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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

يلتز  املعلنون في ريدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم وال ل6ات امل ندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة غية ر ؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 STE RODIC

CONSTRUCTION 

ET MULTISERVICE
SARL AU

شركة رغس رالها : 100.000 درهم

عمارة 11 ركتب رقم 5 ال6ابق 

الثاني شارع ضاية عوا غكدال الرباط

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 

ب ال بتاريخ)22)رارس)2222)املسجل)

 2222222972522 2 رقم) تحت 

بتاريخ)22)غبريل)2222)بالرباط،)التي)

تحمل الخصائص التالية):

 STE RODIC (: الت مية)

 CONSTRUCTION ET

.MULTISERVICE SARL

في) رقاول  (: االجتماعي) الهدف 

غشغال البناء.

التجارة العارة.

االستيراد والتصدير.

غعمال ولواز  رختلفة.
راسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) رن  حصة  (1000 إلى) رق مة 

درهم للحصة الواحدة روزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 500 التاجر) الخليفية  ال يدة 

حصة.

 500 ال يد عبد الكبير الشم�صي)

حصة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي غي رن تاريخ وضع)

السجل التجاري.

املقر االجتماعي):)عمارة)11)ركتب)
رقم)5)ال6ابق الثاني شارع ضاية عوا)

غكدال،)الرباط.

امل ير):)الخليفية التاجر.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
رقم) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

RC6   29)بتاريخ)13)يوليو)2222.
1 P

ADOUMI NEGOCE
SARL AU

زنقة 7 رقم 62 دوار الجيني الدكارات 
فاس

رحضر الجمع العا  االستثنائي 
بتاريخ 27 يوليو 2222

االستثنائي) العا   للجمع  تبعا 
لشركة)ADOUMI NEGOCE)ش ذ  )
  ش و في فاس بتاريخ)27)يوليو)2222 

افرز القرارات التالية):
في) للشركة  جديد  ر ير  تعيين 

شخص ال يدة زهرة سعد.
دوران) رري اء) ال يدة  استقالة 

رن رنصب ردير الشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) (6928/2222 رقم) تحت 

7)غأ 26)2222.
2 P

SAUR INVEST
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم
السجل التجاري : 144997

تأسي2 شركة
 6 في) بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ 
تأسي2) تم  بالرباط،) (2222 يوليو)
رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

ر ؤولية رحدودة.

.SAUR INVEST(:(الت مية

أرض الشركة بإيجاز.

رقاولة األشغال املختلفة غو البناء.

ررباح) عند  (: االجتماعي) املقر 

سينا،) ابن  شارع  سنتر،) بزني2 

(،6 شقة رقم) (،79 عمارة) (،2 ال6ابق)

غكدال الرباط.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي.

حدد) (: والحصص) الرغسمال 

درهم) (100.000 رغسمال الشركة في)

كل) قيمة  حصة  (1000 على) رق م 

درهم وروزعة كما) (100 واحدة رنها)

يلي):

ال يد سعد الصباري)500)حصة.

ال يد يوسف ملهور)500)حصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):

عنوانه) الصباري  سعد  ال يد 

زنقة الزيايدة تجزئة سعد فيال سعد)

رقم)1)ال6ائرات الرباط املغرب.

 60 عنوانه) ملهور  يوسف  ال يد 

زنقة شارضون الجاش)75016)باري2)

فرن ا.

:)ت ير الشركة رن طرف) الت يير)

الشريك ال يد سعد الصباري ملدة)

أير رحددة.

ال نة االجتماعية):)رن فاتح يناير)

إلى)31)دي مبر رن كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 7 بتاريخ) (106013 رقم) تحت 

غأ 26)2222.
للخالصة والبيان

3 P

FIRST CHEESE

تأسي2 شركة رحدودة امل ؤولية
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

القانون) وضع  تم  (،2222 يناير) (14

األسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)

يحمل الخصائص التالية):

.FIRST CHEESE(:(الت مية

الشركاء):)

ال يد يزري يوسف.

ال يد يزري كريم.

ال يدة يزري زينب.

ال يدة الراي2 نزهة.

 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 

حصة رن) (1000 إلى) درهم رق مة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

رؤداة لفائدة الشركاء)روزعة كالتالي):

ال يد يزري يوسف)500)حصة.

ال يد يزري كريم)222)حصة.

ال يدة يزري زينب)100)حصة.

ال يدة الراي2 نزهة)222)حصة.

حي) املعاريف،) (: االجتماعي) املقر 

بالشكو تجزئة)68،)شارع عبد الرحيم)

بوعبيد،)الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)رن تسجيلها)

بالسجل التجاري.
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التق يط) تجارة  (: الغرض)

عارة) بصفة  الغذائية  للمنتجات 

ورنتجات األلبان ورشتقاتها.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

دي مبر رن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

يزري) ال يد  تعيين  تم  (: الت يير)

يزري كريم ر يران) يوسف وال يد 

للشركة وذلك ملدة)3)سنوات.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 730434 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

بتاريخ)62)فبراير)2222،)وتم تقييدها)

بالسجل التجاري لدى نف2 املحكمة)

تحت رقم)456565.

4 P

GERMAINE MAROC
تأسي2 شركة رحدودة امل ؤولية

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (،2222 رارس) (5

األسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)

يحمل الخصائص التالية):

 GERMAINE (: الت مية)

.MAROC

الشركاء):)ال يدة دوران سناء.

ال يد أليب جمال.

 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 

1000)حصة رن) رق مة إلى) درهم،)

الواحدة،) للحصة  درهم  (100 فئة)

على) روزعة  الشركاء) لفائدة  رؤداة 

الشكل التالي):

ال يدة دوران سناء)500)حصة.

ال يد أليب جمال)500)حصة.
زنقة) (،10 (: االجتماعي) املقر 

(،5 رقم) شقة  (،3 ال6ابق)  الحرية،)

الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)رن تسجيلها)

بالسجل التجاري.

شراء،) بيع،) االتجار،) (: الغرض)

ر تحضرات) وتصدير  استيراد 

الصيدالنية) واملنتجات  التجميل 

والتكوين.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

دي مبر رن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

الت يير):)تم تعيين ال يدة دوران)

وال يد أليب جمال ر يرين) سناء)

أير) ملدة  وذلك  للشركة  باالشتراك 

رحدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 736016 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

بتاريخ)17)يونيو)2222،)وتم تقييدها)

بالسجل التجاري لدى نف2 املحكمة)

تحت رقم)461883.

5 P

EASY TOOLS MAGHREB
تأسي2 شركة رحدودة امل ؤولية

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

القانون) وضع  تم  (،2222 يونيو) (5

االسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)

يحمل) الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 EASY TOOLS (: الت مية)

.MAGHREB

الشركاء):)ال يدة تحلي ثورية.

ال يد االدري�صي شفيق.

 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 

1000)حصة رن) رق مة إلى) درهم،)

الواحدة،) للحصة  درهم  (100 فئة)

على) روزعة  الشركاء) لفائدة  رؤداة 

الشكل التالي):

ال يدة تحلي ثورية)500)حصة.

 500 شفيق) االدري�صي  ال يد 

حصة.

زنقة) (،10 (: االجتماعي) املقر 

الحرية،)ال6ابق)3،)شقة رقم)5،)الدار)

البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)رن تسجيلها)

بالسجل التجاري.

شراء،) بيع،) االتجار،) (: الغرض)

املواد) املعدات،) وتوزيع  ت ويق 

واألدوات الصناعية.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 
دي مبر رن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
ال يد) تعيين  تم  (: الت يير)
االدري�صي شفيق ر يرا للشركة وذلك)

ملدة أير رحدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 737403 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 
بتاريخ)22)يونيو)2222،)وتم تقييدها)
بالسجل التجاري لدى نف2 املحكمة)

تحت رقم)23277 .
6 P

MIR INVEST
تأسي2 شركة رحدودة امل ؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)
القانون) تم وضع  (،2222 يونيو) (26
األسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)
يحمل) الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):
.MIR INVEST(:(الت مية

الشركاء):)ال يد رير احمد إلياس.
 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 
1000)حصة رن) رق مة إلى) درهم،)
الواحدة،) للحصة  درهم  (100 فئة)
رؤداة لفائدة الشريك الوحيد ال يد)

رير احمد إلياس.
10)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)
ال6ابق)3)شقة رقم)5،)الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة ابتداء)رن تسجيلها)

بالسجل التجاري.
الغرض):)تأجير،)بيع،)شراء)وت6وير)

املشاريع العقارية وال ياحية.
رير) ال يد  تعيين  تم  (: الت يير)
للشركة) إلياس ر يرا وحيدا  احمد 

وذلك ملدة أير رحدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 7 2262 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 
بتاريخ)22)يوليو)2222،)وتم تقييدها)
بالسجل التجاري لدى نف2 املحكمة)

تحت رقم)466365.
7 P

UMALAB

تأسي2 شركة رحدودة امل ؤولية
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

القانون) وضع  تم  (،2222 يناير) (22

األسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)

يحمل الخصائص التالية):

.UMALAB(:(الت مية

الشركاء):)ال يد الصويري رشيد.

ال يد البصري رحمد علي.

 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 

1000)حصة رن) رق مة إلى) درهم،)

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

رحررة بالربع رؤداة لفائدة الشركاء)

روزعة على الشكل التالي):

 500 رشيد) الصويري  ال يد 

حصة.

 500 ال يد البصري رحمد علي)

حصة.

املقر االجتماعي):)10)زنقة الحرية،)

ال6ابق)3)شقة رقم)5،)الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)رن تسجيلها)

بالسجل التجاري.

بالجملة) التجارة  (: الغرض)

والتق يط لجميع املنتجات الخا  غو)

املصنعة االتجار واالستيراد والتوزيع.

رن) تبتدء) (: االجتماعية) ال نة 

دي مبر رن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

ال يد) تعيين  تم  (: الت يير)

البصري) وال يد  رشيد  الصويري 

وذلك) للشركة  ر يرين  علي  رحمد 

ملدة أير رحدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)تحت رقم)732782)بتاريخ)2 

وتم تقييدها بالسجل) (،2222 رارس)

تحت) املحكمة  نف2  لدى  التجاري 

رقم)458683.

8 P



62675 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

THERME DE BEAUTE
تأسي2 شركة رحدودة امل ؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)
القانون) تم وضع  (،2222 يوليو) (13
األسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)
يحمل) الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):
.THEME DE BEAUTE(:(الت مية
ال يدة العبا�صي ررية) (: الشركاء)

شريك وحيد.
 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 
حصة رن) (1000 إلى) درهم رق مة 
الواحدة،) للحصة  درهم  (100 فئة)
الوحيد) الشريك  لفائدة  رؤداة 

ال يدة العبا�صي ررية.
زنقة) (،10 (: االجتماعي) املقر 
(،5 رقم) الشقة  (،3 ال6ابق) الحرية،)

الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة ابتداء)رن تسجيلها)

بالسجل التجاري.
رراكز) وتشغيل  إنشاء) (: الغرض)

االسترخاء)وال با.
رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 
دي مبر رن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
ال يدة) تعيين  تم  (: الت يير)
العبا�صي ررية ر يرة وحيدة للشركة)

وذلك ملدة أير رحدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
بتاريخ) (741758 تحت رقم) البيضاء)
تقييدها) وتم  (،2222 غأ 26) (4
بالسجل التجاري لدى نف2 املحكمة)

تحت رقم)27929 .
9 P

STE PHARMACIE 
 DE LA WILAYA DU GRAND

CASABLANCA
تأسي2 شركة رحدودة امل ؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (،2222 يوليو) (3
األسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)

يحمل) الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 STE PHARMACIE (: الت مية)

 DE LA WILAYA DU GRAND

.CASABLANCA

ح ن) ال يدة ح ناء) (: الشركاء)

شريك وحيد.

