميمون 
حي م ش ف خريبكة،    الدارالبيضاء 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 
بامللك املدعو ف  سوي حديوة فيال 
6آر   البالغة مساحته   19 خ ش ش 
55  سنتيار، الكائن بجماعة خريبكة 

باشوية خريبكة عمالة خريبكة.
لود تم وضع امللف بمور  جماعة 
عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
10
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي   تيزي  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء،  

ب  الذنوان  والضني   الحو  السيد 

بحفر  املتذلق  مالل،  بني  بوتفرد6 

بامللك  السوي  أجل  من  املاء  وجلب 

 2 مساحته  البالغة  تغردين  املدعو 

الكائن  سنتيار،   58 آر   37 هكتار 

تيزي  قياد6  نيسلي  تيزي  بجماعة 

نيسلي دائر6 أغبالة اقليم بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة تيزي 

نيسلي قياد6 تيزي نيسلي دائر6 أغبالة 

اقليم بني مالل.

11

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الشكران  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان دوار  السيد محمد اقدومي  

أيت الصالح تاشرافت، املتذلق بحفر 

بامللك  السوي  أجل  من  املاء  وجلب 

76 آر  املدعو الظهر البالغة مساحته 

93 سنتيار، الكائن بجماعة تشرافت 

الجذد  ابي  دائر6  الشكران  قياد6 

اقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

ابي  دائر6  الشكران  قياد6  تشرافت 

الجذد اقليم خريبكة.

12

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

الربع  آيت  قياد6  بمور  سيجري 

غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد السذيد تابتي الذنوان حي ايت 

16 قصبة تادلة،  زنوة   3 اعمر بلوك 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو تبركمت البالغة 

الكائن  مربع  متر   3553.5 مساحته 

الربع  آيت  قياد6  سمكت  بجماعة 

دائر6 قصبة تادلة إقليم بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

سمكت قياد6 آيت الربع دائر6 قصبة 

تادلة إقليم بني مالل.

13

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

بئر   - بولنوار  قياد6  بمور  سيجري 

 2828 من فاتح يوليو  ابتداء  مزوي 

في  بحث   2828 يوليو   18 غاية  إلى 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 

املاء، لفائد6 السيد بوشتى الغطيس 

الذنوان دوار املساعد6 اوالد ابراهيم 

بولنوار خريبكة، املتذلق بحفر وجلب 

املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 

محمد  بالد  املدعو  بامللك  املنفرد6 

بن صالح البالغة مساحته 72 آر 47 

سنتيار الكائن بجماعة بولنوار قياد6 

خريبكة  دائر6  مزوي  بئر   - بولنوار 

إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بولنوار قياد6 بولنوار - بئر مزوي دائر6 

خريبكة إقليم خريبكة.

14

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوحمو  موحى  قياد6  بمور  سيجري 
 2828 يوليو   6 من  ابتداء  الزياني 
في  بحث   2828 يوليو   15 غاية  إلى 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء، 
لفائد6 السيد صالح اعراب الذنوان 
إقامة فوزي رقم )1 الهرهور6 تمار6،  
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 
الشروب  باملاء  الضيافة  دار  تزويد 
البالغة  أحروق  املدعو  بامللك 
25 سنتيار  ار   54 2 هكتار  مساحته 
الكائن بجماعة موحى أوحمو الزياني 
دائر6  الزياني  أوحمو  موحى  قياد6 

خنيفر6 إقليم خنيفر6.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
موحى  قياد6  الزياني  أوحمو  موحى 
إقليم  خنيفر6  دائر6  الزياني  أوحمو 

خنيفر6.
15

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
اسحاق  آيت  قياد6  بمور  سيجري 
غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15
لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
مذه  ومن  محمد  مسهلي  السيد 
ايت  مركز  النهضة  حي  الذنوان 
اسحاق، املتذلق بحفر وجلب املاء من 
أجل سوي 2 هكتار 9) آر 77 سنتيار 
تغلياست  اقيصاري  املدعو  بامللك 
3 هكتارات و6192  البالغة مساحته 
متر مربع الكائن بجماعة آيت اسحاق 
الوباب  دائر6  اسحاق  آيت  قياد6 

إقليم خنيفر6.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
آيت اسحاق قياد6 آيت اسحاق دائر6 

الوباب إقليم خنيفر6.
16

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمور قياد6 الشكران ابتداء 

من 6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 

اوالد  دوار  الذنوان  الصالح جوراني 

املتذلق  عسكر الشكران أبي الجذد، 

السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بامللك املدعو حمرية البالغة مساحته 

بجماعة  الكائن  سنتيار   77 ار   43

أبي  دائر6  الشكران  قياد6  الشكران 

الجذد إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

أبي  دائر6  الشكران  قياد6  الشكران 

الجذد إقليم خريبكة.

17

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

من ابتداء  بزو  قياد6  بمور   سيجري 

يوليو   15 غاية  إلى   2828 يوليو   6

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 

التودم  حي  الذنوان  بوجبير  محمد 

املتذلق  بني مالل،   27 رقم   38 بلوك 

السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

البالغة  املير  ايت  املدعو  بامللك 

24 سنتيار  ار   59 2 هكتار  مساحته 

بزو  قياد6  ارفالة  بجماعة  الكائن 

دائر6 بزو إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

إقليم  بزو  دائر6  بزو  قياد6  ارفالة 

أزيالل.

18
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
عي�صى  سيدي  قياد6  بمور  سيجري 
غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15
لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
السيد الحسن الزبدي الذنوان دوار 
سوق  عي�صى  سيدي  اسميد6  اوالد 
بحفر  املتذلق  النمة،  اوالد  السبت 
االستذماالت  أجل  من  املاء  وجلب 
املنزلية املنفرد6 بامللك املدعو قطذة 
 35 آر   3 مساحته  البالغة  أرضية 
سنتيار الكائن بجماعة سيدي عي�صى 
دائر6  عي�صى  سيدي  قياد6  علي  بن 
الفويه إقليم  الشرقية  مو�صى   بني 

بن صالح.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
سيدي عي�صى بن علي قياد6 سيدي 
الشرقية  مو�صى  بني  دائر6  عي�صى 

إقليم الفويه بن صالح.
19

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بمور قياد6 بني يكرن ايتداء 
من 6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2828
السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 
الكبير السحيبي الذنوان دوار الهواور6 
سطات،  بوزيري  اوالد  الثوالث 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 
السوي بامللك املدعو حفر6 الوا�صي 
 1 ار   11 هكتار   1 البالغة مساحته 
سنتيار الكائن بجماعة الثوالث قياد6 
الجنوبية  سطات  دائر6  يكرن  بني 

إقليم سطات.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
الثوالث قياد6 بني يكرن دائر6 سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
20

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

بوشان  اثنين  قياد6  بمور  سيجري 

غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

الذنوان  الوافي  خديجة  السيد6 

اليوسفية،   723 رقم  اجنديس  حي 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

البالغة  الرمل  املدعو  بامللك  السوي 

59 سنتيار  ار   18 1 هكتار  مساحته 

تزمرين  عامر  أوالد  بجماعة  الكائن 

الرحامنة  دائر6  بوشان  اثنين  قياد6 

إقليم الرحامنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

أوالد عامر تزمرين قياد6 اثنين بوشان 

دائر6 الرحامنة إقليم الرحامنة.

21

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

بوشان  اثنين  قياد6  بمور  سيجري 

غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

مسيرها  تانسيفت  نجمة  شركة 

محمد الزراري الذنوان مركز الورية 

املتذلق  الجديد6 بوشان ابن جرير، 

السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

الوادر  عبد  سيدي  املدعو  بامللك 

هكتار   1 مساحته  البالغة  الحب�صي 

قياد6  بوشان  بجماعة  الكائن  ار   1

إقليم  الرحامنة  دائر6  بوشان  اثنين 

الرحامنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  بوشان  اثنين  قياد6  بوشان 

الرحامنة إقليم الرحامنة.

22

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

بوشان  اثنين  قياد6  بمور  سيجري 

غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

الذنوان  مطراج  املجيد  عبد  السيد 

املسير6  حي   22 الرقم   4 الزنوة 

املتذلق بحفر وجلب املاء  اليوسفية، 

من أجل السوي بامللك املدعو الرمل 

 59 ار   18 1 هكتار  البالغة مساحته 

عامر  أوالد  بجماعة  الكائن  سنتيار 

دائر6  بوشان  اثنين  قياد6  تزمرين 

الرحامنة إقليم الرحامنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

أوالد عامر تزمرين قياد6 اثنين بوشان 

دائر6 الرحامنة إقليم الرحامنة.

23

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 2828 يوليو   6 من  ابتداء  سيجري 

في  بحث   2828 يوليو   15 غاية  إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء، 

الذنوان  السيد محمد سهار  لفائد6 

املتذلق  17 زنوة أبي رقراق خريبكة، 

سوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

فوس  املدعو  بامللك  فيال  حديوة 

خريبكة شرقا 94 البالغة مساحته 4 

ار 45 سنتيار الكائن بجماعة خريبكة 

باشوية خريبكة عمالة خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

24

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابتداء من 6 يوليو 2828 إلى 

غاية 15 يوليو 2828 بحث في مشروع 

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

الذنوان  الطاهري  السذيد  السيد 

حي السالم اوالد عياد، املتذلق بحفر 

االستذماالت  أجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية املنفرد6 بامللك املدعو السور 

مربع  متر   1878 مساحته  البالغة 

باشوية  عياد  أوالد  بجماعة  الكائن 

أوالد عياد عمالة الفويه بن صالح.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

أوالد عياد باشوية أوالد عياد عمالة 

الفويه بن صالح.

25

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمور قياد6 بني عمير الشرقية 

غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد محمد تباع الذنوان الحجاج 

بن  الفويه  الخلفية  حسون  اوالد 

املاء  وجلب  بحفر  املتذلق  صالح، 

من أجل السوي بامللك املدعو فدان 

الدار 3 البالغة مساحته 1 هكتار 69 

الكائن بجماعة خلفية  سنتيار   9 ار 

قياد6 بني عمير الشرقية دائر6 الفويه 

بن صالح إقليم الفويه بن صالح.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الشرقية  عمير  بني  قياد6  خلفية 

 دائر6 الفويه بن صالح إقليم الفويه

 بن صالح.

26
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

ايذيش  أوالد  قياد6  بمور  سيجري 

غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

دوار  الذنوان  شجار  املهدي  السيد 

املتذلق  يذيش،  اوالد  لذرابي  ايت 

السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

البالغة  املهدي  املدعو  بامللك 

)5 سنتيار  ار   47 1 هكتار  مساحته 

قياد6  ايذيش  أوالد  بجماعة  الكائن 

إقليم مالل  بني  دائر6  ايذيش   أوالد 

بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

أوالد ايذيش قياد6 أوالد ايذيش دائر6 

بني مالل إقليم بني مالل.

27

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

ايذيش  أوالد  قياد6  بمور  سيجري 

غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

دوار  الذنوان  شجار  محمد  السيد 

املتذلق  يذيش،  اوالد  لذرابي  ايت 

السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

البالغة  املرجة  املدعو  بامللك 

42 سنتيار  ار   (5 1 هكتار  مساحته 

قياد6  ايذيش  أوالد  بجماعة  الكائن 

إقليم مالل  بني  دائر6  ايذيش   أوالد 

بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

أوالد ايذيش قياد6 أوالد ايذيش دائر6 

بني مالل إقليم بني مالل.

28

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

ابتداء  تساوت  قياد6  بمور  سيجري 

من 6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 

اوالد  دوار  الذنوان  لكحل  مبارك 

الولذة،  عامر  بني  الشطيبة  خليفة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو الذويني البالغة 

الكائن  سنتيار   57 ار   9 مساحته 

تساوت  قياد6  الشطيبة  بجماعة 

بني عامر إقليم قلذة   - دائر6 الولذة 

السراغنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الشطيبة قياد6 تساوت دائر6 الولذة 

- بني عامر إقليم قلذة السراغنة.

29

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 2828 يوليو   6 من  ابتداء  سيجري 

في  بحث   2828 يوليو   15 غاية  إلى 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 

املجيد  عبد  السيد  لفائد6  املاء، 

الجهراوي  خديجة  والسيد6  نظيف 

زنوة املحدود وادي زم،   33 الذنوان 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

االستذماالت املنزلية املنفرد6 بامللك 

ريان البالغة مساحته   -  I-33 املدعو 

1 ار 28 سنتيار الكائن بجماعة وادي 

زم باشوية وادي زم عمالة خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

30

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 - املفاسيس  قياد6  بمور  سيجري 

الفوراء ابتداء من 6 يوليو 2828 إلى 

غاية 15 يوليو 2828 بحث في مشروع 

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

مذه  ومن  حدادو  بوشتى  السيد 
ليزاريني  تجزئة   2 زنوة   2( الذنوان 

البيضاء،   الدار  املذاريف   1 شوة   1

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

االستذماالت املنزلية والسوي بامللك 

مساحته  البالغة  الكطار6  املدعو 

بجماعة  الكائن  خداما  أربذون 

الفوراء   - املفاسيس  قياد6  الفوراء 

دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الفوراء   - املفاسيس  قياد6  الفوراء 

دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.

31

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

بني مالل،  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد6 بني مالل ابتداء 

من 6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 

محمد محمدي الذنوان تجزئة منزه 
26 بني مالل،  14 رقم  األطلس بلوك 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

االستذماالت املنزلية املنفرد6 بامللك 

البالغة   (3( االطلس  منزه  املدعو 

سنتيار الكائن بامللحوة   (8 مساحته 

4 جماعة وباشوية بني مالل  اإلدارية 

إقليم بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور امللحوة 

4 جماعة وباشوية بني مالل  اإلدارية 

إقليم بني مالل.

32

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

من ابتداء  بزو  قياد6  بمور   سيجري 

يوليو   15 غاية  إلى   2828 يوليو   6

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 

رشيد  والسيد  لحميدي  أحمد 

واشتوك الذنوان اوالد ارميش احد 

النمة  اوالد  السبت  سوق  بومو�صى 

بحفر  املتذلق  صالح،  بن  الفويه 

بامللك  السوي  أجل  من  املاء  وجلب 

 5 مساحته  البالغة  اغارون  املدعو 

ارفالة  بجماعة  الكائن  عبرات شذير 

قياد6 بزو دائر6 بزو إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

إقليم  بزو  دائر6  بزو  قياد6  ارفالة 

أزيالل.

33

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

ابتداء  برادية  قياد6  بمور  سيجري 

من 6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 

محمد سذيدي الذنوان حي التودم 

مالل،  بني   5 رقم   12 مجموعة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو لذويكر البالغة 

13 سنتيار  ار   29 2 هكتار  مساحته 

الكائن بجماعة برادية قياد6 برادية 

دائر6 الفويه بن صالح إقليم الفويه 

بن صالح.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الفويه دائر6  برادية  قياد6   برادية 

بن صالح إقليم الفويه بن صالح.

34
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ايذيش  أوالد  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد بود6 احمد ومن مذه الذنوان 

28 غشت الرقم  تجزئة اسماء شارع 

6 بني مالل،  املتذلق بحفر وجلب املاء 

ايت  املدعو  بامللك  السوي  أجل  من 

بود6 5 البالغة مساحته 1 هكتار 28 

الكائن بجماعة أوالد  64 سنتيار،  آر 

ايذيش قياد6 أوالد ايذيش دائر6 بني 

مالل إقليم بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

أوالد ايذيش قياد6 أوالد ايذيش دائر6 

بني مالل إقليم بني مالل.

46

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور قياد6 تيغسالين ابتداء 

من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

موحى وحسن صبيطري الذنوان الحي 

املتذلق  خنيفر6،   تغسالين  اإلداري 

السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

البالغة مساحته  املدعو دونا  بامللك 

الكائن  سنتيار،   77 آر   26 هكتار   1

تيغسالين  قياد6  تيغسالين  بجماعة 

دائر6 الوباب إقليم خنيفر6.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  تيغسالين  قياد6  تيغسالين 

الوباب إقليم خنيفر6.