 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 

1000)حصة رن) رق مة إلى) درهم،)

الواحدة،) للحصة  درهم  (100 فئة)

الوحيد) الشريك  لفائدة  رؤداة 

ال يدة ح ناء)ح ن.

املقر االجتماعي):)45)شارع الح ن)

الثاني،)الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)رن تسجيلها)

بالسجل التجاري.

تنمية،) تأسي2،) (: الغرض)

استغالل صيدلية.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

دي مبر رن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

ال يدة) تعيين  تم  (: الت يير)

ح ناء)ح ن ر يرة وحيدة للشركة)

وذلك ملدة أير رحدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 740166 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

بتاريخ)22)يوليو)2222،)وتم تقييدها)

بالسجل التجاري لدى نف2 املحكمة)

تحت رقم)22283 .

10 P

 MOROCCAN FULL

SERVICES
تأسي2 شركة رحدودة امل ؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (2222 يوليو) (22

األسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)

يحمل) الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 MOROCCAN FULL (: الت مية)

.SERVICES

رحمد) وليل  ال يد  (: الشركاء)

شريك وحيد.

 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 

حصة رن) (1000 إلى) درهم رق مة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

رؤداة لفائدة الشريك الوحيد ال يد)

وليل رحمد.

10)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)

ال6ابق)3)شقة رقم)5)-)الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)رن تسجيلها)

بالسجل التجاري.

التجميل) رواد  بيع  (: الغرض)

والشبه) ال6بية  الغير  والعناية 

الصيدلية.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

دي مبر رن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

وليل) ال يد  تعيين  تم  (: الت يير)

وذلك) للشركة  وحيدا  ر يرا  رحمد 

ملدة أير رحدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

بتاريخ) (741757 تحت رقم) البيضاء)

تقييدها) وتم  (2222 غأ 26) (4

بالسجل التجاري لدى نف2 املحكمة)

تحت رقم)27927 .

11 P

FORT TRAVAST
رفع رغسمال الشركة وتوسيع 

الغرض االجتماعي
العا ) الجمع  قرار  بمقت�صى 

 2222 رارس) (4 بتاريخ) للشركاء)

 FORT TRAVAST امل ماة) للشركة 

شركة رحدودة امل ؤولية،)رغسمالها)

االجتماعي) رقرها  درهم،) (10.000

الفتح) إقارة  (،267 البيضاء) بالدار 

ارتداد،) الروداني  ابراهيم  شارع 

بالسجل) املقيدة  (،3 رقم) (1 ال6ابق)

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

23626 )قرر را يلي):

بمجموع) الشركة  رغسمال  زيادة 

 100.000 ليصبح) درهم  (90.000

حصة) (900 رن خالل إنشاء) درهم،)

درهم) (100 قدرها) بقيمة  جديد 

للحصة الواحدة رع اكتتابه ودفعه)

نقدا بالكارل لفائدة الشريك الوحيد.

توسيع الغرض االجتماعي):)إصالح)

وبيع وتأجير واستيراد) وصيانة وشراء)

وتصدير وتوزيع جميع غنواع األقفال)

واألبواب.

تعديل البند)2،)6)و7)رن القانون)

األسا�صي,

القانون) تعديل  على  املصادقة 

األسا�صي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

بتاريخ) (741136 تحت رقم) البيضاء)

27)يوليو)2222.

12 P

 STE IMMOBILIERE

JALANMIRAB
رفع رغسمال الشركة

استقالة امل يرة بالشراكة
تعيين امل ير بالشراكة الجديد

العا ) الجمع  قرار  بمقت�صى 

سبتمبر) (5 بتاريخ) للشركاء)

 STE امل ماة) للشركة  (2269

(،IMMOBILIERE JALANMIRAB

راسمالها) امل ؤولية  شركة رحدودة 

االجتماعي) رقرها  درهم  (62.222

الزاس) شارع  (131 البيضاء) بالدار 

بالدار) التجاري  بالسجل  املقيدة 

قرر) (622226 رقم) تحت  البيضاء)

را يلي):

بمجموع) الشركة  رغسمال  زيادة 

درهم) (22.222 ليصبح) درهم  (8000

جديد) سهم  (80 إنشاء) خالل  رن 

لل هم) درهم  (100 قدرها) بقيمة 

نقدا) ودفعه  اكتتابه  رع  الواحد،)

بالكارل.



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62672

املصادقة على ال يد غنوار جالن)
بمجموع) للشركة  جديد  شريك 

الحصص الجديدة املنشأة لفائدته.
ال يدة) استقالة  على  املصادقة 
رهارها كم يرة) زينة رن  ال�صي  ايت 

باالشتراك.
ر يرا) جالن  انوار  ال يد  تعيين 

جديدا باالشتراك وتحديد رهاره.
رن) و15) و14) (،6 البند) تعديل 

القانون األسا�صي للشركة.
القانون) تعديل  على  املصادقة 

األسا�صي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)تحت رقم)741815)بتاريخ)4 

غأ 26)2222.
13 P

SONNA PRIM
تأسي2 شركة رحدودة امل ؤولية 

ذات شريك وحيد
ب ال،) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم) قد  (2222 يوليو) (6 في) رؤرخ 
امل ؤولية) رحدودة  شركة  تأسي2 
تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):
SONNA PRIM)ش  ) (: الت مية)

  ذات الشريك الوحيد.
رغسمال الشركة):)100.000)درهم)
 100 1000)حصة بثمن) رق م على)
كلها) تكتتب  الواحدة  للحصة  درهم 
وتحرر كليا رن طرف الشريك الوحيد)
ال يد بوعودة رراد الحارل لب6اقة)

.AB528 25(التعريف الوطنية رقم
 22 رقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 
الب اتين) تجزئة  (25 رقم) عمارة 

املحيط العيايدة سال.
البناء) غعمل  (: االجتماعي) الهدف 

وجميع املهن.
ورياه) وال6رق  الحفر  غعمال 

الشرب وشبكات الصرف الصحي.
املواد) غو  البناء) رواد  جميع  نقل 
الخا  غو املنتجات املصنعة غو شبه)
املصنعة غو املواد ذات الصلة بهدف)

الشركة.

والكهرباء) ال باكة  غعمال 
املرتب6ة) األعمال  وجميع  والنجارة 
كما) الشركة  لح اب  باإلنشاءات 

لح اب الغير.
غعمال التركيب املختلفة وغعمال)
غعمال) الحرف،) وجميع  البناء)
لفائدة) واإلك  وارات  التشكيل 
صيانة) غخرى،) شركات  غو  الشركة 

املباني وغعمال اإلصالح.
العقارات) رشاريع  تنفيذ 

وال ياحة والفنادق.
إنشاء،)اقتناء،)تأجير،)إدارة جميع)
جميع) تشغيل  تركيب،) الشركات،)
واملؤس ات) املصانع،) الشركات،)

املتعلقة باألهداف املذكورة.
حيازة غو استغالل غو نقل،)جميع)

العمليات املتعلقة بهذه األنش6ة.
عمليات) جميع  عا ،) وبشكل 
التجارة غو الصناعية غو أير العقارية)
عمليات) غو  املالية  غو  العقارية  غو 
املماثلة التي تتعلق بشكل رباشر غو)

أير رباشر بالهدف املذكور غعاله.
رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي.
الشريك) الشركة  ي ير  (: الت يير)
الوحيد ال يد بوعودة رراد ملدة أير)

رحدودة.
تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)
ب ال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يو )4)غأ 26)2222.
(: التجاري) السجل  في  اإلندراج 
التجاري) بالسجل  الشركة  سجلت 

ب ال تحت رقم ت)792 3.
لإلشارة والنشر

امل ير):)ال يد بوعودة رراد

14 P

AMOTECH DESIGN
SARL AU

شركة رغس رالها : 100.000 درهم
رلخص رحضر الجمع العا  

االستثنائي للشركة
االستثنائي) العا   الجمع  إطار  في 
 AMOTECH DESIGN لشركة)
رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة 
شارع) (10 ب) الكائنة  وحيد  بشريك 

واد سبو،)شقة رقم)4)غكدال الرباط،)

املنعقد بتاريخ) 2)فبراير)2222،)قرر)

ر اهموا الشركة را يلي):

استقالة امل ير ال6يب عكي.

تفويت الحصص):)ال يد ال6يب)

هي) التي  يفوت جميع حصص  عكي 

500)حصة إلى ال يد رحمد رعتدر.

اإلبقاء)على امل ير رحمد رعتدر.

رن النظا ) و7) (6 تعديل الفصل)

األسا�صي للشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

تعديل القانون األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط بتاريخ)14)يوليو)2222،)تحت)

رقم)6 23.

15 P

 AMISYS
SARL AU

شركة رغس رالها : 100.000.00 

درهم

رلخص رحضر الجمع العا  
اإلستثنائي للشركة

اإلستثنائي) العا   الجمع  إطار  في 

ذات) شركة  (AMISYS لشركة)

وحيد) بشريك  رحدودة  ر ؤولية 

10)شارع واد سبو،)شقة) الكائنة ب)

غكدال الرباط املنعقد بتاريخ) (4 رقم)

ر اهمو) قرر  (2222 فبراير) (2 

الشركة را يلي):

استقالة امل ير رحمد رعتدر.

ال يد رحمد) (: تفويت الحصص)

رعتدر يفوت جميع حصصه التي هي)

5000)حصة إلى ال يد ال6يب عكي.

على امل ير ال يد ال6يب) اإلبقاء)

عكي.

رن النظا ) و7) (6 تعديل الفصل)

األسا�صي للشركة.

النظا ) رن  (16 الفصل) تعديل 

األسا�صي للشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

تعديل القانون األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط بتاريخ)28)يوليو)2222)تحت)
رقم)2755.

16 P

AMOUDENT
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

ذات رغس رال 10.000.00 درهم

رقرها : حكم 1 إقارة رضوان 

شارع غبو العذراء املراك�صي رقم 15 

الدارالبيضاء

6-)في إطار الجمع العا  اإلستثنائي)

ذات) شركة  (AMOUDENT لشركة)

رغسمالها) البالغ  رحدودة  ر ؤولية 

10.000.00)درهم املنعقد بتاريخ)62 
قرر) الرئي�صي،) باملقر  (2222 فبراير)

ر اهمو الشركة را يلي):

رن) و7) (6 الفصلين) تعديل  (-

القانون األسا�صي للشركة.

األسا�صي) القانون  تعديل  (-

للشركة.)

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)16)يوليو)2222 

تحت رقم)14179.

17 P

STE. YANI 2 TRANSPORT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

59 شارع روالي عبد العزيز رقم 4 

إقارة روالي عبد العزيز القني6رة

تأسي2 شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) وضع  تم  (2222 يوليو) (10

ر ؤولية) ذات  لشركة  ( األسا�صي)

رحدودة بالخصائص التالية):

 STE.( YANI( 2 (: الت مية)

.TRANSPORT

59 شارع روالي  (: املقر اإلجتماعي)

عبد العزيز رقم 4 إقارة روالي عبد 

العزيز القني6رة.



62677 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

روضوع الشركة :

نقل امل تخدرين.
 100.000 الشركة:  رال  رغس 

درهم رق مة إلى 1000 حصة بقيمة 

على  روزعة  للواحدة  درهم   100

الشكل التالي :

ال يد العلواني غيوب 500 حصة.

 500 أوات  رص6فى  ال يد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

الت يير : غسند إلى ال يد العلواني 

غيوب.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقني6رة تحت 

عدد 75915 بتاريخ 22 يوليو 2222.

18 P

GMS TRANSPORTATION
S.A.R.L.AU

تأسي2 شركة
رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) (2222 يوليو) (17 يو ) بالقني6رة 

وضع القانون األسا�صي لشركة ذات)

بالخصائص) رحدودة  ر ؤولية 

التالية):

 GMS (: الت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية) (-I

..TRANSPORTATION S.A.R.L.AU

االرشاد) (107 (: املقر اإلجتماعي) (-II

التوسعي رتجر رقم)1)القني6رة.

III-)املدة):)99)سنة.

IV)-)روضوع الشركة):

النقل الشخ�صي.

ركتب توريد.

غعمال رختلفة.
(: الشركة) رال  رغس  (-V

100.000.00)درهم.

رحمد) إلى  غسند  (: الت يير) (-VII

ايت ر عود.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتداية بالقني6رة بتاريخ)

4)غأ 26)2222)سجل تجاري رقم)

.55437

19 P

MARBAH ACCOUNTING

S.A.R.L

INTARVIL DISTRIBUTION
SARL AU

رؤرخ) عرفي  عقد  I-بمقت�صى 

بالرباط يو  فاتح يوليو)2222،)تمت)

لشركة) التأسي�صي  القانون  صياأة 

وحيد،) بشريك  امل ؤولية  رحدودة 

لها الخصائص التالية):

 INTARVIL (: الت مية)

.DISTRIBUTION

الهدف):

)نقل البضائع الوطنية،)التوزيع.

رحمد) شارع  (: اإلجتماعي) املقر 

التريكي دار ال ال  عمارة الف شقة)

15)غكدال الرباط).

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسي2 الشركة.

الرغسمال):)حدد رغسمال الشركة)

في ربلغ)50.000.

شاهين) رحمد  ال يد  (: اإلدارة)

الجراري.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

أاية)31)دي مبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل) (-II

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

يوليو) (27 بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

2222،تحت رقم)625826.

20 P

GROUPE MIEUX STAR
SARL

وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�صى 

ذات) لشركة  األسا�صي  القانون 

بالخصائص) رحدودة  ر ؤولية 

التالية):

 GROUPE MIEUX (: الت مية)

.STAR

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

ر ؤولية رحدودة.

الهدف اإلجتماعي):

رقاول غعمال رختلفة غو البناء.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

امل ير):)غعرب سمير.

التوقيع الوحيد):)غعرب سمير.

درهم) (100.000.00 (: الرغسمال)

روزعة على الشكل التالي):

غعرب سمير)500)حصة.

غعرب عبد الكريم)500)حصة.

زردال) (: اإلجتماعي) العنوان 
بوقنادل) (922 رقم) (4 الغربية ق6اع)

سال.

رن) تبتدئ  (: اإلجتماعية) ال نة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)دي مبر.

بكتابة) ثم  (: القانوني) اإليداع 

اإلبتدائية)) املحكمة  لدى  الضبط 

ب ال بتاريخ)4)غأ 26)2222)تحت)
رقم السجل التجاري)782 3.

21  P

STE. YAMA TEAM WORK
SARL AU

في) رسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) بالقني6رة  (،2269 سبتمبر) (23

وضع القانون األسا�صي لشركة تحمل)

الخصائص التالية):

 STE. YAMA TEAM (: الت مية)

.WORK(SARL(AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

ر ؤولية رحدودة دات شريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي):)

غشغال رختلفة.

غشغال رتعلقة باملجال الفالحي.
درهم) (100.000 (: املال) رغس 

فئة) رن  حصة  (1000 إلى) رق مة 

100)درهم))للحصة الواحدة رق مة)

كالتالي):
رشيد زوحى)1000)حصة.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسي2.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة را عدا ال نة)

األولى تبتدئ رن تاريخ التسجيل.
انوال) زنقة  (23 (: املقر اإلجتماعي)

إقارة فلوري)11)ركتب رقم)4)ريموزا)

القني6رة.

الت يير):)رشيد زوحى.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 يونيو) (17 بتاريخ) بالقني6رة 

تحت عدد رقم.

22 P

اعي2 ش. . 

)لشريك واحد

138،)شارع يعقوب املنصور،)الدارالبيضاء

الهاتف):)25.22.23.23.32

الفاك2):)25.22.23.23.27

 ARABIAN GENERAL

CONTRACTOR

SARL
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

ذات رغسمال : 100.000.00 درهم

197، شارع املقاورة ال6ابق 6، 

الدارالبيضاء 

السجل التجاري : 466619

تأسي2 شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالدارالبيضاء،) (2222 رارس) (3

ر ؤولية) ذات  شركة  تأسي2  ( تم)

رحدودة بالخصائص التالية):

6-)الت مية):)اربين جينرال كنترول)

ش. . .

شارع) (197 (: اإلجتماعي) املقر  (-2

املقاورة ال6ابق)6)الدارالبيضاء.

3-)املوضوع):)باختصار.

وإنشاءات) رتنوعة  غعمال 

)رقاول(.

رن) ابتداء) سنة،) (99 (: املدة) (- 

تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

 100.000 :)حدد في) الرغسمال) (-5

حصة) (1000 على) روزع  درهم،)

لكل) درهم  (100 فئة) رن  إجتماعية 

واحد.

2-)ال نة املالية):)رن فاتح يناير إلى)

31)دي مبر.

7-)الشركاء):

القاطن) ح6ابي  توفيق  ال يد  (

بولو) رودبوكيتا  شارع  (749 ب)

الدارالبيضاء.



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62678

فوند) بريفانت  ارباير  شركة 

عمارة) (408 املتواجدة بالداخلة رقم)

سورية رحج الوالء)شقة رقم)2.

ال يد توفيق ح6ابي) (: امل ير) (8-

القاطن ب)749)شارع رودبوكيتا بولو)

الدارالبيضاء.

لدى) القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

بالدارالبيضاء،) التجارية  ( املحكمة)

سجلت) (2222 يوليو) (26 بتاريخ)

لدى) التجاري  بالسجل  الشركة 

املدينة) بنف2  التجارية  املحكمة 

تحت رقم)4666619.
بمقت�صى بيان ورقت6ف

23 P

TOURISTICA CONCEPT
SARL AU

 7 العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 

بالخصائص) بمراكش  (2222 يوليو)

التالية):

الهدف اإلجتماعي):)

بيت الضيافة غو رياض.

إدارة عمليات الخدرات التجارية)

غو الصناعية غو الزراعية املدنية غو)

الع كرية.

باملهرجانات) اإلحتفال  تنظيم 

الفنية والثقافية وأيرها.

درهم) (100.000 (: املال) رغس 

فئة) رن  حصة  (1000 إلى) رق مة 

درهم للحصة الواحدة روزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

)عبد الناصر رختري)1000)حصة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي.

 2 رقم) شقة  (: اإلجتماعي) املقر 

80)شارع روالي) تجزئة الب تان رقم)

عبد هللا الفردوس رراكش.

الت يير):)ال يد رنير التخمات.

التوقيع):)ال يد رنير التخمات.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.105415

24 P

 POLYPAL

SARL

بوليبال

شرك ذات امل ؤولية املحدودة

رغسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : 622 زنقة لبنان، 

املحيط الرباط

تملك حصص إجتماعية عن طريق 
اإلرث

روثق) رداوالت  رحضر  بمقت�صى 

حرر بمكتب األستاذة رليكة فاليو،)

يوليو) بتاريخ) 2) بالرباط  روثقة 

إن الجمع العا  الغير العادي) (2222

لشركة بوليبال قد):

سجل وفاة الشريك امل ير ال يد)

سيدي عبد هللا العلوي املترجي.

وزع بين الورثة تبعا لهذه الوفاة)

التي) اإلجتماعية  الحصص  رجموع 

املتوفى ح ب حق كل) كان يمتلكها 

وارث.

الحصص) رجموع  تفويت 

اإلجتماعية وتعيين ر ير):

بمقت�صى،)رحضر رداوالت روثق)

حرر بمكتب األستاذة رليكة فاليو،)

يوليو) بتاريخ) 2) بالرباط،) روثقة 

.2222

العادي) أير  العا   الجمع  إن 

لشركة بوليبال قد):

تأكد رن تفويت رجموع الحصص)

حصة) (1.000 تبلغ) التي  اإلجتماعية 

رن طرف):

)ال يدة فاطمة شاكر.

املترجي.) العلوي  كوثر  اآلن ة 

اآلن ة زكية العلوي املترجي.

املترجي.) العلوي  هاجر  اآلن ة  (

اآلن ة سلمى العلوي املترجي.

املترجي. العلوي  عثمان  ال يد  (

املترجي. العلوي  اسماعيل  ال يد 

ال يد سهيل العلوي املترجي.

)روزعة على املشترين كالتالي):

لفائدة) إجتماعية  حصة  (350

ال يد يون2 املقري.

لفائدة) إجتماعية  حصة  (350

ال يد عزيز بلعيا�صي.

لفائدة) إجتماعية  حصة  (300

ال يد خالد الروكاني.

األسا�صي) القانون  على  صادق 

للشركة التي تم تعديله وتحيينه.

إن الجمع العا  العادي للشركة)

الروكاني) خالد  ال يد  عين  قد 

ملدة) للشركة  جديدا  ر يرا  بصفته 

أير رحدودة تبعا لوفاة امل ير ال يد)

سيدي عبد هللا العلوي املترجي.

اإليداع) تم  (: ( القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

 7 بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 

غأ 26)2222)تحت رقم)106007.
رن غجل اإليداع والنشر

األستاذة رليكة فاليو

25 P

CAP DC MAROC
S.A.R.L

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
رغس رالها : 222.222 درهم

املقر اإلجتماعي : حي الرياض، رياض 

األندل2 بال6ابق ال فلي بالعمارة 
رقم 76، شقة رقم 1 الرباط

نقل املقر اإلجتماعي
بتاريخ) جماعي  قرار  بموجب  (6-

وضعت نسخة رنه) (2222 غبريل) (10

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت) (222 يوليو) (28 بالرباط بتاريخ)
الشركة) شركاء) قرر  (،105846 رقم)
 222.22 رغسمالها) غعاله،) املذكورة 

بالرباط حي) درهم رقرها اإلجتماعي 
بال6ابق) األندل2  رياض  الرياض،)

شقة (،76 رقم) بالعمارة   ال فلي 
)رقم)1.

نقل املقر اإلجتماعي):)رن العنوان)

(: التالي) العنوان  إلى  غعاله  املذكور 

ابن سينا) شارع  (79 غكدال) الرباط،)

ال6ابق الثاني شقة رقم)8.

ورن غجله،)عدل الفصل الربع رن)

القانون األسا�صي.
بمثابة رقت6ف وبيان

)فيدك2

26 P

CAROB TRADING
 CAROB TRADING الت مية:)

شركة ذات ر ؤولية رحدودة دات)

شريك وحيد.

املقر اإلجتماعي):)زاوية زنقة روزار)

الصغيرة) الجنة  إقارة  انفا  وشارع 

ال6ابق ال ابع بالدارالبيضاء.

النباتات) تجارة  (: الغرض)

ورشتقاتها في املغرب والخارج.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجاري.

درهم) (100.000 (: الرغسمال)

حصة إجتماعية) (1000 رق مة إلى)

بقيمة)100)درهم رق مة كما يلي):

اليعقوبي) ال ال   عبد  ال يد 

1000)حصة.

يتم ت يير الشركة رن) (: الت يير)

اليعقوبي) ال ال   ال يد عبد  طرف 

ملدة أير رحدودة.

رن) تبتدئ  (: ال نةاإلجتماعية)

فاتح يناير وتنتهي في)31)دسمبر.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

غأ 26) (6 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2222)تحت رقم16313.

27 P

 SOCIETE ETECH ONE
SARL AU

بتاريخ) املمضية  للعقود  طبقا 

القانون) تحرير  تم  (2222 فبراير) (28

الخصائص) ذات  لشركة  األسا�صي 

رارس) (4 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

.2222

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

امل ؤولية املحدودة.
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الهدف اإلجتماعي):

)بيع وشراء)املعدات االلكترونية.

درهم) (100.000 (: الرغسمال)

فئة) رن  حصة  (1000 إلى) رق مة 

100)درهم للحصة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة را عدا ال نة)

األولى تبتدئ رن تاريخ التسجل.