47

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
بمور قياد6 تساوت ابتداء  سيجري  
من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 
الترخيص  مشروع  في  بحث    2828
لفائد6 السيد عبد  بحفر وجلب املاء 
الذنوان  الرحمان لذريش ومن مذه 
الشطيبة  جماعة  بوبكر  اوالد  دوار 
قلذة السراغنة،  املتذلق بحفر وجلب 
بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 
هكتار   1 البالغة مساحته  بوخشبة 
الشطيبة  بجماعة  الكائن  آر،   97
قياد6 تساوت دائر6 الولذة - بني عامر 

إقليم قلذة السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
الشطيبة قياد6 تساوت دائر6 الولذة 

- بني عامر إقليم قلذة السراغنة.
48

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  بمور قياد6 لوناسد6 - أوالد 
 2828 يوليو   6 من   ابتداء  يذكوب 
في  بحث    2828 يوليو   15 إلى غاية 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 
لفائد6 السيد عبد هللا مغراوي  املاء 
الذنوان دوار اوالد زكري اوالد الكرن 
بحفر  املتذلق  السراغنة،   قلذة 
وجلب املاء من أجل سوي 5 هكتارات 
فوط بامللك املدعو جحميمة البالغة 
مساحته ) هكتار 29 آر 17 سنتيار، 
قياد6  الكرن  أوالد  بجماعة  الكائن 
لوناسد6 - أوالد يذكوب دائر6 الولذة 

- أهل الغابة إقليم قلذة السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
أوالد   - لوناسد6  قياد6  الكرن  أوالد 
الغابة  أهل   - الولذة  دائر6  يذكوب 

إقليم قلذة السراغنة.
49

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الوصيبة   جماعة  بمور  سيجري 

مالل  بني  عمالة  الوصيبة  باشوية 

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان  الدين  واسع  السيد حسن 

حي األمل زنوة الزرقطوني الوصيبة،  

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو ساريف البالغة 

مساحته ثلث هكتار، الكائن بجماعة 

الوصيبة باشوية الوصيبة عمالة بني 

مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الوصيبة باشوية الوصيبة عمالة بني 

مالل.

50

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور قياد6 بولنوار بئر مزوي 

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان  قصيد  ابراهيم  السيد 

دوار املساعد6 اوالد ابراهيم بولنوار 

وجلب  بحفر  املتذلق  خريبكة،  

املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 

املنفرد6 بامللك املدعو املرس 1 البالغة 

الكائن  سنتيار،   79 أر   74 مساحته 

بئر   - بجماعة بولنوار قياد6 بولنوار 

مزوي دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بولنوار قياد6 بولنوار - بئر مزوي دائر6 

خريبكة إقليم خريبكة.

51

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عبدون  أوالد  قياد6  بمور  سيجري 

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد املنذم عبو الذنوان رقم 
زنوة قاسم أمين تجزئة األنسام   18

وجلب  بحفر  املتذلق  الرياض،   حي 

املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 

 29 الصفاء  املدعو  بامللك  املنفرد6 

سنتيار،   61 أر   2 مساحته  البالغة 

قياد6  عبدون  أوالد  بجماعة  الكائن 

إقليم  خريبكة  دائر6  عبدون  أوالد 

خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 
عبدون  أوالد  قياد6  عبدون  أوالد 

دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.

52

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

 - املفاسيس  قياد6  بمور  سيجري  

 2828 يوليو   6 من   ابتداء  الفوراء 

في  بحث    2828 يوليو   15 إلى غاية 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 

سفير  حميد  السيد  لفائد6  املاء 

124 حي املستوبل خريبكة،   الذنوان 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

االستذماالت املنزلية املنفرد6 بامللك 

مساحته  البالغة  السهب  املدعو 

الكائن  سنتيار،   1 ار   28 هكتار   2

 - املفاسيس  قياد6  الفوراء  بجماعة 

الفوراء دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الفوراء   - املفاسيس  قياد6  الفوراء 

دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.

53
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

بئر   - بولنوار  قياد6  بمور  سيجري  

 2828 يوليو   6 من   ابتداء  مزوي 

في  بحث    2828 يوليو   15 إلى غاية 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

لفائد6 السيد الشرقي فروني الذنوان 

خريبكة،    ،2 ياسمين   ،684 رقم 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

والسوي  املنزلية  االستذماالت 

بامللك املدعو موالين الورية البالغة 

الكائن  سنتيار،   4( أر   (9 مساحته 

بجماعة بئر مزوي قياد6 بولنوار - بئر 

مزوي دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بئر مزوي   - بئر مزوي قياد6 بولنوار 

دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.

54

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

عزوز  أوالد  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار  الذنوان  بولول  صالح  السيد 

عزوز،   اوالد  جماعة  سوس  اهل 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

املاشية  وارواء  املنزلية  االستذماالت 

بامللك املدعو املرس البالغة مساحته 

خدامان اثنان، الكائن بجماعة أوالد 

عزوز قياد6 أوالد عزوز دائر6 خريبكة 

إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  عزوز  أوالد  قياد6  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.

55

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور أوالد عزوز  ابتداء من  

يوليو   15 غاية  إلى   2828 يوليو   6

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

عبد الذزيز عبان الذنوان دوار اوالد 

املتذلق بحفر  الشاوي اوالد عزوز،  

االستذماالت  أجل  من  املاء  وجلب 

املاشية بامللك املدعو  املنزلية وارواء 

خدام  مساحته  البالغة  الكالل  دار 

الكائن بجماعة أوالد  واحد ونصف، 

عزوز قياد6 أوالد عزوز دائر6 خريبكة 

إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  عزوز  أوالد  قياد6  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.

56

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  واركي  قياد6  بمور  سيجري  

من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

بحفر وجلب املاء لفائد6 السيد صالح 

افري الذنوان دوار اهل سوس جماعة 

اوالد عزوز،  املتذلق بحفر وجلب املاء 

من أجل االستذماالت املنزلية وارواء 

 1 مصيرنات  املدعو  بامللك  املاشية 

 ( ار   6( هكتار   2 البالغة مساحته 

الكائن بجماعة أوالد عزوز  سنتيار، 

قياد6 أوالد عزوز دائر6 خريبكة إقليم 

خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  عزوز  أوالد  قياد6  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.

57

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  واركي  قياد6  بمور  سيجري  

من  7 يوليو 2828 إلى غاية 16 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

لفائد6 السيد عز  بحفر وجلب املاء 

الدين الحسيني الذنوان أوالد امبارك 

جماعة وقياد6 واركي دائر6 الفطاوية 

إقليم قلذة السراغنة،  املتذلق بحفر 

بامللك  السوي  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو لوكار6 سدر6 املذيتيكة البالغة 

عبرات زريذة من   5 مساحته حوالي 

واركي  بجماعة  الكائن  الشذير،  بذر 

إقليم  الذطاوية  دائر6  واركي  قياد6 

قلذة السراغنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الذطاوية  دائر6  واركي  قياد6  واركي 

إقليم قلذة السراغنة.

58

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور جماعة وادي زم ابتداء 

من  7 يوليو 2828 إلى غاية 16 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

أحمد عوامي والسيد6 مليكة عوامي 

الدهب  وادي  تجزئة   312 الذنوان 

وجلب  بحفر  املتذلق  زم،   وادي 

املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 

 217 املنفرد6 بامللك املدعو البستان 

مربع،  متر   126 مساحته  البالغة 

باشوية  زم  وادي  بجماعة  الكائن 

وادي زم دائر6 عمالة خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة  

وادي زم باشوية وادي زم دائر6 عمالة 

خريبكة.

59

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري بمور قياد6 بني سمير ابتداء 
من  7 يوليو 2828 إلى غاية 16 يوليو 
الترخيص  مشروع  في  بحث    2828
السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 
حي   256 الذنوان  خراطية  محمد 
بحفر  املتذلق  زم،   وادي  الحسنية 
االستذماالت  أجل  من  املاء  وجلب 
مرح  املدعو  بامللك  والسوي  املنزلية 
 27 آر   3( مساحته  البالغة  جفيلة 
سمير  بني  بجماعة  الكائن  سنتيار، 
إقليم  بني سمير دائر6 واد زم  قياد6 

خريبكة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة  
بني سمير قياد6 بني سمير دائر6 واد زم 

إقليم خريبكة.
60

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  بمور قياد6 لوناسد6 - أوالد 
 2828 يوليو   6 من   ابتداء  يذكوب 
في  بحث    2828 يوليو   15 إلى غاية 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 
لفائد6 السيد بوعبيد الزيتوني  املاء 
الذنوان دوار اوالد الذكارية الوناسد6 
قلذة السراغنة،  املتذلق بحفر وجلب 
بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 
 74 آر   73 مساحته  البالغة  الغابة 
لوناسد6  بجماعة  الكائن  سنتيار، 
أوالد يذكوب دائر6   - قياد6 لوناسد6 
قلذة  إقليم  الغابة  أهل   - الولذة 

السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
أوالد   - لوناسد6  قياد6  لوناسد6 
الغابة  أهل   - الولذة  دائر6  يذكوب 

إقليم قلذة السراغنة.
61
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

عزوز   أوالد  قياد6  بمور  سيجري 

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار  الذنوان  الذرين  صالح  السيد 

خريبكة،   عزوز  اوالد  اعمر  اوالد 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

املاشية  وارواء  املنزلية  االستذماالت 

بامللك املدعو طوالع البالغة مساحته 

بجماعة  الكائن  سنتيار،   18 ار   38

دائر6  عزوز  أوالد  قياد6  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  عزوز  أوالد  قياد6  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.

62

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد6 آيت عتاب ابتداء 

من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

الذنوان  مذه  ومن  واحكو  رضوان 

ايت ومشاد ايت وزكان ايت اعتاب 

املاء  وجلب  بحفر  املتذلق  أزيالل،  

من أجل السوي بامللك املدعو أكدال 

سنتيار   47 ار   5( البالغة مساحته 

وعبر6 ونصف شذير، الكائن بجماعة 

بزو  دائر6  عتاب  آيت  قياد6  تاونز6 

إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بزو  دائر6  عتاب  آيت  قياد6  تاونز6 

إقليم أزيالل.

63

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
يكرن  بني  قياد6  بمور  سيجري 

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار  الذنوان  الغزالي  محمد  السيد 
بوزيري  أوالد  الثوالث  البختخشة 

املاء  وجلب  بحفر  املتذلق  سطات،  

من أجل السوي بامللك املدعو أرض 

هكتار   1 مساحته  البالغة  الحرشة 

بجماعة  الكائن  سنتيار،   (7 ار   1(

الثوالث قياد6 بني يكرن دائر6 سطات 

الجنوبية إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الثوالث قياد6 بني يكرن دائر6 سطات 

الجنوبية إقليم سطات.

64

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور جماعة خريبكة ابتداء  

من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب   بحفر 

عبد الذزيز سمير الذنوان فيال 9 زنوة 

 82 ياسمينة  حي  الذوام  بن  الزبير 

بحفر  املتذلق  خريبكة،   82 الشطر 

حديوة  سوي  أجل  من  املاء  وجلب 

ياسمين   V9-02 املدعو  بامللك  فيال 

الكائن  32س  3آ  مساحته  البالغة 

خريبكة  باشوية  خريبكة  بجماعة 

عمالة خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

65

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عبدون   أوالد  قياد6  بمور  سيجري 

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان  حرمي  حكيمة  السيد6 
خريبكة،    1 الودس   154( رقم 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

االستذماالت املنزلية والسوي بامللك 

البالغة  الدين  عز  أرض  املدعو 

سنتيار،   1 ار   18 هكتار   1 مساحته 

قياد6  عبدون  أوالد  بجماعة  الكائن 

إقليم  خريبكة  دائر6  عبدون  أوالد 

خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 
عبدون  أوالد  قياد6  عبدون  أوالد 

دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.

66

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد6 بني يكرن ابتداء 

من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

بحفر وجلب املاء لفائد6 السيد محمد 

سيف الدين الذنوان زنوة اسابيس 
رقم 62 الدار البيضاء،  املتذلق بحفر 

االستذماالت  أجل  من  املاء  وجلب 

أرض  املدعو  بامللك  والسوي  املنزلية 

هكتار   1 مساحته  البالغة  الوونة 

وثالثة خداديم ونصف كبار، الكائن 
يكرن  بني  قياد6  يكرن  بني  بجماعة 

دائر6 سطات الجنوبية إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  يكرن  بني  قياد6  يكرن  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

67

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
أوالد   - سيجري بمور قياد6 لوناسد6 
 2828 يوليو   6 من   ابتداء  يذكوب  
في  بحث    2828 يوليو   15 إلى غاية 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 
رفيق  الدين  نور  السيدين  لفائد6 
السبت  دوار  الذنوان  رفيق  وعصام 
وجلب  بحفر  املتذلق  الكرن،   اوالد 
بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 
 94 ار   57 البالغة مساحته  الرجيم 
الكائن بجماعة أوالد الكرن  سنتيار، 
أوالد يذكوب دائر6   - قياد6 لوناسد6 
قلذة  إقليم  الغابة  أهل   - الولذة 

السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
أوالد   - لوناسد6  قياد6  الكرن  أوالد 
الغابة  أهل   - الولذة  دائر6  يذكوب 

إقليم قلذة السراغنة.
68

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
ابتداء  كيسر  قياد6  بمور  سيجري 
من  7 يوليو 2828 إلى غاية 16 يوليو 
الترخيص  مشروع  في  بحث    2828
السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 
دوار  الذنوان  مذوض  السالم  عبد 
النواور6 اوالد الزقاق كيسر سطات،  
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 
االستذماالت املنزلية والسوي بامللك 
الهبطي  بن  الزقاق  اوالد  املدعو 
سنتيار،   52 ار   14 البالغة مساحته 
كيسر  قياد6  كيسر  بجماعة  الكائن 
دائر6 سطات الجنوبية إقليم سطات.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
سطات  دائر6  كيسر  قياد6  كيسر 

الجنوبية إقليم سطات.
69
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  سيجري بمور قياد6 تاساوت  

من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

دوار  الذنوان  املحمودي  عي�صى 

الولذة،   لوناسد6  عي�صى  �صي  اوالد 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو الذويني البالغة 

مساحته 3 هكتار 56 ار 23 سنتيار، 

قياد6  الشطيبة  بجماعة  الكائن 

تاساوت دائر6 قلذة - بني عامر إقليم 

قلذة السراغنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الشطيبة قياد6 تاساوت دائر6 قلذة - 

بني عامر إقليم قلذة السراغنة.

70

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمور قياد6 بني سمير ابتداء 

من 6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 

محمد املحفو�صي الذنوان 147 زنوة 

سوق االثنين وادي زم، املتذلق بحفر 

االستذماالت  أجل  من  املاء  وجلب 

بامللك املدعو مرس  املنزلية والسوي 

لحكابة البالغة مساحته 38 آر الكائن 

سمير  بني  قياد6  سمير  بني  بجماعة 

دائر6 واد زم إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بني سمير قياد6 بني سمير دائر6 واد زم 

إقليم خريبكة.

71

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بمور قياد6 بني عامر ابتداء 
من 6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2828
السيدين  لفائد6  ثوب،  بتذميق 
لبرني،  والحسن  لبرني  ملصطفى 
الذنوان دوار الورابلة جماعة سيدي 
املتذلق  السراغنة،  قلذة  مو�صى 
بتذميق ثوب من أجل السوي بامللك 
املدعو سهب الطلبة البالغة مساحته 
الكائن بجماعة  سنتيار،  آر و69   63
سيدي مو�صى قياد6 بني عامر دائر6 
قلذة  إقليم  عامر،  بني  الولذة 

السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
عامر  بني  قياد6  مو�صى  سيدي 
قلذة  إقليم  عامر  بني  الولذة  دائر6 

السراغنة.
72

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بمور قياد6 بني يكرن ابتداء 
من 7 يوليو 2828 إلى غاية 16 يوليو 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2828
السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 
إقامة  الذنوان  رشاد  الكريم  عبد 
 241 شوة   2 عمار6  بلفدير  حدائق 
ب  ع  محمد  مستوي  الرقيب  زنوة 
املتذلق بحفر وجلب  الدار البيضاء، 
بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 
البالغة مساحته   1 الكذبة والكذبة 
الكائن  سنتيار،   9( ار   4 هكتار   2
يكرن  بني  قياد6  الثوالث،  بجماعة 
دائر6 سطات الجنوبية إقليم سطات.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
الثوالث قياد6 بني يكرن دائر6 سطات 

الجنوبية، إقليم سطات.
73

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

نيسلي  تيزي  قياد6  بمور  سيجري 

غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
السيد محمد والداهو الذنوان تيزي 

مالل،  بني  اغبا6  دائر6  املركز  نسلي 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

نوصالح  ادمر  املدعو  بامللك  السوي 

آر،   59 هكتار   82 مساحته  البالغة  
تيزي  بجماعة  الكائن  سنتيار   87

نيسلي قياد6 تيزي نيسلي دائر6 أغبالة 

إقليم بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

تيزي نيسلي قياد6 تيزي نيسلي دائر6 

اغبالة إقليم بني مالل.