رحمد) شارع  (: اإلجتماعي) املقر 

الخار2 عمارة امل تقبل الشقة رقم)

3)طابق الثاني تابريكت سال.

الت يير):)عبد الرحيم خالص.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ب ال) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.36527

28 P

 STE JAID LAQUES
SARL AU

تاسي2 شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

وضع) تم  2222بتمارة،) يوليو) (22

التأسي�صي لشركة رحدودة) القانون 

امل ؤولية ذات الشريك وحيد.

 STE JAID LAQUES (: الت مية)

.SARL AU

الهدف االجتماعي):)رقاول دهانات)

البناء.)

رقاول ادارة االسغالل التجاري غو)

الصناعي غو الزراعي للخدرة املدنية)

غو الع كرية.

رقاول غشغال رختلفة غو البناء.

سالرة) غوالد  (: االجتماعي) ( املقر)

الشرقية))عين عتيق تمارة.

ردة الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( (: الراسمال االجتماعي)

حصة رن) (1000 الى) درهم رق مة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

اكتتبت وحررت كلها رن طرف):

 1000 (.... القري) عمر  ال يد 

حصة.

الت يير):)ال يد عمر القري.

ال نة االجتماعية):)رن فاتح يناير)

الى)31)دي مبر رن كل سنة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (،2222 غكتوبر) (10 بتاريخ)

.130375

29 P

 STE INNER CITY

DEVELOPMENT

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رقرها االجتماعي : 30 زاوية زنقة 

سوريا ولبنان رقم 4 رراكش

رغسمال : 10.000 درهم

تأسي2 شركة 

بتأسي2) عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة 

بمراكش) (2222 رارس) (23 بتاريخ)

بمثابة القانون االسا�صي لشركة ذات)

ر ؤولية رحدودة رميزاتها كما يلي):

 INNER CITY (: الشركة) اسم 

ذات) شركة  (DEVELOPEMENT

ر ؤولية رحدودة.

أرض الشركة):)رنعش عقاري).

زنقة) زاوية  (30 (: الشركة) رقر 

سوريا ولبنان رقم)4)جليز رراكش.

ردة الشركة):)99)سنة ابتداء)رن)

يو  تاسي ها.

راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 

رق م) درهم  (10.000 في) الشركة 

درهم) (100 100)حصة رن فئة) على)

للواحدة وهذه الحصص روزعة على)

الشكل التالي):

شركة ستيلي رري2)...)99)حصة.

بيترو) جوهاني2  توني2  ال يد 

كودفريودس رريا)1)حصة.

املجموع)......)100)حصة.

ال يد)) تعيين  تم  الشركة  ر ير 

رريا) كودفريودس  بيترو  جوهاني2 

امل يران) سعيد  اعراب  وال يد 

الوحيدان لشركة ملدة أير رحددة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،2222 يوليو) (15 بتاريخ) بمراكش 

تحت رقم)222 66.

30 P

FIDUCIAIARE FIRCOFISC NEW

B.P(222(BIOUGRA(CHTOUKA(AIT(BAHA

TEL(:(25.28.86.92. 2

FAX(:(25.28.86.92. 6

 STE OUMMOUDAM

IMMOBILIER
 SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رقرها االجتماعي : 30 زاوية زنقة 

سوريا ولبنان رقم 4 رراكش

رغسمال : 10.000 درهم

تأسي2 شركة 
  14 بتاريخ) عقد عرفي  ( بمقت�صى)

بالعيون حررت قوانين) (2222 يوليو)

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالتالي):

 STE (: الشركة) اسم 

  OUMMOUDAM IMMOBILIER

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

االهداف):)الترويج العقاري).

املقر االجتماعي):)زنقة غكفول رقم)

8)شارع خط الررلة)1)العيون.

ردة الشركة):)99)سنة ابتداء)رن)

يو  التأسي2 النهائي.

حدد) (: االجتماعي) الراسمال 

درهم) (100.000 راسمال الشركة في)

فئة) رن  حصة  (1000 على) رق م 

100)درهم للواحدة روزع كالتالي):

 400 (.. الكريبي) غريمة  ال يدة 

حصة.

ال يد رعاد الكريبي)..300)حصة.

ال يد ادا  الكريبي)...)300)حصة.

املجموع)......)1000)حصة.

تبتدئ رن فاتح) (: ( ال نة املالية)

كل) رن  دي مبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة) بت يير  يقو   (: الت يير)

غريمة) ال يدة  رحدودة  أير  وملدة 

الكريبي.

االرضاءات) تكون  (: االرضاءات)

ل يدة) فقط  واالجتماعية  البنكية 

غريمة الكريبي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالعيون بتاريخ)7)يوليو)2222،)تحت)
رقم)2222/6867.

31 P

ديوان االستاذة رتيبة ال قاط

روثقة
رقرها):)2 )زنقة غبو ذر غكدال

الهاتف):)05.37.67.06.31

الفاك2):)25.37.27.66.29

STE SOPITHOR
شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

بشريك وحيد

هبة لحصص اجتماعية
تلقته) رسمي  عقد  بمقت�صى 

روثقة) ال قاط  رتيبة  االستاذة 

 2222 غأ 26) (6 بتاريخ) بالرباط،)

وهب الشركاء)بن عمار رحمد عماد،)
زينب وال يدة قصري) رحمد نوفل،)

االجتماعية) حصصهم  جميع  سباح 

رن) اجتماعية  حصة  (47.586 ( غي)

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

ذات) الشركة  في  يملكونها  التي 

 STE DE(امل ؤولية املحدودة امل ماة

 PROMOTION IMMOBILIERE ET

 TOURISTIQUE DE L’HOTEL DE

RABAT)ش. . .)ألخيهم وإبنهم ال يد)

بن عمار رحمد غرين.

الجمع) قرر  الهبة  هذه  اثر  وعلى 

العا  للشركة را يلي):
6)و7)رن القانون) تغيير الفصلين)

االسا�صي للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

الى شركة ذات امل ؤولية املحدودة)

ذات شريك وحيد.
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سباح) قصري  ال يدة  استقالة 

رع) للشركة  كم يرة  ( رهارها) رن 

رنحها ابراء)شارل الدارتها للشركة.

تعيين ال يد بن عمار رحمد غرين)

كم ير وحيد للشركة.

تحيين القانون االسا�صي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)6)غأ 26)2222،)تحت رقم)

.105985
االيداع والنشر

االستاذة رتيبة ال قاط

32 P

STE RL MARKET
SARL

تاسي2 شركة
 14 بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ في)

يوليو)2222،)بالرباط قد تم تاسي2)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية):

.STE(RL(MARKET(:(الت مية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

امل ؤولية املحدودة.

التجارة) (: االجتماعي) الهدف 

االلكترونية.
درهم رق مة) (90.000 (: رغسمال)

درهم) (90 فئة) رن  حصة  (900 الى)

للحصة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسي2 النهائي.

رن فاتح يناير الى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة راعدا ال نة)

االولى تبتدئ رن تارييخ التسجيل.

تجزئة) (5 عمارة) (: املقر االجتماعي)

10)شارع النخيل حي الرياض الرباط.

نجيب) خليل  ال يد  (: الت يير)

وال يد زكرياء)الخرشاف.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ) (،105951 بالرباط تحت رقم)
السجل) رقم  (،2222 غأ 26) (4

التجاري)144931.

33 P

شركة هناء اك ي2
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رغسمال : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : تجزئة سلمى حي 

النهضة رقم 37 لعيايدة سال

بمقت�صى عقد عرفي حرر يو )22 

يونيو)2222)ب ال تم تاسي2 شركة)

بشريك) املحدودة  امل ؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):

الت مية):)هناء)اك ي2.

الهدف):)تحويل االروال.

 100.000 (: الشركة) رغسمال 

درهم.

املقر االجتماعي):)تجزئة سلمى حي)

النهضة رقم)37)لعيايدة سال.

الت يير):)هناء)الناجي.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية ب ال تحت رقم)

.34734
بمثابة رقت6ف وبيان

34 P

شركة أأ للتوزيع والنقل
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

رغسمال : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : تجزئة بوشوك 

اقارة ريم 2 عمارة 3 شقة رقم 17  

لعيايدة سال

يو ) حرر  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تاسي2) تم  ب ال  (2222 يونيو) (22

املحدودة)) امل ؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية):

الت مية):)غغ للتوزيع والنقل.

لح اب) البضائع  نقل  (: الهدف)

الغير.

رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) رن  حصة  (1000 الى) رق مة 

100)درهم للحصة الواحدة رق مة)

على الشركاء)كاالتي):

ال يد جديرة غحمد)..)500)حصة.

 500 (... الزروري) ارين  ال يد 

حصة.

تجزئة بوشوك) (: املقر االجتماعي)

  17 شقة رقم) (3 عمارة) (2 اقارة ريم)

لعيايدة سال.

اجديرة) غحمد  ال يد  (: الت يير)

ملدة أير رحدودة.

املدة):)ردة الشركة)99)سنة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

غأ 26) (4 في) ب ال  االبتدائية 

2222،)تحت رقم)34780.
)بمثابة رقت6ف وبيان

35 P

شركة بارا الباك تاني

شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رغسمال : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : تجزئة النور 2 

اقارة 190 رجموعة 18 رتجر 2 

سيدي يحيى زعير تمارة

بمقت�صى عقد عرفي حرر يو ) 2 

يونيو)2222)ب ال تم تاسي2 شركة)

بشريك) املحدودة  امل ؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):

الت مية):)بارا الباك تاني.

الشبه) امل تلزرات  بيع  (: الهدف)

ال6بية.

التجميل) رواد  وتصدير  استيراد 

واملواد الصيدالنية بالتق يط.

 100.000 (: الشركة) رغسمال 

درهم.

 2 النور) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

 2 رتجر) (18 رجموعة) (190 اقارة)

سيدي يخيى زعير تمارة.

الت يير):)عماد عبا�صي.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

تحت) بتمارة،) االبتدائية  باملحكمة 

رقم)130157.
بمثابة رقت6ف وبيان

36 P

ديوان االستاذ خليل رتحد

روثق بوجدة

رقرها االجتماعي):)شارع رحمد الخار2 اقارة)

البركة ال6ابق االول رقم)6

شركة أ ڤونير لوتي مون 

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : بوجدة 7 طريق 

الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 17511

العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

و) 2  يونيو  (30 بتاريخ) االستثنائي 

يوليو)2222)رسجل بتاريخ) 2)يوليو)

f 11785)االرر) 2222)سجل االيداع)

لشركة غفونير) (62262 باالستخالص)

ر ؤولية) ذات  شركة  لوتي مون 

رحدودة.

(: تقرير الجمع العا  كما يلي) جاء)

وفاة املرحو  ابراهيم طلحاوي،))كما)

راي) (18 بتاريخ) االراثة  عقد  في  ورد 

رقم) (43 رذكرة الحفظ رقم) (،2269

الورثة) وترك  (185 صفيحة) (252

االتية غسماؤهم):

غره):)ال يدة زهرة قاسمي وغررلته)

ال يد) (: ال يدة آسية بانا واوالده) (:

خليل طلحاوي ال يد رفيق طلحاوي)

وال يد علي طلحاوي.

حصة) (500 فان) لذلك  وتبعا 

اجتماعية التي كان يتملكها املرحو )

ابراهيم طلحاوي تق مت على ورثته)

كل ح ب الحصص التالية):)

 117 (.... طلحاوي) خليل  ال يد 

حصة اجتماعية.

 117 (.... طلحاوي) رفيق  ال يد 

حصة اجتماعية.

ال يد علي طلحاوي)...)117)حصة)

اجتماعية.
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ال يدة زهرة قاسمي)...)86)حصة)

اجتماعية.

حصة) (63 (... بانا) ( ال يدة اسية)

اجتماعية.

املجموع)....)500)حصة اجتماعية.

الفصل) ( وقد تم على اثره تعديل)

6)و7)رن القانون االسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بوجدة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)6)غأ 26)2222،)تحت رقم)

.1664
نسخة قصد النشر والبيان

االستاذ خليل رتحد

37 P

STE FAH PROMO PLUS

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تفويت حصص
تغيير الشكل القانوني للشركة

على اثر عقد خاص رؤرخ بتاريخ)

شركاء) اجنمع  (،2222 يونيو) (15

ذات) (FAH PROMO PLUS شركة)

ر ؤولية رحدودة،)بمقر هذه االخيرة)

وقرروا املصادقة على را يلي):

عبد) ال يد  كل حصص  تفويت 

الفتاح) عبد  لل يد  ابندكالي  العالي 

ابندكالي)..)222)حصة.

تفويت كل حصص ال يد هشا )

ابندكالي))لل يد عبد الفتاح ابندكالي)

.. 400)حصة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة  رن 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد.

باملحكمة) القانوني  االيداع  غنجز 

غأ 26) (4 بتاريخ) االبتدائية ب ال،)

2222،)تحت رقم)34797.
رن غجل امل تخرج واالنجاز

38 P

 STE MULTI LEVELS
CONSTRUCTION

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تفويت حصص
استقالة ر ير وتعيين ر ير جديد

تغيير الشكل القانوني للشركة
رؤرخ) خاص  عقد  اثر  على 

اجنمع) (،2222 يونيو) (15 بتاريخ)

 MULTI LEVELS شركة) شركاء)

ر ؤولية) ذات  (CONSTRUCTION

وقرروا) االخيرة  هذه  بمقر  رحدودة،)

املصادقة على را يلي):

عبد) ال يد  كل حصص  تفويت 

هشا ) لل يد  ابندكالي  ( الفتاح)

ابندكالي)..)340)حصة.

عبد) ال يد  كل حصص  تفويت 

العالي ابندكالي))لل يد هشا  ابندكالي)

.. 330)حصة.

الفتاح) عبد  ال يد  استقالة 

وتعيين) الشركة  ت يير  رن  ابندكالي 

ال يد هشا  ابندكالي كم ير جديد)

للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة  رن 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد.

باملحكمة) القانوني  االيداع  غنجز 

غأ 26) (4 بتاريخ) االبتدائية ب ال،)

2222،)تحت رقم)34798.
رن غجل امل تخرج واالنجاز
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 STE STATION SERVICES EL
MAROUA

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تفويت حصص
استقالة ر ير وتعيين ر ير جديد

تغيير الشكل القانوني للشركة
على اثر عقد خاص رؤرخ بتاريخ)

شركاء) اجتمع  (،2222 يونيو) (15

 STATION SERVICES EL شركة)

MAROUA)ذات ر ؤولية رحدودة،)

املصادقة) وقرروا  االخيرة  هذه  بمقر 

على را يلي):

عبد) ال يد  كل حصص  تفويت 

هللا) عبد  لل يد  ابندكالي  الفتاح 

ابندكالي)..)1.100)حصة.

تفويت كل حصص ال يد))هشا ))

(.. لل يد عبد هللا ابندكالي) ( ابندكالي)

1.100)حصة.

عبد) ( تفويت كل حصص ال يد)

هللا) عبد  لل يد  ( ابندكالي) العالي 

ابندكالي)..)1.100)حصة.

الفتاح) عبد  ال يد  استقالة 

وتعيين) الشركة  ت يير  رن  ابندكالي 

ال يد عبد هللا ابندكالي كم ير جديد)

للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة  رن 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد.

باملحكمة) القانوني  االيداع  غنجز 

يوليو) (29 بتاريخ) ب ال،) االبتدائية 

2222،)تحت رقم)34769.
رن غجل امل تخرج واالنجاز
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STE FAH PROMO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تفويت حصص
استقالة ر ير وتعيين ر ير جديد

تغيير الشكل القانوني للشركة
على اثر عقد خاص رؤرخ بتاريخ)

شركاء) اجتمع  (،2222 يونيو) (15

ذات) شركة  (FAH PROMO شركة)

ر ؤولية رحدودة،)بمقر هذه االخيرة)

وقرروا املصادقة على را يلي):

عبد) ( تفويت كل حصص ال يد)

لل يد عبد العالي) ( ابندكالي) ( الفتاح)

ابندكالي)..)334)حصة.

تفويت كل حصص ال يد هشا ))

ابندكالي))لل يد عبد العالي ابندكالي)..)

333)حصة.

الفتاح) عبد  ال يد  استقالة 

وتعيين) الشركة  ت يير  رن  ابندكالي 

كم ير) ابندكالي  العالي  عبد  ال يد 

جديد للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة  رن 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد.

باملحكمة) القانوني  االيداع  غنجز 

يوليو) (29 بتاريخ) ب ال،) االبتدائية 

2222،)تحت رقم)34768.
رن غجل امل تخرج واالنجاز
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 STE CHAMP VISUEL

SARL AU

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بتاريخ)6)يناير)2222)تم تكوين قوانين)

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة 

رميزاتها كالتالي):

 LE CHAMP شركة) (: الت مية)

.VISUEL

املوضوع):)ربصاري.

حي) (6629 رقم) (: الشركة) رقر 

املغرب العربي تمارة.

راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 

درهم رق مة) (100.000 الشركة في)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000 الى)

للحصة الواحدة.

 1000 حمزة) املعا�صي  ال يد 

حصة.

املعا�صي حمزة) ال يد  (: الت يير)

هو امل ير الوحيد ملدة أير رحدودة في)

.LE CHAMP VISUEL(شركة

ال نة االجتماعية):)رن فاتح يناير)

الى)31)دي مبر في كل سنة.

االرباح) رن  (% (5 تق6ع) (: االرباح)

الصافية لتكوين االدخار االحتياطي)

القانوني ويتوزع الرصيد ح ب قرار)

الجمع العا  ال نوي.

املركز) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الجهوي لالستثمار تحت رقم السجل)

التجاري رقم)23 629)في تمارة.
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عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   6268(

بري فيكو ش. . 

PRESFICO SARL

شركة املواد ,اشغال البناء ورنع 

الت ربات سبتيك ش.م.م
 SOCIETE DE PRODUITS ET 

 TRAVAUX D’ETANCEITE ET

CONSTRUCTION SPTEC SARL

اإلستثنائي) العا   الجمع  قرارات 

6)يوليو)2222)انعقد) للشركاء)بتاريخ)

باملقر اإلجتماعي للشركة يوره)6)يوليو)

2222)الجمع العا  اإلستثنائي بالدار)

البيضاء،)بشارع رحمد جمال الدرة،)

6،)بوسيت،) عمارة بريب الشقة رقم)

واشعال) املواد  لشركة  ال بع،) عين 

سبتيك) الت ربات  ورنع  البناء)

التجاري) بالسجل  واملقيدة  ش. . ،)

ورغسمالها) (،258723 عدد) تحت 

رق م) درهم،) (100.000.00 قدره)

رن الحصص اإلجتماعية) (1000 إلى)

حصة،) لكل  درهم  (100.00 بقيمة)

بعد توقيعهم) حيث حضره الشركاء)

على ورقة الحضور املخصصة لذلك،)

وهذا بموجب غحكا  املحضر،)حيث)

تقرر على وجه الخصوص را يلي):

-)تعيين شريك ثاني شريك الت يير)

األرر) ويتعلق  رحدودة  أير  لفترة 

بال يد سعد تايب،)رغربي الجن ية،)

 19 بتاريخ) بالداراليضاء) واملزداد 

نوفمبر)1959،)وال اكن بحي هداوية)

الدارالبيضاء،) (،32 رقم) (6 زنقة) (1

الوطنية) التعريف  لب6اقة  والحارل 

.B89263(عدد

رن) (15 املادة) بتعديل  وغيضا  (-

بالتعيين) واملعلق  األسا�صي  القانون 

املدة الصالحية الت يير واإلدارة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)22)يوليو)2222 

تحت عدد)2752 7.
رن غجل تضمين بيان روجز

الشريك شريك في الت يير
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بري فيكو

ش. . 

PRESFICO SARL     

شركة التقنيات واألشغال 

الخاصة SPTS ش.م.م

 SOCIETE DE PROCEDES ET , 

TRAVAUX SPECIAUX SPTS SARL

اإلستثنائي) العا   الجمع  قرارات 

تعيين) ( ( يوليو) (6 بتاريخ) للشركاء)

الت يير) في  شريك  ثاني  شريك 

للشركة) اإلجتماعي  باملقر  انعقد 

العا ) الجمع  (2222 يوليو) (6 يوره)

بشارع) بالدارالبيضاء،) اإلستثنائي 

بريب) عمارة  الدرة،) جمال  رحمد 

عين) بوسيت،) (،6 رقم) الشقة 

واألشغال  التقنيات  لشركة  ال بع،)

 SPTS باسم  واختصارا  الخاصة 

التجاري) بالسجل  SARL،واملقيدة 

قدره) برغسمال  (،77523 تحت عدد)

إلى) رق م  درهم،) (10.681.600.00

اإلجتماعية) الحصص  رن  (53408

حصة،) لكل  درهم  (222.22 بقيمة)

بعد توقيعهم) حيث حضره الشركاء)

على ورقة الحضور املخصصة لذلك،)

وهذا بموجب غحكا  املحضر،)حيث)

تقرر على وجه الخصوص را يلي):

تعيين شريك ثاني ردير شريك) (-

في الشركة لفترة أير رحدودة ويتعلق)

رغربي) تايب،) سعد  بال يد  األرر 

بالداراليضاء) واملزداد  الجن ية،)

وال اكن) (،1959 نوفمبر) (19 بتاريخ)

(،32 رقم) (6 زنقة) (1 هداوية) بحي 

لب6اقة) والحارل  الدارالبيضاء،)

.B89263(التعريف الوطنية عدد

رن) (15 املادة) بتعديل  وغيضا  (-

بالت يير) واملتعلق  األسا�صي  القانون 

واإلدارة.

تم اإليداع القانوني لدى الضاب6ة)

التجارية) باملحكمة  القضائية 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)22)يوليو)2222 

تحت عدد)740755.
رن غجل تضمين بيان روجز

الشريك شريك في الت يير
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K.A.L.N

SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

بشريك واحد

برغسمال : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : زنقة نابولي حي 

املحيط 94 عمارة رقم 5 ال6ابق 

األول الشقة رقم  الرباط

تفويت الحصص
تبعا ملا جاء)في رحضر الجمع العا )

5)اإسك2) اإلستثنائي املنعقد بتاريخ)

2222)تقرر را يلي):

 100 بقيمة) حصة  (300 تفويت)

طرف) رن  الواحدة  للحصة  درهم 

لصالح) عزيز  ال6الب  بن  ال يد 

ال يد رهدي زنيبر.

 100 بقيمة) حصة  (252 تفويت)

طرف) رن  الواحدة  للحصة  درهم 

لصالح) عزيز  ال6الب  بن  ال يد 

ال يد عبد القادر جبير.

 100 بقيمة) حصة  (222 تفويت)

طرف) رن  الواحدة  للحصة  درهم 

لصالح) عزيز  ال6الب  بن  ال يد 

ال يد كريم املو�صي).

عزل ال يد بن ال6الب عزيز رن)

رنصبه كم ير.

تعيين ال يد رهدي زنيبر كم ير)

جديد للشركة رع إرضائه الفردي.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة  رن 

ذات) شركة  إلى  واحد  بشريك 

ر ؤولية رحدودة.

خالل) رن  الشركة  نشاط  تغيير 

(: ب) القديمة  األنش6ة  استبدال 

التنقيب،)استغالل وتدبير املقالع.

وضع نظا  غسا�صي جديد ررفق)

بما سبق رن التعديالت.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 غأ 26) (10 بتاريخ) بالرباط 

تحت قم)10603.
وهذا بمثابة رقت6ف وبيان
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TRABILT

تأسي2
غبريل)2222  (6 بعقد عرفي بتاريخ)

وضع النظا  األسا�صي للشركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد رميزاتها كالتالي):

.TRABILT(:(اإلسم التجاري

درهم) (100000 (: الرغسمال)

1000)حصة كل واحدة) رق مة إلى)

اوحيد) للشريك  رنحت  درهم  (100

رقابل حصصه) عادل  ال يد هاللي 

املادية.