74

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
عبدون  أوالد  قياد6  بمور  سيجري 

غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

 1(2 السيد أحمد الخديجي الذنوان 
حي التودم خريبكة،  زنوة بوجدور، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

االستذماالت املنزلية املنفرد6 بامللك 

البالغة  ادريس  ولد  بالد  املدعو 

سنتيار   7 ار  هكتار و)3   2 مساحته 

قياد6  الكائن بجماعة أوالد عبدون، 

إقليم  خريبكة  دائر6  عبدون،  أوالد 

خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

عبدون،  أوالد  قياد6  عبدون،  أوالد 

دائر6 خريبكة، إقليم خريبكة.

75

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 

كيسر  قياد6  بمور  سيجري  مالل، 

غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد امليلودي بوسنة الذنوان دوار 

السنينات الحاجب ريمة أوالد سيدي 

املتذلق بحفر وجلب  بنداود سطات، 

بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 

مساحته  البالغة  جذبوبة،  أرض 

الكائن بجماعة  سنتيار،  آر و18   43

سطات  دائر6  كيسر،  قياد6  ريما، 

الجنوبية، إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

سطات  دائر6  كيسر،  قياد6  ريما 

الجنوبية، إقليم سطات.

76

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
يكرن  بني  قياد6  بمور  سيجري 

غاية  إلى   2828 يوليو   7 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   16

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

دوار  الذنوان  كرم،  احمد  السيد 
بوزيري  أوالد  الثوالث  الرحاحلة 

املاء  وجلب  بحفر  املتذلق  سطات، 

من أجل السوي بامللك املدعو أرض 

هكتار   3 مساحته  البالغة  ثوامة 

و32 آر و97 سنتيار،ـ الكائن بجماعة 

الثوالث قياد6 بني يكرن دائر6 سطات 

الجنوبية إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الثوالث قياد6 بني يكرن دائر6 سطات 

الجنوبية إقليم سطات.

77
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمور قياد6 بني يكرن ابتداء 

من 7 يوليو 2828 إلى غاية 16 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 

محمد مالكي الذنوان دوار الذباسية 

املتذلق  الثوالث بني يكرين سطات، 

السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بامللك املدعو أرض التوفري البالغة 

الكائن  ونصف  خدامين  مساحته 

يكرن  بني  قياد6  الثوالث  بجماعة 

إقليم  الجنوبية،  سطات  دائر6 

سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  يكرن  بني  قياد6  الثوالث، 

سطات الجنوبية، إقليم سطات.

78

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمور قياد6 أوالد عزوز ابتداء 

من 7 يوليو 2828 إلى غاية 16 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

بحفر وجلب املاء، لفائد6 السيد قدور 

بولول الذنوان دوار أهل سوس، أوالد 

من  املتذلق بحفر وجلب املاء  عزوز، 

املنفرد6  املنزلية  االستذماالت  أجل 

بامللك املدعو املرس البالغة مساحته 

خدامان اثنان الكائن بجماعة أوالد 

عزوز قياد6 أوالد عزوز دائر6 خريبكة 

إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  أوالد عزوز قياد6 أوالد عزوز، 

خريبكة، إقليم خريبكة.

79

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

بئر  بولنوار،  قياد6  بمور  سيجري 

 2828 يوليو   7 من  ابتداء  مزوي 

في  بحث   2828 يوليو   16 غاية  إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء، 

سموح  الرحيم  عبد  السيد  لفائد6 

ومن مذه، الذنوان دوار البذاعز6 بئر 

املتذلق بحفر وجلب  مزوي خريبكة، 

املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 

املنفرد6 بامللك املدعو املرس البالغة 

أربذة خداديم وخمسمائة  مساحته 

بئر مزوي  الكائن بجماعة  متر مربع، 

دائر6  مزوي،  بئر   - بولنوار  قياد6 

خريبكة،  إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بئر مزوي   - قياد6 بولنوار  بئر مزوي، 

دائر6 خريبكة، إقليم خريبكة.

80

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

الجمذة  فم  قياد6  بمور  سيجري 

غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد6 مليكة ابخان الذنوان شارع 

موالي يوسف رقم 82 الحي املحمدي 

املتذلق بحفر وجلب املاء  اليوسفية، 

من أجل السوي بامللك املدعو حفر6 

هكتار   3 مساحته  البالغة  الذسري 

سنتيار الكائن بجماعة  آر و11  و54 

فم الجمذة قياد6 فم الجمذة دائر6 

بزو، إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

فم الجمذة، قياد6 فم الجمذة دائر6 

بزو، إقليم أزيالل.

81

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بمور قياد6 بني عمير ابتداء 
من 6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2828
لفائد6 السيد سذيد  بتذميق ثوب، 
تجزئة  الذنوان  مذه  ومن  حداد 
الفويه   76 رقم  بلوك ب  الياسمين 
املتذلق بتذميق ثوب من  بن صالح، 
خلوطة  املدعو  بامللك  السوي  أجل 
البالغة مساحته 4 هكتار و56 ار و48 
كريفات  بجماعة  الكائن  سنتيار، 
قياد6 بني عمير دائر6 الفويه بن صالح 

إقليم الفويه بن صالح.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
دائر6  عمير،  بني  قياد6  كريفات 
إقليم الفويه بن  الفويه بن صالح، 

صالح.
82

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوالد  لوناسد6  قياد6  بمور  سيجري 
 2828 يوليو   7 من  ابتداء  يذكوب 
في  بحث   2828 يوليو   16 غاية  إلى 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء، 
الصغير  املصطفى  السيد  لفائد6 
الذنوان دوار أوالد مسذود لوناسد6 
قلذة السراغنة، املتذلق بحفر وجلب 
بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 
آر    3( مساحته  البالغة  لوناسد6 
و51 سنتيار الكائن بجماعة لوناسد6 
أوالد يذكوب دائر6   - قياد6 لوناسد6 
قلذة  إقليم  الغابة  أهل  الولذة 

السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
أوالد   - لوناسد6  قياد6  لوناسد6 
الغابة  أهل  الولذة،  دائر6  يذكوب 

إقليم قلذة السراغنة.
83

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

ابتداء  لبحير6  قياد6  بمور  سيجري 

من 6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 

أوالد  دوار  الذنوان  البخاري  ادريس 

بوعثمان  سيدي  لوطا  ملحر6  اعمر 

وجلب  بحفر  املتذلق  الرحامنة، 

بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 

مساحته  البالغة  عباس  اوالد  بالد 

قياد6  ملحر6  بجماعة  هكتارات   5

لبحير6 دائر6 سيدي بوعثمان إقليم 

الرحامنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

سيدي  دائر6  لبحير6،  قياد6  ملحر6 

بوعثمان إقليم الرحامنة.

84

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

ابتداء  لبحير6  قياد6  بمور  سيجري 

من 6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

بحفر وجلب املاء، لفائد6 السيد عبد 

االله الخلوقي الذنوان دوار أوالد اعمر 

ابن  بوعثمان  سيدي  لوطا  املحر6 

من  املتذلق بحفر وجلب املاء  جرير، 

لذووبية  املدعو  بامللك  السوي  أجل 

آر  هكتار و44   82 البالغة مساحته 

الكائن بجماعة ملحر6  سنتيار،  و54 

قياد6 لبحير6 دائر6 سيدي بوعثمان 

إقليم الرحامنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

سيدي  دائر6  لبحير6  قياد6  ملحر6 

بوعثمان إقليم الرحامنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

من  ابتداء  بزو  قياد6  بمور  سيجري 

يوليو   16 غاية  إلى   2828 7 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 

املصطفى ابوكار الذنوان دوار ورمان 

وجلب  بحفر  املتذلق  ازيالل  ارفالة 

بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 

هكتار   2 مساحته  البالغة  تزركرين 

و42 ار و31 سنتيار، الكائن بجماعة 

إقليم  بزو،  دائر6  بزو  قياد6  ارفالة 

أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

إقليم  بزو  دائر6  بزو،  قياد6  ارفالة 

أزيالل.

86

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمور قياد6 بزو ابتداء من 7 

يوليو 2828 إلى غاية 16 يوليو 2828 

بحفر  الترخيص  مشروع  في  بحث 

صالح  السيد  لفائد6  املاء،  وجلب 

ارفالة  الواد  أهل  دوار  الذنوان  عبو 

أزيالل، املتذلق بحفر وجلب املاء من 

تاوريرت  املدعو  بامللك  السوي  أجل 

البالغة مساحته 1 هكتار و73 ار و25 

سنتيار، الكائن بجماعة ارفالة قياد6 

بزو دائر6 بزو إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

إقليم  بزو  دائر6  بزو  قياد6  ارفالة 

أزيالل.

87

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

ايذيش  أوالد  قياد6  بمور  سيجري 

غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   15

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد املذطي بلكرماط الذنوان حي 

85 رقم  1 تجزئة الولم بلوك  املسير6 

وجلب  بحفر  املتذلق  مالل،  بني   81

بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 

2 هكتار و58  الخير البالغة مساحته 

ار و1) سنتيار، الكائن بجماعة أوالد 

ايذيش قياد6 أوالد ايذيش دائر6 بني 

مالل إقليم بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

اوالد ايذيش قياد6 أوالد ايذيش دائر6 

بني مالل إقليم بني مالل.

88

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  تنانت  قياد6  بمور  سيجري  

من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

محمد رزوقي الذنوان دوار ساعدان 

ازيالل،  افورار  دائر6  عياط  بني 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو فردوس البالغة 

الكائن  سنتيار،   5( آر   19 مساحته 

بجماعة آيت تكال  قياد6 تنانت دائر6 

بزو اقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة   

بزو  دائر6  تنانت  قياد6  تكال   آيت 

اقليم أزيالل.

119

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور جماعة وادي زم ابتداء 

من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

سذيد بنور  الذنوان تجزئة 28 غشت 

املتذلق بحفر وجلب  وادي زم،   174

املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 

والسوي بامللك املدعو قطذة أرضية 

الكائن  متر،   (8 مساحته  البالغة 

وادي زم باشوية وادي زم  بجماعة  

عمالة خريبكة.

 لود تم وضع امللف بمور جماعة   

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

120

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سمير،  بني  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

رقم  الذنوان  منصر  محمد  السيد 

)1 حي الوريذة وادي زم،  الزنوة   1(

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو مكرونات البالغة 

الكائن بجماعة بني  آر،   (5 مساحته 

زم  واد  دائر6  بني سمير  قياد6  سمير 

اقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة   

بني سمير قياد6 بني سمير دائر6 واد زم 

اقليم خريبكة.

121

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

السماعلة،  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 282 الذنوان  زوهري  احمد  السيد 
املتذلق  زم،  وادي  املذادنة  زنوة 

السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بامللك املدعو شذبة الذطار6 البالغة 

مساحته 86 هكتار 37 آر 63 سنتيار، 

قياد6  ملذادنة  بجماعة  الكائن 

السماعلة دائر6 واد زم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة   

ملذادنة قياد6 السماعلة دائر6 واد زم 

خريبكة.

122

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

بمور قياد6 أوالد عبدون،  سيجري  

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

والسيد6  عمار  أيت  حميد  السيد 

ايمان دناوي الذنوان حي األمل رقم 

االمل  ليرات  األول  الطابق   1371

وجلب  بحفر  املتذلق  خريبكة، 

املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 

جمذة  ملك  املدعو  بامللك  املنفرد6 

 1( آر   42 والزهر6 البالغة مساحته 
سنتيار، الكائن بجماعة أوالد عبدون 

خريبكة  دائر6  عبدون  أوالد  قياد6 

اقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة    
عبدون  أوالد  قياد6  عبدون  أوالد 

دائر6 خريبكة اقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
ابتداء  مزم،  قياد6  بمور  سيجري  
 15 غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  
مشروع  في  بحث    2828 يوليو 
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد  محمد لغفيري الذنوان جنان 
املتذلق  الولذة،   445 رقم  الخليفة 
السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 
 1762 صنهاجة  ملزم  املدعو  بامللك 
 63 آر   81 1 هكتار  البالغة مساحته 
سنتيار، الكائن بجماعة مزم صنهاجة 
صنهاجة  قياد6 مزم دائر6 الصهريج، 

إقليم قلذة السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
دائر6  مزم  قياد6  صنهاجة  مزم 
قلذة  إقليم  صنهاجة  الصهريج، 

السراغنة.
124

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
يكرين،  بني  قياد6  بمور  سيجري 
إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
زنوة   31 الذنوان  السيد ربيع فهمي 
13 طابق 4 شوة رقم 7 جميلة 7 ق.ج 
وجلب  بحفر  املتذلق  الدارالبيضاء، 
املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 
الحطة   أرض  املدعو  بامللك  والسوي 
البالغة مساحته نصف خدام كبير، 
بني  قياد6  الثوالت  بجماعة  الكائن 
يكرين دائر6 سطات الجنوبية اقليم 

سطات.
لود تم وضع امللف بمور جماعة   
دائر6  يكرين  بني  قياد6  الثوالت 

سطات الجنوبية اقليم سطات.
125

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
مسكين  بني  قياد6  بمور  سيجري  
 2828 6 يوليو  الشرقية، ابتداء من  
في  بحث    2828 يوليو   15 إلى غاية 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 
أبوفارس  املصطفى  السيد  لفائد6 
اوالد  بلواسم  اوالد  دوار  الذنوان 
فارس الحلة البروج سطات، املتذلق 
السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 
املكي  بن  محمد  دار  املدعو  بامللك 
خدام ونصف   13 البالغة مساحته 
فارس  أوالد  بجماعة  الكائن  خدام  
الشرقية  مسكين  بني  قياد6  الحلة 

دائر6 البروج إقليم سطات.
لود تم وضع امللف بمور جماعة   
أوالد فارس الحلة قياد6 بني مسكين 
الشرقية دائر6 البروج إقليم سطات.

126

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
مالل   بني  جماعة  بمور  سيجري  
غاية  إلى   2828 يوليو   6 من  ابتداء 
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
الذنوان  توربي  الصالحة  السيد6 
إقامة   14 رقم   5 رقم   5 عمار6 رقم 
وجلب  بحفر  املتذلق   ،1 الوليدية 
املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 
رياض   II-22 املدعو  بامللك  املنفرد6 
 98 آر   1 مساحته  البالغة  السالم  
مالل  بني  بجماعة  الكائن  سنتيار، 

باشوية بني مالل عمالة بني مالل.
لود تم وضع امللف بمور جماعة     
عمالة  مالل  بني  باشوية  مالل   بني 

بني مالل.
127

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  بمور قياد6 بني عمير، ابتداء 
من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 
الترخيص  مشروع  في  بحث    2828
السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 
صالح املظفار الذنوان اوالد امحمد 
بن  الفويه  الكريفات  بوخدو  اوالد 
املتذلق بحفر وجلب املاء من  صالح، 
 5 وسوي  املنزلية  االستذماالت  أجل 
حوز  املدعو  بامللك  فوط  هكتارات 
مساحته  البالغة  والساقية   الدار 
الكائن  سنتيار،   5( آر   97 هكتار   5
عمير  بني  قياد6  كريفات  بجماعة 
دائر6 الفويه بن صالح اقليم الفويه 

بن صالح.
لود تم وضع امللف بمور جماعة   
كريفات قياد6 بني عمير دائر6 الفويه 

بن صالح اقليم الفويه بن صالح.
128 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
نيسلي   تيزي  قياد6  بمور  سيجري 
إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
الذنوان  الحبيب   محمد  السيد 
تيزي  وقياد6  جماعة  املركز  تيزي 
نسلي دائر6 أغبالة اقليم بني مالل،  
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 
السوي بامللك املدعو أغبالوا احالل  
البالغة مساحته 83 هكتار )2 آر 3) 
الكائن بجماعة تيزي نيسلي  سنتيار، 
قياد6 تيزي نيسلي دائر6 أغبالة اقليم 

بني مالل.
لود تم وضع امللف بمور جماعة      
تيزي نيسلي قياد6 تيزي نيسلي دائر6 

أغبالة اقليم بني مالل.
129

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد6 تاكزيرت  ابتداء 

من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

ايت  دوار  الذنوان  ايراز  ايت  محمد 

ايشو كسذيد بوبكر تانوغة تاكزيرت 

وجلب  بحفر  املتذلق  الوصيبة،  

بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 

متر   5888 مساحته  البالغة  أقبران 

مربع، الكائن بجماعة تاكزيرت قياد6 

بني  اقليم  الوصيبة  دائر6  تاكزيرت 

مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة      

دائر6  تاكزيرت  قياد6  تاكزيرت 

الوصيبة اقليم بني مالل.

130

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 

كروشن  قياد6  بمور  سيجري  مالل 

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

مذه   ومن  الطيبي  او  يوسف  السيد 

الذنوان دوار ابيغالن كروشن الوباب 

املاء  املتذلق بحفر وجلب  خنيفر6،  

من أجل السوي بامللك املدعو اسكى 

ان تكمى البالغة مساحته 27566 متر 

مربع، الكائن بجماعة كروشن قياد6 

كروشن دائر6 الوباب اقليم خنيفر6.

لود تم وضع امللف بمور جماعة      

كروشن قياد6 كروشن دائر6 الوباب 

اقليم خنيفر6.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري بمور قياد6 تيغسالين ابتداء 
من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 
الترخيص  مشروع  في  بحث    2828
الساد6  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 
عزيز قرقور وسمير6 غزمان  الذنوان 
تيغسالين   لحسن  ايت  تمدغاس 
وجلب  بحفر  املتذلق  خنيفر6،  
بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 
هكتار   1 مساحته  البالغة  تيحزان 
تيغسالين  بجماعة  الكائن  آر،   35
قياد6 تيغسالين دائر6 الوباب اقليم 

خنيفر6.
لود تم وضع امللف بمور جماعة       
دائر6  تيغسالين  قياد6  تيغسالين 

الوباب اقليم خنيفر6.
132

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري بمور قياد6 الصهريج ابتداء 
من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 
الترخيص  مشروع  في  بحث    2828
لفائد6 السيد عبد  بحفر وجلب املاء 
ايت  دوار  الذنوان  جالل  الصادق 
بنكروم أوالد اخلوف قياد6 الصهريج 
قلذة السراغنة،  املتذلق بحفر وجلب 
املاء من أجل سوي 5 هكتارات فوط 
بامللك املدعو لفرايد البالغة مساحته 
الكائن  سنتيار،   3 آر   26 هكتار   5
الصهريج  قياد6  الذز  سور  بجماعة 
دائر6 الصهريج، صنهاجة اقليم قلذة 

السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة       
دائر6  الصهريج  قياد6  الذز  سور 
قلذة  اقليم  صنهاجة  الصهريج، 

السراغنة.
133

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

بمور قياد6 الجوالة ابتداء  سيجري  

من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

بحفر وجلب املاء لفائد6 السيد  رحال 

ازوانات الذنوان دوار اوالد بن عمر 

اجبيل، املتذلق بحفر وجلب املاء من 

خورط   املدعو   بامللك  السوي  أجل 

آر   (5 هكتار   4 مساحته  البالغة 

اجبيل   الكائن بجماعة  سنتيار،   (3

قياد6 الجوالة دائر6 تاماللت،  اقليم 

قلذة السراغنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة  

اجبيل  قياد6 الجوالة دائر6 تاماللت،  

اقليم قلذة السراغنة.

134 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

أوحمو  موحى  قياد6  بمور  سيجري 

إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15

لفائد6   املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان   الحمراوي  لحسن  السيد 

ز  ح  امهروقم  دوار  نوح  ايت  دوار 

املاء  املتذلق بحفر وجلب  خنيفر6،  

بن  املدعو  بامللك  السوي  أجل  من 

عبرات،  أربع  مساحته  البالغة  اعمر 

الكائن بجماعة موحى أوحمو الزياني  

دائر6  الزياني  أوحمو  موحى  قياد6 

خنيفر6  اقليم خنيفر6.

لود تم وضع امللف بمور جماعة       

موحى  قياد6  الزياني   أوحمو  موحى 

اقليم  أوحمو الزياني دائر6 خنيفر6  

خنيفر6.

135

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
علي  بو  أوالد  قياد6  بمور  سيجري 
إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد محمد الذمراوي الذنوان دوار 
عامر  بني  مسذود  أوالد  اعلي  أوالد 
قلذة السراغنة،  املتذلق بحفر وجلب 
املاء من أجل سوي 5 هكتارات فوط 
بامللك املدعو الغابة البالغة مساحته 
الكائن  سنتيار،   6( آر   (7 هكتار   5
أوالد  قياد6  مسذود  أوالد  بجماعة 
بو علي دائر6 الولذة بني عامر اقليم 

قلذة السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
علي  بو  أوالد  قياد6  مسذود  أوالد 
قلذة  اقليم  عامر  بني  الولذة  دائر6 

السراغنة.
136

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
أوحمو  موحى  قياد6  بمور  سيجري 
إلى غاية   2828 يوليو   6 من   ابتداء 
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   15
لفائد6   املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
زنوة  الذنوان    السيد قسو اطويل 
خنيفر6،   السيري  حي   15 الرقم   28
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 
نغاط  داون  املدعو  بامللك  السوي 
سنتيار،   65 آر   66 البالغة مساحته 
موحى  قياد6  البرج  بجماعة  الكائن 
اقليم  أوحمو الزياني دائر6 خنيفر6  

خنيفر6.
لود تم وضع امللف بمور جماعة       
الزياني  أوحمو  موحى  قياد6  البرج  

دائر6 خنيفر6  اقليم خنيفر6.
137

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  قباب  قياد6  بمور  سيجري 

من  6 يوليو 2828 إلى غاية 15 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد   لفائد6   املاء  وجلب  بحفر 

حي  الذنوان  اسماعيلي  لحسن 

خنيفر6،    (( رقم   6 زنوة  الكورس 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو الهونتري البالغة 

سنتيار،   17 آر   7 هكتار   1 مساحته 

الكائن بجماعة الوباب  قياد6 الوباب 

دائر6  الوباب اقليم خنيفر6.

لود تم وضع امللف بمور جماعة       

الوباب  قياد6 الوباب دائر6  الوباب 

اقليم خنيفر6.

138

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد6 آيت أم البخث 

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6   املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار  الذنوان  عالمي  محماد  السيد 

أم  ايت  هودي  ايت  خلفون  ايت 

املاء  وجلب  بحفر  املتذلق  البخث،  

من أجل السوي بامللك املدعو  اوسار 

البالغة مساحته17393.75 متر مربع 

الكائن بجماعة آيت أم البخث قياد6 

آيت أم البخث دائر6 الوصيبة اقليم 

بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة        

آيت أم البخث قياد6 آيت أم البخث 

دائر6 الوصيبة اقليم بني مالل.

147
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 

ابتداء  جماعة  بمور  سيجري  مالل 

 22 غاية  إلى   2828 يوليو   13 من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو 

لفائد6   املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

عبد الكريم شطو الذنوان  السيد   

اعدادية عمر ابن الخطاب وادي زم،  

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

االستذماالت املنزلية املنفرد6 بامللك 

الرقم   1 الشطر  البستان  املدعو 

643  البالغة مساحته )18 متر مربع  

باشوية  زم  وادي  بجماعة  الكائن 

وادي زم عمالة خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة       

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

148

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
يكرن  بني  قياد6  بمور  سيجري 

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6   املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد  احمد مستغفر الذنوان دوار 

الكنينات الثوالث بني يكرين سطات،   

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

الذزاب    واد  املدعو  بامللك  السوي  

ثمن  اال  خدامين  مساحته  البالغة 

خدام  الكائن بجماعة الثوالث قياد6 

الجنوبية  سطات  دائر6  يكرن  بني 

اقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة       

الثوالث قياد6 بني يكرن دائر6 سطات 

الجنوبية اقليم سطات.

149

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الغابة   أهل  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان  مذموري  حامد  السيد 

دوار اوالد صابر جماعة ميات قلذة 

وجلب  بحفر  املتذلق  السراغنة، 

بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 

هكتار   1 بوفكرون البالغة مساحته 

بجماعة  الكائن  سنتيار   48 آر   11

ميات قياد6 أهل الغابة دائر6 الولذة 

أهل الغابة إقليم قلذة السراغنة .

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

ميات قياد6 أهل الغابة دائر6 الولذة 

أهل الغابة إقليم قلذة السراغنة.

 150

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

زراد   أوالد  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

حي  الذنوان  فتحي   محمد  السيد 

السراغنة،  قلذة   234 رقم  امليل 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو بلباسل البالغة 

97 سنتيار  آر   38 2 هكتار  مساحته 

قياد6  زراد    أوالد  بجماعة  الكائن 

أوالد زراد   دائر6 الولذة أهل الغابة 

إقليم السراغنة   .

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

أوالد زراد   دائر6 الولذة أهل الغابة   

إقليم قلذة السراغنة.

151 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

مالل  بني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 

عامر   بني  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان  الذمراوي  املصطفى  السيد 

البروج  الوراقر6  الحمادات  دوار 

سطات، املتذلق بحفر وجلب املاء من 

بالكران  املدعو  بامللك  السوي  أجل 

 62 آر   25 1 هكتار  البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجماعة أوالد امسبل   

قياد6 بني عامر دائر6 الولذة-بني عامر 

إقليم السراغنة  .

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

قياد6 بني عامر دائر6  أوالد امسبل   

الولذة-بني عامر إقليم السراغنة  .

152

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور قياد6 واولى  ابتداء من  

يوليو   22 إلى غاية   2828 يوليو   13

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

امحمد تزكا الذنوان دوار الرقاد واولى 

دمنات، املتذلق بحفر وجلب املاء من 

أجل السوي باملاء بامللك املدعو تغدا 

مساحته  البالغة  وبتذنيت  نشمراح 

هكتاران الكائن بجماعة واولى قياد6 

واولى   دائر6 ولتانة إقليم أزيالل.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

واولى قياد6 واولى   دائر6 ولتانة إقليم 

أزيالل.

153

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

بن  الفويه  جماعة  بمور  سيجري  

 2828 يوليو   13 من   ابتداء  صالح  

بحث في    2828 يوليو   22 إلى غاية 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

لفائد6 السيد صالح شراف الذنوان 

 2( مكرر الرقم   1 حي فريد6 الزنوة 

بحفر  املتذلق  صالح،  بن  الفويه 

وجلب املاء من أجل غسل السيارات 

بامللك املدعو نحاس البالغة مساحته 

1 آر الكائن بجماعة الفويه بن صالح 

عمالة  صالح  بن  الفويه  باشوية 

الفويه بن صالح  .

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الفويه بن صالح باشوية الفويه بن 

صالح عمالة الفويه بن صالح.

154

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

زم   وادي  جماعة  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد امبارك ناصري الذنوان تجزئة 

النصر وادي زم، املتذلق بحفر وجلب 

املنزلية  اإلستذماالت  أجل  من  املاء 

 (8 املنفرد6 بامللك املدعو النصر-د- 

البالغة مساحته 1 آر الكائن بجماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

155
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

زم   وادي  جماعة  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 58 الذنوان  شبيل  حمز6  السيد 

تجزئة االمان وادي زم، املتذلق بحفر 

اإلستذماالت  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو  بامللك  املنفرد6  املنزلية 

البالغة مساحته   1 البستان الشطر 

متر مربع الكائن بجماعة وادي   128

زم باشوية وادي زم عمالة خريبكة.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

156

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

زم   وادي  جماعة  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان  السذدية صاديوي  السيد6 

حي املواومة شطر 4 رقم 1843 وادي 

زم، املتذلق بحفر وجلب املاء من أجل 

اإلستذماالت املنزلية املنفرد6 بامللك 

البالغة   1108-04 املواومة  املدعو 

سنتيار الكائن بجماعة   (5 مساحته 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

157

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

خربيكة   جماعة  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

والسيد  الكلتواني  فتيحة  السيد6 

 143 الذنوان  الكلتواني  عثمان 

شارع عالل الفا�صي بوك ج النهضة 

املاء  وجلب  بحفر  املتذلق  خربيكة، 

بامللك  منزل  أجل سوي حديوة  من 

البالغة   1(3 خربيكة  فوس  املدعو 

الكائن  سنتيار   98 آر   9 مساحته 

خربيكة  باشوية  خربيكة  بجماعة 

عمالة خريبكة.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

عمالة  خربيكة  باشوية  خربيكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

خربيكة   جماعة  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد حسن قلفى الذنوان عمار6 11 

رقم 2 حي الحسنية النهضة خربيكة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

سوي حديوة فيال بامللك املدعو املنظر 

آر   1 البالغة مساحته   48 الجميل- 

خربيكة  بجماعة  الكائن  سنتيار   (5

باشوية خربيكة عمالة خريبكة.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

عمالة  خربيكة  باشوية  خربيكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

خربيكة   جماعة  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان  ضرضوري  محمد  السيد 

توسيع  الداخلة  الرمان  زنوة   9

املاء  وجلب  بحفر  املتذلق  خربيكة، 

بامللك  فيال  حديوة  سوي  أجل  من 

البالغة   89 توسيع  الداخلة  املدعو 

الكائن  سنتيار   (1 آر   82 مساحته 

خربيكة  باشوية  خربيكة  بجماعة 

عمالة خريبكة.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

عمالة  خربيكة  باشوية  خربيكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي   تيزي  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان  والذسري  محمد  السيد 

نسلي  تيزي  نوشخنون  تيغرمت 

املتذلق بحفر وجلب املاء  الوصيبة، 

واد  املدعو  بامللك  السوي  أجل  من 

عبرات   4 مساحته  البالغة  تحونة 

نيسلي  تيزي  بجماعة  الكائن  قمح 

قياد6 تيزي نيسلي دائر6 أغبالة إقليم 

بني مالل.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

تيزي نيسلي قياد6 تيزي نيسلي دائر6 

أغبالة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور قياد6 آيت وير6  ابتداء 

من  13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

الذنوان  مذه  ومن  اوشيني  لحسن 

الوصيبة،  الذالي  عبد  سيدي  حي 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو امشاط البالغة 

توريبا  سنتيار   42 آر   72 مساحته 

الكائن بجماعة الوصيبة قياد6 آيت 

وير6 دائر6 الوصيبة إقليم بني مالل.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  آيت وير6  الوصيبة قياد6  دير 

الوصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

مالل   بني  جماعة  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد محمد حلومي الذنوان تجزئة 

الخير 2 بلوك 1 رقم 7، املتذلق بحفر 

حديوة  سوي  أجل  من  املاء  وجلب 

-2ف7-  الخير  املدعو  بامللك  فيال 

سنتيار   98 آر   3 مساحته  البالغة 

الكائن بجماعة بني مالل باشوية بني 

مالل عمالة بني مالل.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني 

مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور قياد6 آيت الربع  ابتداء 

من  13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

بحفر وجلب املاء لفائد6 السيد حدو 

والريشان الذنوان تذاونية السمكتية 

 ، الربع  آيت  قياد6  سمكت  جماعة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

سوي 5 هكتارات فوط بامللك املدعو 

البالغة مساحته    W1 سنبلة عهبية 

بجماعة  الكائن  آر   97 هكتار   21

سمكت قياد6 آيت الربع دائر6 قصبة 

تادلة إقليم بني مالل.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

سمكت قياد6 آيت الربع دائر6 قصبة 

تادلة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ايذيش   أوالد  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار  الذنوان  ولح�صي  احمد  السيد 