ال نة اإلجتماعية):)رن فاتح يناير)

إلى)31)دي مبر رن كل سنة.

9)شارع باتري2) (: املقر اإلجتماعي)

لوربا ح ان الرباط.

املوضوع اإلجتماعي):)

رقهى)،)رمون.

بيع وشراء)رعدات امل6عم.

املدة):)99)سنة ابتداء)رن تقييدها)

في السجل التجاري.

عادل) هاللي  ال يد  (: الت يير)

رقم) الوطنية  للب6اقة  الحارل 

A609039)ملدة أير رحدودة.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

غبريل) (29 بتاريخ) بالرباط  التجاري 

2222)تحت رقم)110181.
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62683 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

 MAROCO شركة
 SEOUDIENE

 D’INFRASTRUCTURE ET
TRAVAUX
 » MSIT« 

SARL
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

الرغسمال اإلجتماعي : إقارة النخيل 
سعيد حجي عمارة رقم 8 سال

إعالن
(،2222 فبراير) (10 تداوالت) بعد 
حل) اإلستثنائي  العا   الجمع  قرر 
 MAROCO SEOUDIENE شركة)
 D’INFRASTRUCTURE ET
TRAVAUX MSIT SARLوتصفيتها)

الحبية.
العا ) الجمع  عين  الغرض  لهذا 
رحمد) ال يد  للشركة  كمصفي 
اليادني،)ال اكن):)بحي ال ال  ق6اع)
رع) زنقة رشليفين رقم) 72)سال،) (4
تمكينه بجميع الصالحيات رن غجل)

تصفية شارلة.
إقارة) في  عين  التصفية  رقر 
 8 رقم) عمارة  حجي  سعيد  النخيل 

سال.
ملحضر) القانوني  اإليداع  ثم 
املحكمة) بمقر  وضع  التصفية،)
غأ 26) (6 ب ال.بتاريخ) اإلبتدائية 

2222)تحت رقم)822 3.
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 COVICO شركة
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة 
بشريك وحيد

الرغسمال اإلجتماعي : 22.222.22 
درهم

املقر اإلجتماعي : رقم 255 تجزئة 14 
بيتي 6 سال الجديدة

تأسي2 شركة 
 8 في) بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ 
تم وضع قانون) ب ال،) (2222 يونيو)
 COVICO  SARL ( شركة) تأسي2 
رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة  (AU

الخصائص) تحمل  وحيد،) بشريك 

التالية):

.COVICO  SARL AU(:(الت مية

ذات) شركة  (: القانوني) الوضع 

ر ؤولية رحدودة بشريك وحيد.
: رقم 255 تجزئة  املقر اإلجتماعي)

14 بيتي 6 سال الجديدة.

حدد   : اإلجتماعي  الرغسمال 

في  للشركة  اإلجتماعي  الرغسمال 

إلى 222  22.222.22 درهم رق مة 

 100.00 بقيمة  إجتماعية  حصة 

ح ب  رحررة  كلها  للواحدة  درهم 

القانون وروزعة على الشكل التالي :

ال يد رضوان الت افي اإلدري�صي 

222 حصة إجتماعية.

الت يير  رهمة  غسندت   : الت يير 

الت افي  رحمد  لل يد  الشركة 

اإلدري�صي ملدة أير رحدودة.

في  الشركة  ردة  حددت   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  رن  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

اإليداع  تم  عليه  وبناء   : اإليداع 

القانوني للشركة باملحكمة اإلبتدائية 

 2222 غأ 26   6 بتاريخ  ب ال، 

تحت رقم 34808.
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STE. NEVAZA
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

بشريك وحيد

على إثر العقد العرفي الذي وقعه)

تم) الشريك الوحيد للشركة غسفله،)

وضع القوانين األساسية لشركة ذات)

وحيد،) بشريك  رحدودة  ر ؤولية 

التي رن خصائصها):

 STE. (: اإلجتماعية) ( الت مية) (-6

.NEVAZA(SARL(AU

2-))املوضوع):)

استيراد وتصدير القهوة.

بيع التبغ بالتق يط.

املقاهي) يخص  رنتوج  كل  تاجر 

وامل6اعم.

تجزئة) (: اإلجتماعي) املقر  (-3

السيري،) حي  (،115 رقم) الريحان،)

خنيفرة.

4)-)املدة):)99)سنة.

 100.000.00 (: الرغسمال) (-5

(، حصة) (1000 رن) ركونة  درهم،)

بيد) كلها  للحصة  درهم  (100 بقيمة)

الشريك الوحيد).

الت يير) غسند  (: الت يير) (-2

للشريك الوحيد ال يد عاللي حمزة)

ملجة أير رحددة.

فاتح) رن  (: املحاسبية) ال نة  (-7

يناير إلى)31)دي مبر).

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (-8

اإلبتدائية) باملحكمة  القانوني 

بتاريخ) (،22/682 بخنيفرة تحت رقم)

28)يوليو)2222.

السجل التجاري رقم)3383.
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SOCIETE SELLPLUS
SARL AU

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة بشريك وحيد

على إثر العقد العرفي الذي وقعه)

تم) الشريك الوحيد للشركة غسفله،)

وضع القوانين األساسية لشركة ذات)

وحيد،) بشريك  رحدودة  ر ؤولية 

والتي رن خصائصها):

(: اإلجتماعية) ( الت مية) (-6

SOCIETE  SELLPLUS  SARL AU

2-)املوضوع):)

الوطني) النقل  استيراد وتصدير،)

والدولي للبضائع.

)املفاوضة.

حي) (34 (: اإلجتماعي) املقر  (-3

التجهيز،)السيري،)خنيفرة.

 -)املدة):)99)سنة.

 100.000.00 (: الرغسمال) (-5

(، حصة) (1000 رن) ركونة  درهم،)

بيد) كلها  للحصة  درهم  (100 بقيمة)

الشريك الوحيد).

الت يير) غسند  (: الت يير) (-2

غنور) بنعبو  ال يد  الوحيد  للشريك 

ملدة أير رحددة.

فاتح) رن  (: املحاسبية) ال نة  (-7

يناير إلى)31)دي مبر).

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (-8

اإلبتدائية) باملحكمة  القانوني 

بتاريخ) (،22/685 بخنيفرة تحت رقم)

2222،السجل التجاري) غأ 26) (5

رقم)3391.
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 SOCIETE NOMADA

INTERNATIONAL MINING

SARL

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة

على إثر العقد العرفي الذي وقعه)

غسفله،) للشركة  الوحيد  الشريك 

تم وضع القوانين األساسية لشركة)

رن) والتي  رحدودة،) ر ؤولية  ذات 

خصائصها):

 SOCIETE((6)الت مية))اإلجتماعية-

 NOMADA INTERNATIONAL

MINING  SARL AU

البحث عن املعادن) (: املوضوع) (2-

الحفر،) وغحجار  الكريمة  واألحجار 

واستخراجها وتصفيتها في ورشات غو)

رعارل والتجارة فيها.

رخص) واستغالل  وتأجير  كراء)

وإجازات استخراج املعادن واألحجار)

الكريمة وغحجار الحفر.

واألحجار) والدولي  الوطني  النقل 

الكريمة وغحجار الحفر.

(،A3 ربروكة) (: املقر اإلجتماعي) (3-

ال6ابق األول،)حي الن يم،)خنيفرة.

- )املدة):)99)سنة.
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 100.000.00 (: الرغسمال) (5-

(، حصة) (1000 رن) ركونة  درهم،)

بقيمة)100)درهم للحصة روزعة على)

الشكل التالي):

 340 فابري2) دانييل  ال يد  (

حصة.

ال يد راك2 بلنك)330)حصة.

 330 الهدار) نورالدين  ال يد 

حصة.

-2)الت يير):)غسند الت يير لل يد)

دانييل فابري2 إلى أاية صدور قرار)

جديد للشركاء.

فاتح) رن  (: املحاسبية) ال نة  (7-

يناير إلى)31)دي مبر).

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (8-

لدى) اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 

باملحكمة) التجاري  السجل  رصلحة 

رقم) تحت  بخنيفرة  اإلبتدائية 

غأ 26) (5 بتاريخ) (،2222/687

2222،السجل التجاري رقم)3393.
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 STE.PLUNETTES POUR

TOUS
SARL

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة

على إثر العقد العرفي الذي وقعه)

تم) الشريك الوحيد للشركة غسفله،)

وضع القوانين األساسية لشركة ذات)

ر ؤولية،)والتي رن خصائصها):

اإلجتماعية)) ( الت مية) (-6

 SOCIETE PLUNETTES POUR

.TOUS  SARL

2-)املوضوع):)

تجارة تجهيزات) ربصاري نظارتي،)

البصريات وطب العيون.

كل األنش6ة املتعلقة بالبصريات

استيراد وتصدير.

3-)املقر اإلجتماعي):)239،)زنقة)7،)

حي النهضة،)رريريت.

 -)املدة):)99)سنة.

5-)الرغسمال):)50.000.00)درهم،)
 100 بقيمة) (، 500)حصة) ركونة رن)
الشكل) على  روزعة  للحصة  درهم 

التالي):
)ال يد)))450)حصة.

ال يدة راوية ملنور)50)حصة.
رنصب ردير عا  الشركة لل يد)
الت يير) ورنصب  راشار،) زوهير 
اإلداري لل يدة راوية ملنور ملدة أير)

رحدودة.
فاتح) رن  (: املحاسبية) ال نة  (-2

يناير إلى)31)دي مبر).
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (-7
السجل) رصلحة  لدى  القانوني 
اإلبتدائية) باملحكمة  التجاري 
رقم) 2222/69،) تحت  بخنيفرة 
2222،السجل) غأ 26) (10 بتاريخ)

التجاري رقم)3405.
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شركة آدم كويك سيرفي2
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

للشريك الوحيد
بناء)على عقد))صك)()عرفي رؤرخ)
في)28)فبراير)2222)تم تأسي2 شركة)
ش.ذ. . .ش.و) سيرفي2  كويك  آد  

وباملواصفات التالية):
كويك) آد   (: الشركة) إسم 

سيرفي2.
امل ؤولية  ذات  شركة   : نوعها)

املحدودة للشريك الوحيد.
الثالثاء  دوار   : اإلجتماعي  رقرها 

الزراردة تاهلة تازة.
رغسمالها : 99.000 درهم.

نشاطها :
نقل ال لع لفائدة الغير.

غشغال رختلفة.
ردتها : 99 سنة ابتداء رن تاريخ 

تسجيلها في السجل التجاري.
ر يرها : ال يد برطال الح ن.

بالسجل   : القانوني  اإليداع 
بتازة  اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 
تحت رقم 308 بتاريخ 23 يوليو 2222 

رقم السجل التجاري 23 5.
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شركة إس طى إس أوأيونطال
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

عرفي) () )صك) عقد) على  بناء)

رؤرخ في)28)فبراير)2222)تم تأسي2)

غوأيون6ال) إس  طى  إس  شركة 

ش.ذ. . .باملواصفات التالية):

إس) طى  إس  (: الشركة) إسم 

غوأيون6ال.

امل ؤولية  ذات  شركة   : نوعها)

املحدودة.

رقرها اإلجتماعي : 61 شارع اللة 

ال6ابق  املعاني  ورص6فى  ياقوت 

الثاني رقم 22 الدارالبيضاء.

رغسمالها : 99.000 درهم.

نشاطها :

غشغال رختلفة.

التجارة.

ردتها : 99 سنة ابتداء رن تاريخ 

تسجيلها في السجل التجاري.