اوالد اعمر اوالد يذيش،املتذلق بحفر 

اإلستذماالت  أجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية وسوي 5 هكتارات فوط بامللك 

املدعو الشغمارية  البالغة مساحته 5 

هكتار )6 آر 2 سنتيار الكائن بجماعة 

اوالد ايذيش قياد6 اوالد ايذيش دائر6 

بني مالل إقليم بني مالل.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

اوالد ايذيش قياد6 اوالد ايذيش دائر6 

بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
ابتداء  بمور قياد6 كيسر   سيجري  
 22 غاية  إلى   2828 يوليو   13 من  
مشروع  في  بحث    2828 يوليو 
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد بوشذيب بلذسل الذنوان دوار 
الشروعة ريمة اوالد سيدي بنداوود 
سطات،املتذلق بحفر وجلب املاء من 
أجل السوي بامللك املدعو ارض بياض 
البالغة مساحته اربذة خداديم كبير6 
خدام   ثمن  ونصف  خدام  ونصف 
كبير توريبا الكائن بجماعة ريما قياد6 
كيسر دائر6 سطات الجنوبية إقليم 

سطات.     
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
سطات  دائر6  كيسر  قياد6  ريما 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  بمور قياد6 أوالد سذيد الواد  
إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد زين الذابدين حوري الذنوان 
دوار أوالد سذيد مو�صى أوالد سذيد 
بحفر  تادلة،املتذلق  قصبة  الواد 
بامللك  السوي  أجل  من  املاء  وجلب 
املدعو بيبوطة البالغة مساحته 611 
متر مربع الكائن بجماعة أوالد سذيد 
الواد قياد6 أوالد سذيد الواد دائر6 

قصبة تادلة إقليم بني مالل.     
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
أوالد سذيد الواد قياد6 أوالد سذيد 
بني  إقليم  تادلة  قصبة  دائر6  الواد 

مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  بمور قياد6 أكوديد   سيجري  

من  13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

محمد سكني ومن مذه الذنوان حي 

وجلب  بحفر  أزيالل،املتذلق  الفالح 

بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 

عبرتان  مساحته  البالغة  نوفن  إمي 

ونصف من الزريذة  الكائن بجماعة 

دائر6  أكوديد  قياد6  نلخير  أكودي 

أزيالل إقليم أزيالل.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  أكوديد  قياد6  نلخير  أكودي 

أزيالل إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

عبدون   أوالد  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان  البختاوي  السيد املصطفى 

اوالد عبدون  الشيخ علي  اوالد  دوار 

املاء  وجلب  بحفر  خربيكة،املتذلق 

من أجل سوي 1 هكتار بامللك املدعو 

الجراية البالغة مساحته 2 هكتار 85 

الكائن بجماعة أوالد  59 سنتيار   آر 

دائر6  عبدون  أوالد  قياد6  عبدون 

خربيكة إقليم خربيكة.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

عبدون  أوالد  قياد6  عبدون  أوالد 

دائر6 خربيكة إقليم خربيكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سذيد   أوالد  قياد6  بمور  سيجري  
إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
الذنوان  الشرفاوي  فطومة  السيد6 
اوالد  اجميل  اوالد  الشرفة  دوار 
وجلب  بحفر  سذيد سطات،املتذلق 
املنزلية  اإلستذماالت  أجل  من  املاء 
والسوي بامللك املدعو الضاية البالغة 
الكائن  خداديم كبير6    84 مساحته 
قياد6  الشاوية  اخميسات  بجماعة 
أوالد سذيد دائر6 سطات الشمالية 

إقليم سطات.     
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
أوالد  قياد6  الشاوية  اخميسات 
سذيد دائر6 سطات الشمالية إقليم 

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
الغابة   أهل  قياد6  بمور  سيجري  
إلى   2828 يوليو   13 من   ابتداء 
في  بحث    2828 يوليو   22 غاية 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 
بوعاللة  محمد  السيد  لفائد6  املاء 
الذنوان دوار اوالد عامر ميات قلذة 
املاء  بحفر وجلب  السراغنة،املتذلق 
فوط  هكتارات    5 أجل سوي   من 
البالغة  الكفيات  املدعو  بامللك 
مساحته 87 هكتار 55 آر 35 سنتيار  
أهل  قياد6  ميات  بجماعة  الكائن 
الغابة دائر6 الولذة-أهل الغابة إقليم 

قلذة السراغنة.     
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
ميات قياد6 أهل الغابة دائر6 الولذة-

أهل الغابة إقليم قلذة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الغابة   أهل  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد مبارك كمال الذنوان دوار اوالد 

الرغاي ميات قلذة السراغنة،املتذلق 

السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

الدبيل  حفات  بالد  املدعو  بامللك 

البالغة مساحته 81 هكتار 96 آر 94 

الكائن بجماعة ميات قياد6  سنتيار  

أهل الغابة دائر6 الولذة-أهل الغابة 

إقليم قلذة السراغنة.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

ميات قياد6 أهل الغابة دائر6 الولذة-

أهل الغابة إقليم قلذة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور قياد6 آيت وير6 الغابة  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد اسذيد واتري الذنوان دوار بن 

يوسف ناوور الوصيبة،املتذلق بحفر 

بامللك  السوي  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو فدان تغزوت البالغة مساحته 

بجماعة  الكائن  سنتيار   (( آر   39

ناوور قياد6 آيت وير6 دائر6 الوصيبة 

إقليم بني مالل.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

ناوور قياد6 آيت وير6 دائر6 الوصيبة 

إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عبو  أوالد  قياد6  بمور  سيجري  
الهدامي  ابتداء من  13 يوليو 2828 
في  بحث    2828 يوليو   22 إلى غاية 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 
لفائد6 السيد لحسن ناصير الذنوان 
بنحمدون  سيدي  الزير  اوالد  دوار 
برشيد،املتذلق بحفر وجلب املاء من 
الترسة  املدعو  بامللك  السوي  أجل 
 7( آر   1 84 هكتار  البالغة مساحته 
سنتيار الكائن بجماعة زاوية سيدي 
الهدامي  عبو  أوالد  قياد6  بنحمدون 

دائر6 برشيد إقليم برشيد.     
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
أوالد  قياد6  بنحمدون  سيدي  زاوية 
إقليم  برشيد  دائر6  الهدامي  عبو 

برشيد.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
بن  الفويه  جماعة  بمور  سيجري  
 2828 يوليو   13 من   ابتداء  صالح  
بحث في    2828 يوليو   22 إلى غاية 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 
لفائد6 السيد توفيق وجيل الذنوان 
حي سيدي احمد الضاوي الفويه بن 
من  صالح،املتذلق بحفر وجلب املاء 
املنفرد6  املنزلية  اإلستذمالت  أجل 
السوي بامللك املدعو خربوشة البالغة 
الكائن  سنتيار   28 آر   1 مساحته 
باشوية  صالح  بن  الفويه  بجماعة 
بن  الفويه  الفويه بن صالح عمالة 

صالح.     
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
الفويه بن صالح باشوية الفويه بن 

صالح عمالة الفويه بن صالح.
175

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

بمور قياد6 آيت أم البخث   سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد احمد بولغسول الذنوان حي 

رقم  الخامس  محمد  شارع  تدوات 

بحفر  الشيخ،املتذلق  زاوية   218

بامللك  السوي  أجل  من  املاء  وجلب 

مساحته  البالغة  ادمران  املدعو 

الكائن بجماعة  عشرون عبر6 شذير 

آيت أم البخث قياد6 آيت أم البخث 

دائر6 الوصيبة إقليم بني مالل.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

آيت أم البخث قياد6 آيت أم البخث 

دائر6 الوصيبة إقليم بني مالل.

176

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي  تيزي  قياد6  بمور  سيجري  

إلى   2828 يوليو   13 من   ابتداء 

في  بحث    2828 يوليو   22 غاية 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

بومزبرا  الذزيز  عبد  السيد  لفائد6 

بولو  الشرطة  حي   (( الذنوان 

وجلب  بحفر  الدارالبيضاء،املتذلق 

بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 

البالغة مساحته  تيزي نسلي  باموكو 
متر مربع الكائن بجماعة تيزي   5888

دائر6  نيسلي   تيزي  قياد6  نيسلي 

أغبالة إقليم بني مالل.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

تيزي نيسلي قياد6 تيزي نيسلي  دائر6 

أغبالةإقليم بني مالل.

177

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور قياد6 الشكران  ابتداء 

من  13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

لفائد6 السيد عبد  بحفر وجلب املاء 

ايت  دوار  الذنوان  الحاجي  السالم 

الحاج تاشرافت،املتذلق بحفر وجلب 

بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 

سبذة  مساحته  البالغة  بيا�صي 

بجماعة  الكائن  ونصف  خداديم 

ابي  دائر6  الشكران  قياد6  تشرافت 

الجذد إقليم خريبكة.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

ابي  دائر6  الشكران  قياد6  تشرافت 

الجذد إقليم خريبكة.

178

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الشكران   قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد هللا حواص الذنوان مركز 

عين قيشر ابي الجذد ،املتذلق بحفر 

بامللك  السوي  أجل  من  املاء  وجلب 

البالغة  الحيدسات  طالع  املدعو 

خداديم الكائن بجماعة   6 مساحته 

عين قيشر قياد6 الشكران دائر6 ابي 

الجذد إقليم خريبكة.     

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

عين قيشر قياد6 الشكران دائر6 ابي 

الجذد إقليم خريبكة.

179
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
علي  بو  أوالد  قياد6  بمور  سيجري  
إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22
لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
الذنوان  اونيد6  الوادر  عبد  السيد 
قلذة  تاوزينت  هللا  عبد  أيت  دوار 
املتذلق بحفر وجلب املاء  السراغنة، 
من أجل السوي بامللك املدعو دراع 
هكتار   4 البالغة مساحته  الذودات 
بجماعة  الكائن  سنتيار   54 آر   98
أوالد بوعلي الواد قياد6 أوالد بو علي 
بني عامر إقليم قلذة   - دائر6 الولذة 

السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
أوالد بوعلي الواد قياد6 أوالد بو علي 
بني عامر إقليم قلذة   - دائر6 الولذة 

السراغنة.
180 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
ايذيش  أوالد  قياد6  بمور  سيجري  
إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22
لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
السيد بوزكري البوشتاوي ومن مذه 
الذنوان دوار أوالد داود الزواير أوالد 
يذيش بني مالل، املتذلق بحفر وجلب 
بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 
 3 مساحته  البالغة  والحمار  تارتماد 
أوالد  بجماعة  الكائن  آر   58 هكتار 
ايذيش قياد6 أوالد ايذيش دائر6 بني 

مالل إقليم بني مالل.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
أوالد ايذيش قياد6 أوالد ايذيش دائر6 

بني مالل إقليم بني مالل.
181

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

السماعلة  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد6 رقية بوعبادي الذنوان دوار 

الطرش،  الظهر  موالين  الخطاطبة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

االستذماالت املنزلية والسوي بامللك 

البالغة  رقية  بوعبادي  أرض  املدعو 

سنتيار   12 هكتارات   4 مساحته 

الكائن بجماعة قصبة الطرش قياد6 

السماعلة دائر6 واد زم إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

قصبة الطرش قياد6 السماعلة دائر6 

واد زم إقليم خريبكة.

182

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سمير  بني  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

دوار  الذنوان  الهامي  محمد  السيد 

سمير،  بني  حسان  بني  الودادر6 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو املرس حمريات 

 58 آر   2 هكتار   2 البالغة مساحته 

سمير  بني  بجماعة  الكائن  سنتيار 

إقليم  بني سمير دائر6 واد زم  قياد6 

خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بني سمير قياد6 بني سمير دائر6 واد زم 

إقليم خريبكة.

183

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد6 آيت وير6 ابتداء 

 22 غاية  إلى   2828 يوليوز   13 من 

مشروع  في  بحث   2828 يوليوز 

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

رقم  الذنوان  زيادي  موالي  السيد 

رقم  املرابطي  زنوة  شباط  ايت  حي 

وجلب  بحفر  املتذلق  الوصيبة،   58

بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 

البالغة مساحته   »تكانت بويسراف« 

15 عبر6 الكائن بجماعة دير الوصيبة 

قياد6 آيت وير6 دائر6 الوصيبة إقليم 

بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  آيت وير6  الوصيبة قياد6  دير 

الوصيبة إقليم بني مالل.

184

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عبدون  أوالد  قياد6  بمور  سيجري 

2828 إلى غاية  13 يوليوز  ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2828 يوليوز   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان  ارفالي  الهادي  عبد  السيد 
عبدون  أوالد   116 الصفاء  تجزئة 

خريبكة، املتذلق بحفر وجلب املاء من 

أجل سوي حديوة منزل بامللك املدعو 

مساحته  البالغة   »116  »الصفاء 

1 آر 2) سنتيار الكائن بجماعة أوالد 

دائر6  عبدون  أوالد  قياد6  عبدون 

خريبكة إقليم خريبكة. 

لود تم وضع امللف بمور جماعة 
عبدون  أوالد  قياد6  عبدون  أوالد 

دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.

185

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عبدون  أوالد  قياد6  بمور  سيجري 
إلى   2828 يوليوز   13 من  ابتداء 
في  بحث   2828 يوليوز   22 غاية 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 
مياهي  بوشتى  السيد  لفائد6  املاء 
الذينين  شارع ماء   5 الذنوان الشوة 
بحفر  املتذلق  خريبكة،   - املسير6 
االستذماالت  أجل  من  املاء  وجلب 
املدعو  بامللك  والسوي  املنزلية 
مساحته  البالغة  الخديجي«   »ملك 
الكائن  سنتيار   79 آر   54 هكتار   1
أوالد  قياد6  عبدون  أوالد  بجماعة 
عبدون دائر6 خريبكة إقليم خريبكة. 
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
عبدون  أوالد  قياد6  عبدون  أوالد 

دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.
186

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
الغابة  أهل  قياد6  بمور  سيجري 
إلى   2828 يوليوز   13 من  ابتداء 
في  بحث    2828 يوليوز   22 غاية 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 
لفائد6 السيد عبد الرحمان هداجي 
 (83 الرقم   1 النخلة  حي  الذنوان 
قلذة السراغنة، املتذلق بحفر وجلب 
بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 
 »بالد اوالد الرغاي« البالغة مساحته 
الكائن  سنتيار   4 آر   78 هكتار   1
بجماعة ميات قياد6 أهل الغابة دائر6 
الولذة - أهل الغابة دائر6 الولذة اهل 

الغابة إقليم قلذة السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
 ميات قياد6 أهل الغابة دائر6 الولذة -
أهل الغابة دائر6 الولذة اهل الغابة 

إقليم قلذة السراغنة.
187
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  واولى  قياد6  بمور  سيجري 

 22 غاية  إلى   2828 يوليوز   13 من 

مشروع  في  بحث   2828 يوليوز 

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان  موقتدي  محمد  السيد 
 12 رقم   (7 الذمار6   املسير6  حي 

وجلب  بحفر  املتذلق  البيضاء  الدار 

بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 

مساحته  البالغة   »بويغرضاين« 

عبرتان اثنتان من بذر الشذير الكائن 

واولى  قياد6  ماجدن  آيت  بجماعة 

دائر6 ولتانة إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

آيت ماجدن قياد6 واولى دائر6 ولتانة 

إقليم أزيالل.

188

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  واولى  قياد6  بمور  سيجري 

 22 غاية  إلى   2828 يوليوز   13 من 

مشروع  في  بحث   2828 يوليوز 

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

حي  الذنوان  خليل  فاظمة  السيد6 
الدار   12 رقم   (7 عمار6   املسير6 

املاء  وجلب  بحفر  املتذلق  البيضاء 

املنزلية  االستذماالت  أجل  من 

»امادل  املدعو  بامللك  والسوي 

مساحته  البالغة  حمو«   نايت 

الكائن  الشذير  بذر  من  عبر6  نصف 

واولى  قياد6  ماجدن  آيت  بجماعة 

دائر6 ولتانة إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

آيت ماجدن قياد6 واولى دائر6 ولتانة 

إقليم أزيالل.

189

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الربيع  ألم  املائي  الحوض  وكالة 
جماعة  بمور  سيجري  مالل  ببني 
يوليوز   13 من  ابتداء  مالل  بني 
 2828 يوليوز   22 غاية  إلى   2828
بحفر  الترخيص  مشروع  في  بحث 
رضوان  السيد  لفائد6  املاء  وجلب 
بوتاتشة  أوالد  الذنوان  الحمزاوي 
الواد  سذيد  أوالد  يوسف  أوالد 
وجلب  بحفر  املتذلق  تادلة،  قصبة 
الوقود  تزويد محطة  أجل  من  املاء 
بامللك  باملاء  واملسبح  الضيافة  ودار 
 املدعو »الحربولية« البالغة مساحته 
الكائن  سنتيار   67 آر   3 هكتار   1
بجماعة بني مالل باشوية بني مالل 

عمالة بني مالل.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني 

مالل.
190

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
بوزيري  أوالد  قياد6  بمور  سيجري 
2828 إلى غاية  13 يوليوز  ابتداء من 
مشروع  في  بحث   2828 يوليوز   22
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
الذنوان  نجيد  الدين  نور  السيد 
بن  محمد  سيدي  سليمان  دوار 
بحفر  املتذلق  بوزيري  اوالد  رحال 
بامللك  السوي  أجل  من  املاء  وجلب 
مساحته  البالغة  »الحطة«   املدعو 
سيدي  بجماعة  الكائن  خداما   11
محمد بن رحال قياد6 أوالد بوزيري 
إقليم  الجنوبية  السطات  دائر6 

سطات.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
سيدي محمد بن رحال قياد6 أوالد 
الجنوبية  السطات  دائر6  بوزيري 

إقليم سطات.

191

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمور قياد6 واويزغت ابتداء 

من 13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

بحفر وجلب املاء، لفائد6 السيد زايد 

ويدوكان  أيت  الذنوان  بوتشتوين 

اسك�صى أزيالل، املتذلق بحفر وجلب 

املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 

والسوي بامللك املدعو تفرتين البالغة 

عبرات من الومح الكائن   5 مساحته 

واويزغت  قياد6  اسك�صي  بجماعة 

دائر6 واويزغت إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  واويزغت  قياد6  اسك�صي 

واويزغت إقليم أزيالل.

192

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمور قياد6 تيغسالين ابتداء 

من 13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 

الهواري  ايت  الذنوان  ويبا  موحى 

خنيفر6،  تيغسالين  سليمتن  ايت 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

سوي 5 هكتارات فوط بامللك املدعو 

مساحته  البالغة  وبوملذدن  تنارتن 

تيغسالين  بجماعة  الكائن  هكتار   (

قياد6 تيغسالين دائر6 الوباب إقليم 

خنيفر6.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  تيغسالين  قياد6  تيغسالين 

الوباب إقليم خنيفر6.

193

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

أكلمام   - لهري  قياد6  بمور  سيجري 

إلى   2828 يوليو   13 من  أزكزا ابتداء 

غاية 22 يوليو 2828 بحث في مشروع 

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد بوعزى امحزون الذنوان ايت 

موحى  شارط  ايت  سذيد  او  قسو 

اوحمو الزياني خنيفر6، املتذلق بحفر 

وجلب املاء من أجل سوي 5 هكتارات 

فوط بامللك املدعو انور كدي البالغة 

مساحته 15 هكتار 75 آر 72 سنتيار 
لهري  قياد6  لهري  بجماعة  الكائن 

إقليم  خنيفر6  دائر6  أزكزا  أكلمام   -

خنيفر6.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

لهري قياد6 لهري - أكلمام أزكزا دائر6 

خنيفر6 إقليم خنيفر6.

194

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمور قياد6 كروشن ابتداء 

من 13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 

حو�صى اشبلي ومن مذه الذنوان زنوة 

خنيفر6،  الكورس  حي   25 رقم   25

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

بويضار  املدعو  بامللك  السوي فوط 

 74 آر   ( هكتار   1 البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجماعة كروشن قياد6 

كروشن دائر6 الوباب إقليم خنيفر6.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

كروشن قياد6 كروشن دائر6 الوباب 

إقليم خنيفر6.

195



7((3 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 

سيجري بمور قياد6 كروشن  مالل، 

إلى غاية   2828 يوليو   13 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   22

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

مذه  ومن  اشبلي  حو�صى  السيد 

الذنوان زنوة 25 رقم 25 حي الكورس 

املاء  وجلب  بحفر  املتذلق  خنيفر6، 

من أجل السوي فوط بامللك املدعو 

متر   6168 البالغة مساحته  تيرست 

مربع الكائن بجماعة كروشن قياد6 

كروشن دائر6 الوباب إقليم خنيفر6.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

كروشن قياد6 كروشن دائر6 الوباب 

إقليم خنيفر6.

196

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

يكرن  بني  قياد6  بمور  سيجري 

إلى غاية   2828 يوليو   13 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   22

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد سذيد باحية الذنوان رقم 46 

سطات،  ب  شارع  الشيخ  قطع  حي 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

الدوار  أرض  املدعو  بامللك  السوي 

آر   66 هكتار   1 مساحته  البالغة 

بني  قياد6  الثوالث  بجماعة  الكائن 

إقليم  الجنوبية  دائر6 سطات  يكرن 

سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الثوالث قياد6 بني يكرن دائر6 سطات 

الجنوبية إقليم سطات.

197

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

بئر   - بولنوار  قياد6  بمور  سيجري 

مزوي ابتداء من 13 يوليو 2828 إلى 

غاية 22 يوليو 2828 بحث في مشروع 

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

دوار  الذنوان  فالت  ابراهيم  السيد 

ابراهيم خريبكة،  اوالد  الذاني  اوالد 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

االستذماالت املنزلية املنفرد6 بامللك 

 7 مساحته  البالغة  املرس  املدعو 

بئر  بجماعة  الكائن  سنتيار   69 ار 

مزوي قياد6 بولنوار - بئر مزوي دائر6 

خريبكة إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بئر مزوي   - بئر مزوي قياد6 بولنوار 

دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.

198

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمور قياد6 بزو ابتداء من 13 

يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 2828 

بحفر  الترخيص  مشروع  في  بحث 

لفائد6 السيد الحسين  وجلب املاء، 

وزار  ايت  دوار  الذنوان  بولذرض 

وجلب  بحفر  املتذلق  ازيالل،  ارفالة 

بامللك املدعو  السوي  من أجل  املاء 

 2 مساحته  البالغة  موش  اتفرضين 

خدامة توريبا الكائن بجماعة ارفالة 

قياد6 بزو دائر6 بزو إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

إقليم  بزو  دائر6  بزو  قياد6  ارفالة 

أزيالل.

199

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

الغابة  أهل  قياد6  بمور  سيجري 

إلى غاية   2828 يوليو   13 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 يوليو   22

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

الذنوان  كورتي  خديجة  السيد6 

قلذة   52 الرقم  امحايطة  تذاونية 

املتذلق بحفر وجلب املاء  السراغنة، 

بالد  املدعو  بامللك  السوي  أجل  من 

الركوبة البالغة مساحته 1 هكتار 46 

سنتيار الكائن بجماعة ميات   46 ار 

قياد6 أهل الغابة دائر6 الولذة - أهل 

الغابة إقليم قلذة السراغنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

ميات قياد6 أهل الغابة دائر6 الولذة 

- أهل الغابة إقليم قلذة السراغنة.

200

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمور قياد6 امزور6 ابتداء من 

يوليو   22 إلى غاية   2828 يوليو   13

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء،  وجلب  بحفر 

أحمد عمار ومن مذه الذنوان دوار 

املحمدية،  الشالالت   1 لبراهمة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

االستذماالت املنزلية والسوي بامللك 

البالغة   2 الطيبي  بن  بالد  املدعو 

الكائن  سنتيار   91 آر   (8 مساحته 

دائر6  امزور6  قياد6  كدانة  بجماعة 

سطات الشمالية إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

سطات  دائر6  امزور6  قياد6  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.

201

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  امزور6  قياد6  بمور  سيجري 

غاية  إلى   2828 يوليو   22  من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   13

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

مذه  ومن  مهان  الرحالي  السيد 

 2 عمار6  الحديوة  إقامة  الذنوان 

شطر 3 سيدي مومن الدار البيضاء،  

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

االستذماالت املنزلية والسوي بامللك 

املدعو »الغراف« البالغة مساحته 1 

ه 3 آر 79 س، الكائن بجماعة كدانة 

قياد6 امزور6 دائر6 سطات الشمالية 

إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

سطات  دائر6  امزور6  قياد6  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.

202

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

امبارك  أوالد  قياد6  بمور  سيجري 

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان  موساوي  محمد  السيد 

 1 الجزء   3 عطا  ايت  النور  تجزئة 

الرقم 13 فم اودي بني مالل،  املتذلق 

السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

البالغة  بامللك املدعو »ايت عمرات« 

مساحته 9 آر 31 س، الكائن بجماعة 

دائر6  امبارك  أوالد  قياد6  اودي   فم 

بني مالل إقليم بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  امبارك  أوالد  قياد6  اودي   فم 

بني مالل إقليم بني مالل.

203
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد6 بني عامر ابتداء 

من  13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

بحفر وجلب املاء لفائد6 السيد انس 

 657 رقم  الودس  حي  الذنوان  باني 

الولذة، املتذلق بحفر وجلب املاء من 

»نكاد«  املدعو  بامللك  السوي  أجل 

الكائن  عبرات،   ( مساحته  البالغة 

بجماعة سيدي مو�صى قياد6 بني عامر 

بني عامر إقليم قلذة   - دائر6 الولذة 

السراغنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

سيدي مو�صى قياد6 بني عامر دائر6 

قلذة  إقليم  عامر  بني   - الولذة 

السراغنة.

204

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من   ابتداء  بزو  قياد6  بمور  سيجري 

يوليو   22 إلى غاية   2828 يوليو   13

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

اوالد  دوار  الذنوان  البسيط  محمد 

السبت  امحمد احد بومو�صى سوق 

اوالد النمة، املتذلق بحفر وجلب املاء 

من أجل السوي بامللك املدعو »دارت 

آر   3( مساحته  البالغة   الحطاب« 

94 س، الكائن بجماعة بزو قياد6 بزو 

دائر6 بزو إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بزو قياد6 بزو دائر6 بزو إقليم أزيالل.

205

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من   ابتداء  سيجري بمور بني يكرن  

يوليو   22 إلى غاية   2828 يوليو   13

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

الذنوان  مذه  ومن  جرموني  ادريس 

اوالد  يكرين  بني  احميد6  اوالد  دوار 

املتذلق بحفر  �صي بنداود سطات،  

بامللك  السوي  أجل  من  املاء  وجلب 

البالغة  الديان«  دار  »أرض  املدعو 

كبير6،  خداديم ونصف   9 مساحته 

الكائن بجماعة بني يكرن قياد6 بني 

إقليم  الجنوبية  دائر6 سطات  يكرن 

سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  يكرن  بني  قياد6  يكرن  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

206

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد6 كيسر ابتداء من  

يوليو   22 إلى غاية   2828 يوليو   13

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

عبد الهادي ابو الفتح الذنوان مركز 

كيسر اوالد سيدي بنداوود سطات،  

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

بالد  »أرض  املدعو  بامللك  السوي 

آر   93 مساحته  البالغة  الذبابير« 

الكائن بجماعة كيسر قياد6  33 س، 

كيسر دائر6 سطات الجنوبية إقليم 

سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

سطات  دائر6  كيسر  قياد6  كيسر 

الجنوبية إقليم سطات.

207

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

مسكين   بني  قياد6  بمور  سيجري 

 2828 يوليو   13 من   الغربية ابتداء 

في  بحث    2828 يوليو   22 إلى غاية 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

الساوي  بوشذيب  السيد  لفائد6 

الذنوان دوار اوالد مو�صى بني خلوق 

املاء  وجلب  بحفر  املتذلق  سطات،  

»بير  من أجل السوي بامللك املدعو 

املحكن« البالغة مساحته 5 خداديم 

بالصغير، الكائن بجماعة بني خلوك 

دائر6  الغربية  مسكين  بني  قياد6 

البروج إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بني خلوك قياد6 بني مسكين الغربية 

دائر6 البروج إقليم سطات.

208

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الشكران  قياد6  بمور  سيجري 

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد محمد غزال الذنوان دوار أيت 

املتذلق  تاشرافت،   لغزازلة  الحاج 

السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بامللك املدعو »اظهر الطويل« البالغة 

مساحته 6 خداديم، الكائن بجماعة 

ابي  دائر6  الشكران  قياد6  تشرافت 

الجذد إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

ابي  دائر6  الشكران  قياد6  تشرافت 

الجذد إقليم خريبكة.

209

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد6 بني عمير  ابتداء 

من  13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

اوالد  دوار  الذنوان  الترغى  املولودي 

الكريفات  الشرقيين  شنان  سيدي 

بحفر  املتذلق  صالح،  بن  الفويه 

بامللك  السوي  أجل  من  املاء  وجلب 

البالغة مساحته   »TF 7(/T« املدعو

الكائن بجماعة  س،   25 آر   (9 ه   1

كريفات قياد6 بني عمير دائر6 الفويه 

بن صالح إقليم الفويه بن صالح.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

كريفات قياد6 بني عمير دائر6 الفويه 

بن صالح إقليم الفويه بن صالح.

210

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد6 بني سمير ابتداء 

من  13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

18 حي الوريذة  قدور جنين الذنوان 

بحفر  املتذلق  زم،   وادي  الزيدانية 

بامللك  السوي  أجل  من  املاء  وجلب 

البالغة  الدياب«  »عوينات  املدعو 

بجماعة  الكائن  آر،   41  مساحته 

بني سمير قياد6 بني سمير دائر6 واد زم 

إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بني سمير قياد6 بني سمير دائر6 واد زم 

إقليم خريبكة.

211



7((5 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور قياد6 بني عمير ابتداء 

من  13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

محمد اجرنيج ممثل شركة بروالف 

الذنوان 12 زنوة 69 حي ملصلة تجزئة 

املتذلق  السرجم الفويه بن صالح،  

 5 أجل سوي  من  املاء  بحفر وجلب 

هكتارات فوط بامللك املدعو قطذة 

هكتار   71 مساحته  البالغة  أرضية 

بجماعة  الكائن  سنتيار،   4( آر   27

كريفات قياد6 بني عمير دائر6 الفويه 

بن صالح إقليم الفويه بن صالح.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

كريفات قياد6 بني عمير دائر6 الفويه 

بن صالح إقليم الفويه بن صالح.

212

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور قياد6 بني سمير ابتداء 

من  13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

لفائد6 السيد عبد  بحفر وجلب املاء 

زنوتي  زاوية  الذنوان  مزيهري  النبي 

زم،  وادي  عي�صى  واوالد  الصناعة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو الدالحة البالغة 

الكائن بجماعة  خدام،   25 مساحته 

بني سمير قياد6 بني سمير دائر6 واد زم 

إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بني سمير قياد6 بني سمير دائر6 واد زم 

إقليم خريبكة.

213

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور قياد6 بني يكرن ابتداء 

من  13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

بحفر وجلب املاء لفائد6 السيد عارف 

أنهتر  اوالد  دوار  الذنوان  منصور6 

املتذلق  الثوالت بني يكرين سطات،  

السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بوحاجة  حفر6  أرض  املدعو  بامللك 

خداديم ونصف   3 البالغة مساحته 

بني  قياد6  الثوالث  بجماعة  الكائن 

إقليم  الجنوبية  دائر6 سطات  يكرن 

سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الثوالث قياد6 بني يكرن دائر6 سطات 

الجنوبية إقليم سطات.

214

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور قياد6 فطواكة ابتداء 

من  13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيد  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

الذنوان  مذه  ومن  بوخليق  أحمد 

حي واريتزديك دمنات،  املتذلق بحفر 

بامللك  السوي  أجل  من  املاء  وجلب 

مساحته  البالغة  إكرازروالن  املدعو 

الكائن  سنتيار،   14 آر   51 هكتار   4

دائر6  فطواكة  قياد6  انزو  بجماعة 

فطواكة إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

فطواكة  دائر6  فطواكة  قياد6  انزو 

إقليم أزيالل.