ر يرها : ال يد اليغودي توفيق.
اإليداع القانوني : باملركز الجهوي 

 23 بتاريخ  بالدارالبيضاء  لإلستثمار 

فبراير 2222 تحت رقم 833672925 

بتاريخ 23 يوليو 2222 رقم السجل 

التجاري 459303.
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MA.KHDAR
تأسي2 شركة

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

برغسمال : 100.000 درهم

املقر الرئي�صي : عمارة 30، شقة 8، 

زنقة روالي غحمد الوكيلي، ح ان، 

الرباط

سجل تجاري رقم :144511 بالرباط

بتاريخ) خاص  عفقد  بموجب 
القانون) تم وضع  (،2222 يوليو) (25

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

رحدودة)SARL،)وخصائصها كما يلي:)

.MA.KHDAR(:(الت مية

ر ؤولية) ذات  شركة  (: شكل)

رحدودة.

املوضوع):

تجارة الجملة والتجزئة.

املنتجات) وتوزيع  بيع  شراء)

الغذائية.

البيع على االنترنيت.

استيراد وتصدير.

(،30 عمارة) (: الرئي�صي) املكتب 

زنقة روالي غحمد الوكيلي،) (،8 شقة)

ح ان،)الرباط.

رغس املال):)100.000)درهم.

املدة):)99)سنة.

األسماء):

سهم بقيمة) (800 ياسر نشيد ب)

 80.000 غي) للواحدة  درهم  (100

درهم.

سهم بقيمة) (222 نعيم نشيد ب)

 22.222 غي) للواحدة  درهم  (100

درهم.

ياسر) ال يد  تعيين  تم  (: اإلدارة)

نشيد كم ير لفترة أير رحدودة.

الشركة) تسجيل  تم  (: التسجيل)

برقم) بالرباط  التجاري  السجل  في 

144511)في)14)يوليو)2222.
امل ير
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وفاء روى طرن2 
ش. . 

WAFAROUA TRANS

S.A.R.L A.U

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ في)22 

تكوين) تم  بالقني6رة  (2222 يوليو)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  شركة 

خاصيتها كالتالي):

روى طرن2) وفاء) (: إسم الشركة)

 WAFAROUA TRANS ش. .  

.S.A.R.L A.U

رص6فى  زاوية   : الشركة  رقر 

رافعي وشارع طنجة رسؤ بالزوير 14 

ركتب رقم 7.
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روضوع الشركة : 
رقاول في نقل امل تخدرين.

وبصفة عارة القيا  بكل العمليات 
التجارية، الصناعة، املالية، املنقولة 
غو العقارية التي ترتبط بشكل رباشر 
غو أير رباشر بالنشاط غعاله غو التي 

رن شانها تنمية روضوع الشركة.
رغس رال الشركة : حدد راس رال 
الشركة في ربلغ 100.000.00 درهم 
رق ما إلى 1000 حصة في الشركة 
قيمة الحصة الواحدة رنها 100.00 

درهم.
فؤاد  الكناوي  ال يد  طرف  رن 

1000 حصة بقيمة 100 درعم.
املجموع : 1000 حصة.

ت يير الشركة : ت يرالشركة تدار 
ال يد  وهو  وحيد  ر ير  طرف  رن 
الجن ية،  رغربي  فؤاد،  الكناوي 
الوطنية  للعريف  لب6اقة  الحارل  
أير  ملدة  املعين   G258532 رقم 

رحدودة.
التجاري  بالسجل  قيدت  وقد 
بمدينة  اإلبتدائية  املحكة  لدى 
القني6رة تحت عدد 55431 بتاريخ 4 

غأ 26 2222.
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استير ي م 
ش. . 

ASTRERISM
SARL AU

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ في فاتح)
تكوين) تم  بالقني6رة  (2222 يوليو)
املحدودة) امل ؤولية  ذات  شركة 

خاصيتها كالتالي):
ASTRERISM  . .استير ي م  ش

.S.A.R.L A.U
رقر الشركة : زاوية شارع رص6فى 
ريفاعي وشارع طنجة سؤ بالزوير 14 

ركتب رقم 7.
روضوع الشركة : 

رصمم رحلل ربررج كمبيوتر.
استيراد الحوسبة )تاجر غو وسيط 

بالنيابة(.

بكل  القيا   عارة  وبصفة 

الصناعية،  التجارية،  العمليات 

التي  العقارية  غو  املنقولة  املالية، 

رباشر  أير  غو  رباشر  بشكل  ترتبط 

شانها  رن  التي  غو  غعاله  بالنشاط 

تنمية روضوع الشركة.
رغس رال الشركة : حدد رغس رال 

الشركة في ربلغ 100.000.00 درهم 

رق ما إلى 1000 حصة في الشركة 

قيمة الحصة الواحدة رنها 100.00 

درهم.

يون2  رانع  ال يد  طرف  رن 

1000 حصة بقيمة 100 درهم.

املجموع : 1000 حصة.

الشركة  ت ير   : الشركة  ت يير 

وهو  وحيد  ر ير  طرف  رن  تدار 

ال يد رانع يون2، رغربي الجن ية، 

الوطنية  التعريف  لب6اقة  الحارل  
أير  ملدة  املعينة   A722922 رقم 

رحدودة.
التجاري  بالسجل  قيدت  وقد 

بمدينة  اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

القني6رة تحت عدد 55491 بتا ريخ 

6 غأ 26 2222.
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MAITRE BOUCHRA LAHRI 

NOTAIRE

 HAY(ESSALAM(BLOC(C(N°7,2(ETAGE

TEL(:(2537.52.69.87

E-mail(:bouchra@gmail.com

سليمان حياتي 
ش. . 

القانون األسا�صي للشركة
بمقت�صى عقد توثيقي رؤرخ رن)

طرف األستاذة بوشرى لهري روثقة)

يوليو) (6 بتاريخ) سليمان  ب يدي 

للشركة) قواعد  تنظيم  تم  (2222

ذات امل ؤولية املحدودة على النظا )

التالي):

-6)اإلسم):)سليمان حياتي))ش. . .

-2)املوضوع):)رقاوالت البناء))بناء،)

تق يم،)شراء(.

-3)املقر الرئي�صي):)سيدي سليمان)

دورين شريكة طريق)225.

- )املدة):)99)سنة.

في) رحدد  ( الرغسمال) (5-

.DH 1.035.000.00

الشركة ر يرة رن) (: الت يير) (2-

طرف ال يد فيصل الشاوي،)بصفته)

امل ير الوحيد للشركة.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

ب يدي سليمان تحت رقم)2969.
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غ د شركاء

خبير رحاسب ال يد غقصبي فؤاد

59،)شارع)9)غبريل،)حي النخيل،)الدارالبيضاء

EL HOURRIA LLD
شركة رحدودة امل ؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رغسمالها : 500.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : 13 إقارة شهرزاد 

3، ال6ابق الثالث، تقاطع شارع عبد 

املورن وزنقة سمية، الدار البيضاء

تأسي2 شركة
رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى  (6-

بالدار البيضاء)بتاريخ)22)راي)2222 

لشركة) األسا�صي  القانون  وضع  تم 

الشريك) ذات  امل ؤولية  رحدودة 

الوحيد خصائصها كالتالي):

EL HOURRIA LLD (: الت مية)

ذات  امل ؤولية  رحدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

املوضوع : غهداف االشركة سواء 

في املغرب غو في الخارج :

لل يارات  األجل  قصير  تأجير 

ذات  املركبات  رن  وأيرها  الخاصة 

املحركات الخفيفة بدون سائق.

لل يارات  األجل  طويل  تأجير 

دات  املركبات  رن  وأيرها  الخاصة 

املحركات الخفيفة بدون سائق.

لعمليات  جميع  عا   وبشكل 

والعقارية  والصناعية  التجارية 

واملالية، املرتب6ة بشكل رباشر غو أير 

رباشر باألشياء املذكورة غعاله.

املقر اإلجتماعي):)13)إقارة شهرزاد)

3،)ال6ابق الثالث،)تقاطع شارع عبد)

املورن وزنقة سمية،)البيضاء.

- )املدة):)99)سنة.

-5)الرغسمال))تم تحدد راس املال)

إلى) رق م  درهم  (500.000 بمبلغ)

درهم لكل) (100 5000)حصة بقيمة)

رحررة) بها،) ركتتب  إسمية،) قيمة 

لشركة) ورخصصة  نقدا،) بالكارل 

 LA CONTINENTAL DU SERVICE

أير) لفترة  الشركة  ي ير  (: اإلدارة)

رحددة ال يد علي كتاني.

ال نة اإلجتماعية):)رن فاتح يناير)

إلى)31)دي مبر رن كل سنة.

الضبط) بكتابة  القانوني  اإليداع 

لدى املحكمة التجارية بالدارالبيضاء)

عدد) تحت  (2222 يوليو) (23 بتاريخ)

رقم) التجاري  السجل  (740788

.466.917
رن غجل امل تخرج واإلشارة
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SOUSO BEAUTE

تأسي2 شركة
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

فاتح يونيو)2222)بالرباط تم تأسي2)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد التي تحمل لخصائص)

التاليةى):

.SOUSO BEAUTE(:الت مية

الهدف اإلجتماعي):)

تاجر استيراد وتصدير

تاجر رنتجات التجميل

رغس املال):)100.000.00)درهم.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي.

 49 :)بلوك ل رقم) املقر اإلجتماعي)

شمال) قمرة  نور  شارع  الخير  زنقة 

سيم الرباط.
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الت يير):)ابت ا  غك يوي املزداد)

الحارلة) (1991 نوفمبر) (15 بتاريخ)

رقم) الوطنية  التعريف  لب6اقة 

شارع) (369 ال اكن) (BL110947

 6 شقة) (2 طابق) ال ادس  رحمد 

الدارالبيضاء.

اإليدع) تم  (: التجاري) السجل 

بالرباط) التجارية  بالحكمة  القانوني 

رقم) تحت  (2222 يوليو) (29 بتاريخ)

التجاري) السجل  رقم  (D105903

.144789
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FOMARO
S.A.R.L

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى  (6-

تحرير) تم  (2222 يونيو) (5 في) بتمارة 

ذات) لشرك  األسا�صي  القانون 

امل ؤولية املحدودة،)بيانتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة))ش.ذ. . (.

.FOMARO S.A.R.L(:(الت مية

الهدف اإلجتماعي):)تهدف الشركة)

إلى):

ودور) املدارس  ورعدات  غثاث 

واملباني) والشقق  الحضانة 

لإلستخدا  اإلداري غو ال كني.

تأثيث وتجهيز امل6ابخ والحمارات)

وأرف املالب2 وبشكل غعم تصميم)

جميع غراكن املعيشة.

ابتكار وتوزيع األثاث واملفروشات)

الداخلية والخارجية.

الداخلي) والديكور  املفروشات 

والخارجي.

والتعقيم) التنظيف  ر تلزرات 

ورنتجات النظافة.

تصنيع) استيراد وتصدير،) شراء،)

ت ويق وتوزيع جميع) بيع،) رعالجة،)

رنتجات النظافة والصيانة.

وطنية) تجارية  عالرة  غي  تمثيل 

املذكورة) باملنتجات  تتعلق  دولية  غو 

غعاله.

الشركة) عن  نيابة  البضائع  نقل 

وال6رف الثالث.

التجارة.

تقديم الخدرات املتعلقة باملراكز)

واملنتجعات الصيفية.

رعدات ورواد تعليمية إجتماعية.

رعدات النو .

استيراد،) تأجير،) شراء،) بيع،)

جميع) ت ليم  تركيب،) تصدير،)

بنشاط) املتعلقة  املختلفة  املعدات 

الشركة.

بيع) غو  استغالل  حيازة،) غخذ،)

اإلختراع) وبراءات  العمليات  جميع 

املتعلقة بهذه األنش6ة.

 136 تمارة رقم) (: املقر اإلجتماعي)

شارع) (4 رقم) شقة  الثاني  ال6ابق 

القاهرة كوراتراف)1.