215

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

إسحاق  آيت  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

حي  الذنوان  خرباش  ميمون  السيد 

املتذلق  خنيفر6،   واومانة  املصلى 

السوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بامللك املدعو سيدي محمد الغزواني 

مربع،  متر   7193 مساحته  البالغة 

ايت  قياد6  واومانة  بجماعة  الكائن 

اسحاق دائر6 الوباب إقليم خنيفر6.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

دائر6  اسحاق  ايت  قياد6  واومانة 

الوباب إقليم خنيفر6.

216

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

بئر   - بولنوار  قياد6  بمور  سيجري  

 2828 يوليو   13 من   ابتداء  مزوي 

في  بحث    2828 يوليو   22 إلى غاية 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 

برطاني  الكبير  السيد  لفائد6  املاء 

الذنوان دوار أوالد الذاتي جماعة بئر 

املتذلق بحفر وجلب  مزوي خريبكة، 

املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 

بوتشيش  املدعو  بامللك  املنفرد6 

 (6 آر   39 5 هكتار  البالغة مساحته 

مزوي  بئر  بجماعة  الكائن  سنتيار، 

دائر6  مزوي  بئر   - بولنوار  قياد6 

خريبكة إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

بئر مزوي   - بئر مزوي قياد6 بولنوار 

دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.

217

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

السماعلة  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد بوعبيد الزير ومن مذه الذنوان 

دوار الخطاطبة موالين الظهر جماعة 

قصبة الطرش، املتذلق بحفر وجلب 

من أجل االستذماالت املنفرد6  املاء 

بامللك املدعو مريو6 البالغة مساحته 

بجماعة  الكائن  سنتيار،   34 آر   71

قصبة الطرش قياد6 السماعلة دائر6 

واد زم إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

قصبة الطرش قياد6 السماعلة دائر6 

واد زم إقليم خريبكة.

218

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور قياد6 تبانت ابتداء من  

يوليو   22 إلى غاية   2828 يوليو   13

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

السيدين  لفائد6  املاء  وجلب  بحفر 

علي نحو وحسن نحو الذنوان شارع 

املتذلق  بني مالل،    215 املتنبي رقم 

غسل  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

السيارات بامللك املدعو عمر البالغة 

الكائن  سنتيار،   1 آر   18 مساحته 

دائر6  تبانت  قياد6  تبانت  بجماعة 

أزيالل إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

تبانت قياد6 تبانت دائر6 أزيالل إقليم 

أزيالل.

219
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  سيجري بمور قياد6 تساوت  

من  13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

بحفر وجلب املاء لفائد6 السيد احمد 

الرافذية  الغزواني  الذنوان  جميل 

الولذة، املتذلق بحفر وجلب املاء من 

أجل السوي بامللك املدعو الشيخاوية 

سنتيار،   (5 آ   62 البالغة مساحته 

قياد6  الرافذية  بجماعة  الكائن 

عامر   بني   - الولذة  دائر6  تساوت 

إقليم قلذة السراغنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الرافذية قياد6 تساوت دائر6 الولذة - 

بني عامر إقليم قلذة السراغنة.

220

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

بوعلي   اوالد  قياد6  بمور  سيجري 

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد شكري الذنوان دوار ايت قدور 

املتذلق  الواد،  بوعلي  اوالد  جماعة 

 5 أجل سوي  من  املاء  بحفر وجلب 

هكتارات فوط بامللك املدعو ازريزر 

 74 آ   (5 هكتار   5 البالغة مساحته 

الكائن بجماعة أوالد بوعلي  سنتيار، 

الواد قياد6 أوالد بو علي دائر6 الولذة 

- بني عامر إقليم قلذة السراغنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة  

أوالد بوعلي الواد قياد6 أوالد بو علي 

بني عامر إقليم قلذة   - دائر6 الولذة 

السراغنة.

221

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  سيجري بمور قياد6 تساوت  

من  13 يوليو 2828 إلى غاية 22 يوليو 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

لفائد6 السيد عبد  بحفر وجلب املاء 

بلوك  الذنوان  املذطاوي  اللطيف 

السراغنة،  قلذة   375 رقم  البهجة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

الحاج  بوذة  املدعو  بامللك  السوي 

احمد البالغة مساحته 3 هكتار 75 آ 

67 سنتيار، الكائن بجماعة الرافذية 

قياد6 تساوت دائر6 الولذة - بني عامر 

إقليم قلذة السراغنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة  

الرافذية قياد6 تساوت دائر6 الولذة - 

بني عامر إقليم قلذة السراغنة.

222

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بوياد6 آيت محمد  ابتداء من  

يوليو   22 إلى غاية   2828 يوليو   13

الترخيص  مشروع  في  بحث    2828

لفائد6 السيد زايد  بحفر وجلب املاء 

ايت  تخساست  دوار  الذنوان  غاني 

املتذلق بحفر وجلب  محمد ازيالل،  

املاء من أجل السوي بامللك املدعو اكر 

 ( نتوات نيت امغار البالغة مساحته 

الكائن بجماعة  عبرات من الزريذة، 

آيت محمد قياد6 آيت محمد دائر6 

أزيالل إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة  

آيت محمد قياد6 آيت محمد دائر6 

أزيالل إقليم أزيالل.

223

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  بمور قياد6 لوناسد6 - أوالد 
 2828 يوليو   13 من  ابتداء  يذكوب 
في  بحث    2828 يوليو   22 إلى غاية 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 
املهداوي  حميد  السيد  لفائد6  املاء 
الذنوان دوار اوالد مسذود لوناسد6 
املاء  وجلب  بحفر  املتذلق  الولذة، 
من أجل السوي بامللك املدعو الغابة 
سنتيار،   42 آر   79 البالغة مساحته 
قياد6  لوناسد6  بجماعة  الكائن 
لوناسد6 - أوالد يذكوب دائر6 الولذة 

- أهل الغابة إقليم قلذة السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
أوالد   - لوناسد6  قياد6  لوناسد6 
الغابة  أهل   - الولذة  دائر6  يذكوب 

إقليم قلذة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
فارس   أوالد  قياد6  بمور  سيجري 
إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
الذنوان  منصف  هللا  عبد  السيد 
 2 6 ط  2 شوة  إقامة الودس عمار6 
املتذلق  البيضاء،   الدار  الشق  عين 
سوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 
املدعو  بامللك  فوط  هكتارات   5
مساحته  البالغة  ب   17 الفارسية 
الكائن  سنتيار،   4 ار   16 هكتار   5
بجماعة السكامنة قياد6 أوالد فارس 
إقليم  الجنوبية  أحمد  بن  دائر6 

سطات.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
السكامنة قياد6 أوالد فارس دائر6 بن 

أحمد الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
فارس   أوالد  قياد6  بمور  سيجري 
إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
الذنوان  منصف  هللا  عبد  السيد 
 2 6 ط  2 شوة  إقامة الودس عمار6 
املتذلق  البيضاء،   الدار  الشق  عين 
سوي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 
املدعو  بامللك  فوط  هكتارات   5
ب   39 والفارسية  ب   3( الفارسية 
 73 ار   (1 6 هكتار  البالغة مساحته 
السكامنة  بجماعة  الكائن  سنتيار، 
أحمد  بن  دائر6  فارس  أوالد  قياد6 

الجنوبية إقليم سطات.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
السكامنة قياد6 أوالد فارس دائر6 بن 

أحمد الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
بوزيري   أوالد  قياد6  بمور  سيجري 
إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد محمد شوراوي الذنوان دوار 
عبو،   بن  مشرع  جماعة  الصوالحة 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 
السوي بامللك املدعو أرض الزوبيات 
سنتيار،   45 ار   93 البالغة مساحته 
الكائن بجماعة مشرع بن عبو قياد6 
أوالد بوزيري دائر6 سطات الجنوبية 

إقليم سطات.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
بوزيري  أوالد  قياد6  عبو  بن  مشرع 
دائر6 سطات الجنوبية إقليم سطات.
227
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
 - املفاسيس  قياد6  بمور  سيجري  
 2828 يوليو   13 من   ابتداء  الفوراء 
في  بحث    2828 يوليو   22 إلى غاية 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 
لفائد6 السيد محمد خنفر الذنوان 
جماعة  السالملة  الصمامد6  دوار 
الفوراء خريبكة، املتذلق بحفر وجلب 
املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 
الديبة  دار  املدعو  بامللك  والسوي 
 58 آر   24 1 هكتار  البالغة مساحته 
الفوراء  بجماعة  الكائن  سنتيار، 
دائر6  الفوراء   - املفاسيس  قياد6 

خريبكة إقليم خريبكة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
الفوراء   - املفاسيس  قياد6  الفوراء 

دائر6 خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عمير  بني  قياد6  بمور  سيجري  
إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  
مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22
لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
أوالد  الذنوان  املريد  ادريس  السيد 
غانم أوالد علي الواد البرادية الفويه 
بن صالح،  املتذلق بحفر وجلب املاء 
الفلفل  تجفيف  مشروع  لتزويد 
البالغة  كلخة  املدعو  بامللك  األحمر 
مساحته 3 هكتار 25 آر 1) سنتيار، 
الكائن بجماعة اهل مربع قياد6 بني 
إقليم  بن صالح  الفويه  دائر6  عمير 

الفويه بن صالح.
لود تم وضع امللف بمور جماعة 
أهل مربع قياد6 بني عمير دائر6 الفويه 

بن صالح إقليم الفويه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
يكرن  بني  قياد6  بمور  سيجري 

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

الذنوان دوار  الغزالي  السيد عثمان 

يكرين  بني  الثوالث  البخاخشة 

املاء  وجلب  بحفر  املتذلق  سطات،  

من أجل السوي بامللك املدعو أرض 

البالغة  واملرس  الحطة  عمر  سيدي 

الكائن  ار،   58 هكتار   1 مساحته 
يكرن  بني  قياد6  الثوالث  بجماعة 

دائر6 سطات الجنوبية إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الثوالث قياد6 بني يكرن دائر6 سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمور قياد6 لوناسد6 - أوالد 

 2828 يوليو   13 من  ابتداء  يذكوب 

في  بحث    2828 يوليو   22 إلى غاية 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

لفائد6 السيد الذربي الصغير الذنوان 

قلذة  لوناسد6  مسذود  اوالد  دوار 

املتذلق بحفر وجلب املاء  السراغنة، 

من أجل السوي بامللك املدعو الغابة 

سنتيار،   76 آر   74 البالغة مساحته 

قياد6  لوناسد6  بجماعة  الكائن 

لوناسد6 - أوالد يذكوب دائر6 الولذة 

- أهل الغابة إقليم قلذة السراغنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

أوالد   - لوناسد6  قياد6  لوناسد6 

الغابة  أهل   - الولذة  دائر6  يذكوب 

إقليم قلذة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

أوحمو  موحى  قياد6  بمور  سيجري 

 2828 يوليو   13 من   ابتداء  الزياني  

في  بحث    2828 يوليو   22 إلى غاية 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

تمغارت  ايت  محمد  السيد  لفائد6 

النجاح  حي   3 رقم   1 زنوة  الذنوان 

خنيفر6،  املتذلق بحفر وجلب املاء من 

بامللك  هكتارات فوط   5 أجل سوي 

 5 مساحته  البالغة  الحرش  املدعو 

الكائن  سنتيار،   56 آر   41 هكتار 

أوحمو  موحى  قياد6  البرج  بجماعة 

الزياني دائر6 خنيفر6 إقليم خنيفر6.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

البرج قياد6 موحى أوحمو الزياني دائر6 

خنيفر6 إقليم خنيفر6.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ابتداء من  13 يوليو 2828 

بحث في    2828 يوليو   22 إلى غاية 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

لفائد6 السيد جمذة املنصوري ومن 

مذها الذنوان 13 تجزئة وادي الدهب 

وجلب  بحفر  املتذلق  زم،   وادي 

املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 

 417 املنفرد6 بامللك املدعو البستان 

مربع،  متر   124 مساحته  البالغة 

باشوية  زم  وادي  بجماعة  الكائن 

وادي زم عمالة خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
يكرن  بني  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

الذنوان  املالكي  الغاني  عبد  السيد 

املالك  عبد  بن  الجياللي  اوالد  دوار 

جماعة الثوالث، املتذلق بحفر وجلب 

املنزلية  االستذماالت  أجل  من  املاء 

التيرس  بامللك املدعو ارض  والسوي 

 47 آر   58 1 هكتار  البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجماعة الثوالث قياد6 

الجنوبية  سطات  دائر6  يكرن  بني 

إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الثوالث قياد6 بني يكرن دائر6 سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

زراد  أوالد  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

حي  الذنوان  الخائب  محمد  السيد 
النخلة 1 رقم 1347 قلذة السراغنة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو عدير6 الخدير 

 7( آر   57 1 هكتار  البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجماعة الهيادنة قياد6 

أوالد زراد دائر6 الولذة - أهل الغابة 

إقليم قلذة السراغنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

الهيادنة قياد6 أوالد زراد دائر6 الولذة 

- أهل الغابة إقليم قلذة السراغنة.

235 
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الربع  آيت  قياد6  بمور  سيجري  

إلى غاية   2828 13 يوليو  ابتداء من  

مشروع  في  بحث    2828 يوليو   22

لفائد6  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد كمال بودريميل الذنوان الحي 

بني مالل،   31 رقم   6 الذصري زنوة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتذلق 

السوي بامللك املدعو الكبير6 البالغة 

18 سنتيار الكائن  1 هكتار  مساحته 

بجماعة كطاية قياد6 آيت الربع دائر6 

قصبة تادلة إقليم بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة 

كطاية قياد6 آيت الربع دائر6 قصبة 

تادلة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو   12 بتاريخ   2828/3888 ح.ج 

الذوار  على  سيجري  الذي   2828

امللكية  شهاد6  عي  »زبيد6«  املسمى 

املتواجد بالجماعة   41/27634 رقم 

صفرو،  دائر6  الذنوصر،  الترابية 

تاريخ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

يوليو   28 غاية  إلى   2828 يوليو   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2828

املاء  وجلب  ثوب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سوي مساحة 2,5752 

هكتارا لفائد6 السيد كويفات عادل 

الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحامل 

.CB45150
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

)2828/299 بتاريخ 12 يونيو 2828 

املسمى  الذوار  على  سيجري  الذي 

التحفيظ  مطلب  عي  »تيشوكت« 

بالجماعة  املتواجد   67/685( رقم 

اكوراي،  دائر6  جيري،  راس  الترابية 

تاريخ من  ابتداء  الحاجب،   إقليم 

يوليو   28 غاية  إلى   2828 يوليو   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2828

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

 8,5577 مساحة  سوي  أجل  من 

الغازي  امزيغ  السيد  لفائد6  هكتارا 

الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحامل 

.D49436
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو   12 بتاريخ   2828/3889 ح.ج 

الذوار  على  سيجري  الذي   2828

شهاد6  عي  »الحضراتي«  املسمى 

املتواجد   K/254(1 رقم  امللكية 

باشوية  تزكيت،  الترابية  بالجماعة 

 افران، إقليم افران، ابتداء من تاريخ

يوليو   28 غاية  إلى   2828 يوليو   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2828

املاء  وجلب  ثوب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سوي مساحة 144),1 

اللطيف  عبد  السيد  لفائد6  هكتارا 

الحريزي  وابراهيم  صياد  الحريزي 

التذريف  لبطاقة  الحامل  صياد 

.K294714و K372163 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو   17 بتاريخ  ح.ج   2828/3815

الذوار  على  سيجري  الذي   2828

عي شهاد6  »كودية كصيبة«  املسمى 

املتواجد   41/48465 عدد  امللكية 

دائر6  الذنوصر،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

 23 غاية  إلى   2828 يوليو   13 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2828 يوليو 

مشروع الترخيص بإنجاز ثوب وجلب 

مساحة  سوي  أجل  من  منه  املاء 

السيد  لفائد6  هكتارات   3.54(4

شريف عبد الرحيم الحامل لبطاقة 

.C2((337 التذريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 17 بتاريخ  ح.ج   2828/3811

على  سيجري  الذي   2828 يونيو 

شهاد6  عي  »تيجما«  املسمى  الذوار 

18/2819 املتواجد  االستغالل عدد  

دائر6  كيكو،  الترابية  بالجماعة 

بوملان، إقليم بوملان، ابتداء من تاريخ 

يوليو   23 إلى غاية   2828 يوليو   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2828

املاء  وجلب  ثوب  بإنجاز  الترخيص 

 4.2797 منه من أجل سوي مساحة 

هكتارات لفائد6 السيد بلمهدي حمو 

الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحامل 

.CB116619

90

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو   17 بتاريخ  ح.ج   2828/3812

الذوار  على  سيجري  الذي   2828

املسمى »بوسنان والسهب« عي عوود 

شراء ض بذدد 156 وعدد167 وعدد 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   4(6

تمحضيت، دائر6 أزرو، إقليم افران، 

إلى   2828 يوليو   13 من تايخ  ابتداء 

علني  بحث   2828 يوليو   23 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سوي  ثوب وجلب املاء 

السيد  لفائد6  هكتارات   3 مساحة 

لبطاقة  الحامل  حسن  الزدكي 

.DA274(4 التذريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو   17 بتاريخ  ح.ج   2828/2994

الذوار  على  سيجري  الذي   2828

عي   289 البديع  »حدائق  املسمى 

 69/33173 عدد  املكية  شهاد6 

فاس،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء  فاس،  إقليم  سايس،  دائر6 

إلى غاية   2828 يوليو   13 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2828 يوليو   23

مشروع الترخيص بإنجاز ثوب وجلب 

مساحة  سوي  أجل  من  منه  املاء 

الورياكلي  لفائد6  هكتار    8.8878

ونظير6 الوا�صي الحامل  نبيه زكرياء 

 C73387( لبطاقة التذريف الوطنية

.Z48819(و

92
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو   17 بتاريخ  ح.ج   2828/381(

الذوار  على  سيجري  الذي   2828

عي شهاد6   »182 »التضامن  املسمى 

املتواجد   69/1836(5 عدد  امللكية 

الشوف،  عين  الترابية  بالجماعة 

إقليم موالي  باشوية عين الشوف، 

يوليو   13 تاريخ  من  ابتداء  يذووب، 

 2828 يوليو   23 غاية  إلى   2828

بحث علني في شأن مشوع الترخيص 

بإنجاز ثوب وجلب املاء منه من أجل 

8.8848 هكتار لفائد6  سوي مساحة 

السيد الذلمي مريم الحامل لبطاقة 

.AB273608 التذريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو   17 بتاريخ  ح.ج   2828/3817

الذوار  على  سيجري  الذي   2828

مناقلة«  نظير  عي  »الرملة  املسمى 

عي  الرملة  وبالد   341 بذدد  ضمن 

عود ملكية ضمن بذدد 533 املتواجد 

بالجماعة الترابية عين تمكناي، دائر6 

املنزل، إقليم صفرو، ابتداء من تاريخ 

يوليو   23 إلى غاية   2828 يوليو   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2828

املاء  وجلب  ثوب  بإنجاز  الترخيص 

 2.5(67 منه من أجل سوي مساحة 

البدوري  السيد  لفائد6  هكتارات 

التذريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

.C164214 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو   23 بتاريخ  ح.ج/2828/3829 

الذوار  على  سيجرى  الذي   2828

موضوع الرسم  »تنا وقدار«  املسمى 

عود  عي   27/2688 عدد  الذواري 

 2819 يناير   22 كراء مصادق بتاريخ 

املتواجد بالجماعة الترابية الحمام، 

خنيفر6،  إقليم  أكلموس،  دائر6 

إلى   2828 يوليو   13 من تاريخ  ابتداء 

بحث علني في   2828 يوليو   28 غاية 

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثوب 

أغراض  أجل  من  منه  املاء  وجلب 

لفائد6  )تزويد مولع باملاء)،  صناعية 

شركة STE ALA MARBRE SARL في 

شخص ممثلها الوانوني.

237

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو   1( بتاريخ  ح.ج   2828/3825

الذوار  على  سيجري  الذي   2828

شهاد6  عي   »1-1 »بواحي  املسمى 

املتواجد   67/196(6 عدد  امللكية 

بورزوين،  ايت  الترابية  بالجماعة 

الحاجب،  إقليم  الحاجب،  دائر6 

إلى   2828 يوليو   13 من تاريخ  ابتداء 

علني  بحث   2828 يوليو   23 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشوع  شأن  في 

منه من أجل سوي  ثوب وجلب املاء 

مساحة 2.99 هكتارات لفائد6 السيد 

لبطاقة  الحامل  خالد  حاج  حمو 

.D483122 التذريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني

مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو   1( بتاريخ  ح.ج   2828/3828

الذوار  على  سيجري  الذي   2828

عود  عي  الشذبة«  »فدان  املسمى 

املتواجد   91 66 ص  شراء ض بذدد 

بالجماعة الترابية كيكو، دائر6 دائر6 

بوملان، إقليم بوملان، ابتداء من تاريخ 

يوليو   23 إلى غاية   2828 يوليو   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2828

املاء  وجلب  ثوب  بإنجاز  الترخيص 

 (.3139 منه من أجل سوي مساحة 

هكتارات لفائد6 السيد الزدكي رشيد  

الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحامل 

.CB153034
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني

مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو   1( بتاريخ  ح.ج   2828/3822

الذوار  على  سيجري  الذي   2828

ملكية  عي  »الحمرية«  املسمى 

املتواجد   ،1(6 صحيفة   229 عدد 

دائر6 واد  بالجماعة الترابية بوحلو، 

من تاريخ  ابتداء  إقليم تاز6،  امليل، 

يوليو   23 إلى غاية   2828 يوليو   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2828

الترخيص بإنجاز ثوب وجلب املاء منه 

لفائد6  املنزلي  االستذمال  أجل  من 

لبطاقة  الحامل  محمد  بيبح  السيد 

.Z48428 التذريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو   1( بتاريخ  ح.ج   2828/3827

الذوار  على  سيجري  الذي   2828

47 )حمام عصري)«  املسمى »الهدى 

 21/43878 عي شهاد6 امللكية عدد 

تاز6،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

من  ابتداء  تاز6،  إقليم  تاز6،  دائر6 

غاية  إلى   2828 13 يوليو  تاريخ 

بحث علني في شأن   2828 23 يوليو 

مشروع الترخيص بإنجاز ثوب وجلب 

منه من أجل تزويد حمام باملاء  املاء 

لفائد6 السيد وزاني ابراهيمي فائز6  

الوطنية  التذريف  لبطاقة  الحاملة 

.C519(16
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
بموجب قرار أصدرته مدير6 وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2828/3814 

الذي   2828 يونيو   17 بتاريخ  ح.ج 

سيجري على الذوار  الجماعي باملكان 

التابع  اعريبات  دوار  »مزارع  املسمى 

للجماعة الساللية تكنة« عي شهاد6 

املتواجد   45/2828 االستغالل رقم  

قياد6 ثكنة  بالجماعة الترابية ثكنة، 

إقليم  الشرارد6  دائر6  الطالب،  بير 

 13 تايخ  من  ابتداء  قاسم،  سيدي 

يوليو 2828 إلى غاية 23 يوليو 2828 

بحث علني في شأن مشوع الترخيص 

بإنجاز ثوب وجلب املاء منه من أجل 

3.58 هكتارات لفائد6  سوي مساحة 

السيد ادريس بوهيا الحامل لبطاقة 

.G17136 التذريف الوطنية

110



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828)الجريدة الرسمية   7(98

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
بموجب قرار أصدرته مدير6 وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2828/3816 

الذي   2828 يونيو   17 بتاريخ  ح.ج 

سيجري على الذوار الجماعي املدعو 

»أوالد  أوالد سيدهم باملكان املسمى 

الساللية  للجماعة  التابع  سيدهم« 

أوالد سيدهم« عي شهاد6 إدارية عدد 

املتواجد   2828 17 فبراير  بتاريخ   45

السفلية،  عامر  الترابية  بالجماعة 

احواز  دائر6  السفلية،  عامر  قياد6 

ابتداء  الونيطر6،  إقليم  الونيطر6، 

إلى غاية    2828 يوليو   13 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2828 يوليو   23

مشوع الترخيص بإنجاز ثوب وجلب 

مساحة  سوي  أجل  من  منه  املاء 

سذيد  السيد  لفائد6  هكتارات   1

التذريف  لبطاقة  الحامل  اطنيذمو 

.G4(3575 الوطنية

111

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
بموجب قرار أصدرته مدير6 وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 2828/3819 

بتاريخ 17 يونيو 2828 الذي سيجري  

عي  »رحيلي«  املسمى  الذوار  على 

   ،  R/18981 رقم  الذواري  الرسم  

بالجماعة  الصفافذة  بوبيلة  الكائن 

الوصيبة،  قياد6  الوصيبة،  الترابية 

سيدي  اقليم  الوصيبة،  دائر6 

يوليو   13 من تاريخ  ابتداء  سليمان، 

 ،2828 يوليو   23 غاية  الى   2828

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بانجاز ثوب وجلب املاء منه، من اجل 

سوي مساحة 3.9294 هكتارا لفائد6 

السيد سذيد جيالل الحامل لبطاقة 

.GM38516 التذـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
بموجب قرار أصدرته مدير6 وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 2828/3823 

بتاريخ 17 يونيو 2828 الذي سيجري  

على الذوار املسمى »عزيب باملالكية« 

   ،R/1(6(8 عي الرسم  الذواري رقم

بالجماعة  املناصر6  بوبيلة  الكائن 

قياد6 بنمنصور،  الترابية بنمنصور، 

الونيطر6،  اقليم  بنمنصور،  دائر6 

الى   2828 يوليو   13 من تاريخ  ابتداء 

علني  بحث   ،2828 يوليو   23 غاية 

بانجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثوب وجلب املاء منه، من اجل سوي 

لفائد6  هكتارا   4.(538 مساحة 

السيد ادريس اجمي الحامل لبطاقة 

.G29289( التذـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
بموجب قرار أصدرته مدير6 وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 2828/3824 

بتاريخ 17 يونيو 2828 الذي سيجري  

الشيخ  »بالد  املسمى  الذوار  على 

احميد6 1« عي الرسم  الذواري رقم 

الكائن بمنطوة ضم     ،  38/34972

الترابية  الجماعة   2 شرق  االر�صي 

الخنيشات، قياد6 الخنيشات، دائر6 

ابتداء  قاسم،  سيدي  اقليم  ورغة، 

الى غاية   2828 يوليو   13 تاريخ  من 

23 يوليو 2828، بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بانجاز ثوب وجلب 

مساحة  سوي  اجل  من  منه،  املاء 

8.7534 هكتارا لفائد6 السيد محمد 

التذـــــــــــريف  لبطاقة  املسذوديالحامل 

.G(7811 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
بموجب قرار أصدرته مدير6 وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 2828/3826 

بتاريخ 17 يونيو 2828 الذي سيجري  

 »1( »املساعد6  املسمى  الذوار  على 

عي الرسم  الذواري رقم 38/14728،   

املتواجد بالجماعة الترابية اشبانات، 

اقليم  دائر6 الشرارد6،  قياد6 زيرار6، 

تاريخ  من  ابتداء  قاسم،  سيدي 

يوليو   23 الى غاية   2828 يوليو   13

بحث علني في شأن مشروع   ،2828

املاء  وجلب  ثوب  بانجاز  الترخيص 

منه، من اجل سوي مساحة 6)4.76 

املجيد  عبد  السيد  لفائد6  هكتارا 

التذـــــــــــريف  لبطاقة  الحامل  الغزالي 

.G151656 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث الذلني
مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  الحوض  وكالة 

2828/3818 بتاريخ 17 يونيو 2828 

اململوك  على الذوار   الذي سيجري  

للجماعة الساللية الخناشة عي عود 

2819 املتواجد  19 ماي  ايجار بتاريخ 

بالجماعة الترابية بحار6 أوالد عياد، 

دائر6 سوق  قياد6 بحار6 أوالد عياد، 

الونيطر6،  اقليم  الغرب،  الثالثاء 

الى     2828 يوليو   13 من تاريخ  ابتداء 

علني  بحث   ،2828 يوليو   23 غاية 

 5 في شأن مشروع الترخيص بانجاز 

أثواب وجلب املاء منها، من اجل سوي 

لفائد6  هكتارا   132.814( مساحة 

BELFERME SARL شركة  السيد 

الوانوني  ممثلها  شخص  في  ممثلة 

لبطاقة  الحامل  الصادقي  عزيز 

.C227381 التذـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث الذلني

مدير6  أصدرته  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  الحوض  وكالة 
2828/3821 بتاريخ 17 يونيو 2828 
على الذوار الجماعي  الذي سيجري  
باملكان  الخاللوة  التغازي  املدعو 
التابع  الخاللوة  التغازي  املسمى 
للجماعة الساللية التغازي الخاللوة 
بتاريخ   278 رقم  ادارية  شهاد6  عي 
املتواجد بالجماعة      ،2828 ماي   7
دار  قياد6  الذسلوجي،  دار  الترابية 
الذسلوجي، دائر6 بهت، اقليم سيدي 
يوليو   13 تاريخ  من  ابتداء  قاسم، 
 ،2828 يوليو   23 غاية  الى   2828
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
من  منه،  املاء  وجلب  ثوب  بانجاز 
هكتار   8.6(62 مساحة  سوي  اجل 
لفائد6 السيد أحمد الخميري الحامل 
رقم  الوطنية  التذـــــــــــريف  لبطاقة 

.GN11435(
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث الذلني

بموجب قرار أصدرته مدير6 وكالة 
الحوض لسبو رقم ح.ج 2828/3813 
بتاريخ 17 يونيو 2828 الذي سيجري  
 »1179 »مهدية  املسمى  الذوار  على 
عي الرسم  الذواري رقم 13/99517،   
املحل  املهدية  بالجماعة  املتواجد 
بالجماعة  املهدية  قصبة  املدعو 
الترابية مهدية، باشوية مهدية، اقليم 
الونيطر6، ابتداء من تاريخ 13 يوليو 
 ،2828 يوليو   23 غاية  الى   2828
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
من  منه،  املاء  وجلب  ثوب  بانجاز 
هكتارا   8.8825 اجل سوي مساحة 
شذبي  الرحيم  عبد  الساد6  لفائد6 
لبطاقتي  الحاملين  داودي  وأمينة 
 MC141246 التذريف الوطنية رقم 

.CD14787( و
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7(91 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

 الحصيلة  - )األصول)

النظام الذادي



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية)9)7  



7(93 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية96)7  



7(95 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

48



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية96)7  



7(97 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية)9)7  

99



7(99 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7388  



7381 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية)738  

181



7383 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

الوكالة الحضرية للرباط سال



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7386  



7385 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7386  

182



7387 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية)738  



7389 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7318  



7311 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

183



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية)731  



7313 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7316  



7315 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7316  

16(



7317 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

الحصيلة - األصول )النظام الذادي)



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية)731  

الحصيلة - الخصوم )النظام الذادي)



7319 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية8)73  



73(1 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

143



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية))73  



73(3 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية6)73  



73(5 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية6)73  

145



73(7 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

1



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية))73  



73(9 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

96



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7338  



7331 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

97



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية)733  

188



7333 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

184



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7336  



7335 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7336  

139



7337 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية)733  

148



7339 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7368  



7361 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

161



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية)736  

248



7363 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 

241



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7366  

242



7365 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7366  



7367 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية)736  



7369 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7358  



7351 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية)735  



7353 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7356  



7355 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7356  



7357 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية)735  



7359 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7368  



7361 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية)736  



7363 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7366  



7365 الجريدة الرسميةعدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) 



عدد 5619 - 16 عو الوذد6 1441 )) يوليو 2828) الجريدة الرسمية7366  

جريد6 مشهود بمطابوتها للنظائر املوزعة
رئيس مصلحة الطبع واإلنتاج

اطلع عليه من أجل إثبات صحة إمضاء السيد ................................
نيابة عن مدير املطبذة الرسمية

الرباط في ............................................................................