املدة):)99)سنة رن تاريخ التسجيل)

في السجل التجاري.

حدد الرغسمال) (: ربلغ رغس املال)

إلى) رق مة  درهم  (100.000.00 في)

100)درهم للواحدة) 1000)حصة ب)

رسجلة ورحررة وروزعة على الشكل)

التالي):

قاطن) دهمالي،) سعيد  ال يد 

 4 بتجزئة الوفاق عمارة)2227)شقة)

تمارة،)رالك ل)500)حصة.

قاطن) طيارت،) رحمد  ال يد 

بعمارة)180)شقة)5)حي الفتح ح.ي. )

الرباط)،)رالك ل)500)حصة.

ال يد سعيد دهمالي،) (: الت يير)

بتجزئة) قاطن  الجن ية  رغربي 

تمارة،) (4 شقة) (2227 الوفاق عمارة)

رقم) الوطنية  للب6اقة  الحارل 

QA65868)عين كم ير الشركة ملدة)

أير رحدودة.
جميع العمليات البنكية لن تكون))

املفعول ورلزرة للشركة إال) ( سارية)

ال يد) امل ير  طرف  رن  بالتوقيع 

سعيد دهمالي.

باملحكمة) القانوني  اإليدع  تم  (2-
اإلبتدائية بتمارة تحت رقم)3703.

 130349 (: التجاري) السجل  (3-
 5 باملحكمة اإلبتدائية بتمارة بتاريخ)

غأ 26)2222.
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HAMGUL TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
رغسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : ال6ابق األر�صي رقم 
226، تجزئة ال6يبية القني6رة

تأسي2 شركة
رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالقني6رة،)تم وضع القانون األسا�صي)
املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  ( وحيد) بشريك 

التالية):
 HAMGUL TRANS الت مية:)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة بشريك وحيد.
ال6ابق األر�صي) (: املقر اإلجتماعي)

رقم)226،)تجزئة ال6يبية القني6رة.
روضوع الشركة):)

املقاولة في نقل امل تخدرين.
رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 
درهم) (100.000.00 الشركة في ربلغ)
حصة إجتماعية) (1000 إلى) ( رق م)
رحررة) دراهم للواحدة،) (100 بقيمة)
بكارلها،)ركتتبة وروزعة على الشركاء)

كالتالي):
ال يد حميد كلة)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.
الت يير):)غسند الت يير إلى ال يد)
الجن ية) رغربي  كلة،) رحمد حميد 
الحارل لب6اقة التعريف الوطنية) (،

.GY4058(رقم
رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر).
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقني6رة تحت)
رقم)54995)بتاريخ فاتح يوليو)2222.
62 P

DADIBEN

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

املقر اإلجتماعي : إقارة املير، زنقة 

درشق رقم 13 القني6رة

تعيين ر رين
العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

 3 بتاريخ) بألقني6رة  العادي  الغير 

شركة) شركاء) قرر  (،2222 فبراير)

DADIBEN SARL)را يلي):

الشركة) ت يير  تفويض  تجديد 

العين) نور  لل يد  أير رحدودة  ملدة 

الوطنية) للب6اقة  الحارل  ديوري،)

صهير) وال يد  (،G3262 رقم)

الوطنية) للب6اقة  الحارل  الداودي،)

.G1894997(رقم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 6 بتاريخ) بالقني6رة،) اإلبتدائية 

غأ 26)2222)تحت رقم) 2 78.

63 P

TRANS AL NOKHBA

شركة ذات امل ؤولية ملحدودة

رغسمالها: 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : توسع ال اكنية، 

بلوك D4، رقم 40 القني6رة

تغيير نشاط الشركة
العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

 8 بتاريخ) بالقني6رة  العادي  الغير 

شركة) شركاء) قرر  (،2222 يوليو)

را) (TRANS( AL( NOHKBA( S.A.R.L

يلي):

نشاط) تغيير  على  املصادقة 

الشركة كالتالي):

-)املقاولة في امل تخدرين.

القانون) رن  (3 الفصل) تغيير 

األسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

رقم) تحت  بالقني6رة،) اإلبتدائية 

78004)بتاريخ)3)غأ 26)2222

64 P
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 LA SOCIETE CAFE ILIASS
BOUFELJA

بمقت�صى العقد العرفي املحرر في)
(،2222 يونيو) (22 بتاريخ) القني6رة 
األسا�صي) القانون  عل  اإلتفاق  تم 
لشركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)

الخصائص التلية):
 LA SOCIETE CAFE (: الت مية)

.ILIASS BOUFELJA
ذات  شركة   : القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة.
الغرض : 

رقهى.
املركز اإلجتماعي: تجزئة العصا  
 2 رقم  الوطنية  ال6ريق   509 رقم 

كراج رقم 6 القني6رة.
درهم   100.000  : الرغسمال 
رق مة إلى 1000 حصة إجتماعية 

بقيمة 100 درهم للحصة الواحدة.
ال نة اإلجتماعية : رن فاتح يناير 

إلى 31 دي مبر رن كل سنة.
األرباح : 5 % اإلحتياط القانوني 

والباقي بعد املداولة.
لت يير  قانونيا  عين   : الت يير 

الشركة وملدة أير رحدودة ال ادة :
ال يد ياسين بوفلجة.

املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 
فاتح  بتاريخ  بالقني6رة  اإلبتدائية 

يوليو 2222 تحت رقم 54993.
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 STE MAHIR YOUNES
TRANS

شركة ذات امل ؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رغسمالها : 100.000.00 درهم
املقر اإلجتماعي : 15، زنقة سبو، 

رركز املعارالت الشوب، ركتب رقم 
2 ال6ابق الخار2 القني6رة

رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالقني6رة،)تم وضع القانون األسا�صي)
املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  ( وحيد) بشريك 

التالية):

 STE MAHIR YOUNES(:الت مية

.TRANS SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة بشريك وحيد.

15، زنقة سبو،  (: املقر اإلجتماعي)

رركز املعارالت الشوب، ركتب رقم 2 

ال6ابق الخار2 القني6رة.

روضوع الشركة):)

نقل امل تخدرين.

األشغال املختلفة والبناء.

رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

درهم) (100.000.00 الشركة في ربلغ)

حصة إجتماعية) (1000 إلى) ( رق م)

رحررة) دراهم للواحدة،) (100 بقيمة)

بكارلها،)ركتتبة وروزعة على الشركاء)

كالتالي):

ال يد رحمد ارهير)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

الت يير):)غسند الت يير إلى ال يد)

رغربية)) الجن ية  ارهير،) رحمد 

رقم) الوطنية  للب6اقة  الحارل 

.GY69238

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر).

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقني6رة تحت)

رقم)55283)بتاريخ)26)يوليو)2222.

66 P

STE TAGNOR
 SARL AU

رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

 2222 يوليو) (9 بتاريخ) بالقني6رة،)

امل ؤولية) ذات  شركة  تأسي2  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية):

الت مية:)شركة طاكنور.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املغرب   ،114 (: اإلجتماعي) املقر 

العربي ب 3، القني6رة.

الهدف اإلجتماعي):)

نقل امل تخدرين.

العمليات) كل  عارة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

عالقة رباشرة بنشاط الشركة،)والتي)

رن شأنها امل اهمة في تنمية الشركة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي.

تاغي) ال يد  إلى  غسند  (: الت يير)

يوسف.

فاتح) رن  تبتدى  (: املالية) ال نة 

سنة) كل  رن  دي مبر  (31 إلى) يناير 

راعدا ال نة األولى تبتدئ رن تاريخ)

التسجيل.

(: ربلغ) في  حدد  الرغسمال 

 1000 رق مة إلى) (، 100.000درهم)

حصة بقيمة)100دراهم للواحدة).

بالسجل) التقييد  تم  (: التقييد)

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

 2222 يوليو) (26 بتاريخ) بالقني6رة 

تحت رقم)55345 .

67 P

HIGH ENERGY

شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

بمقتض عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

راي)2222)ورصحح اإلرضاءات) (15

بمصالح تصحيح اإلرضاءات ملدينة)

القني6رة تم إعداد القانون األسا�صي)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد باملواصفات التالية:

 HIGH (: الشركة) ت مية 

.ENERGY

: شركة  الشكل القانوني للشركة)

بشريك  املحدودة  امل ؤولية  ذات 

وحيد.

املقر اإلجتماعي : 23 شارع غنوال 

 4 رقم  ركتب   11 فلوري  إقارة 

ريموزة القني6رة املغرب.

رن  الغرض   : اإلجتماعي  الهدف 
الشركة في املغرب غو خارجه، بشكل 
رباشر غو أير رباشر، سواء لنف ها غو 

لغيرها غو ر اهمة في :
بيع االجهزة اإللكترونية.

اإلستيراد  في  وسيط  غو  بائع 
والتصدير.

العمليات  جميع  عا ،  وبشكل 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
والخدراتية،  الحرفية،  العقارية، 
جميعها لح اب الشركة، واملرتب6ة 
بشكل رباشر غو أير رباشر بالهدف 

اإلجتماعي لت6وير الشركة.
املدة : حددة ردة الشركة في 99 

سنة  رنذ تاريخ التأسي2.
راسمال  : حدد  الشركة  رغسمال 
الشركة في 100.000 درهم  رق مة 
على 1000 حصة رن فئة 100 درهم 

للحصة الواحدة روزعة كالتالي :
لبغادة  الحق  عبد  ال يد 
حصة   10000 درهم   100.000

إجتماعية.
الوحيد  الشريك   : الرغسمال 
را  يمتلك  لبغادة  الحق  ال يد عبد 
رجموعه 100.000 درهم را يعادل 

1000 حصة إجتماعية.
: الشركة ي يرها ال يد  الت يير 
أير  ملدة  وذلك  لبغادة  الحق  عبد 

رحددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 
ملدينة  التجاري  السجل  بمصلحة 

القني6رة تحت عدد 55081.
لإليداع والبيان

68 P

ALCAZAR TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رغسمالها : 100.000.00 درهم

رقرها اإلجتماعي زنقة 44 رقم 65 
القني6رة
تأسي2

بموجب) (: تم اإلتفاق على را يلي)
بتاريخ) اإلرضاء) رصحح  عرفي  عقد 
14)يوليو)2222)تأسي2 شركة ذات)
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الشريك) ذات  املحدودة  امل ؤولية 
الوحيد تحت املميزات التالية):

.ALCAZAR(TRANS(:(الت مية
لهدف اإلجتماعي):)

املقاولة في نقل امل تخدرين.
املقر اإلجتماعي):)زنقة)44)رقم)65 

القني6رة.
الزرنية) املدة  (: الزرنية) املدة 
املحددة)99)سنة،)تبتدغ يو  تسجيل)
عدا) را  التجاري  بالسجل  الشركة 

تفكيكها امل بق غو تمديد املدة.
الوحيد) الشريك  رد  (: الرغسمال)

الشركة بما يلي):
الرحمان) عبد  اعري2  ال يد 

بمبلغ)100.000)درهم.
الت يير):)الشركة ر يرة رن طرف)
الذي) الرحمان  عبد  اعري2  ال يد 
رقم) (44 يقيم بالعنوان التالي الزنقة)
القني6رة) يوسف  روالي  ساحة  (65
الب6اقة) رقم  رحدودة  أير  ملدة 

.G686405(الوطنية
ال نة املالية):)ال نة املالية تبتدغ)
31)دي مبر) رن فاتح يناير وتنتهي في)
 31 في) ستنتهي  عملية  سنة  غول 

دي مبر ل نة)2222.
رن) (%(5 تخصم) (: تق يم األرباح)

غرباح الشركة كاحتياج قانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتداتئية  باملحكمة  الضبط 
بالقني6رة سجل تجاري رقم 55393 

بتاريخ 27 يوليو 2222.
69 P 

ANITRAK
شركة ذات امل ؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رغسمالها : 100.000.00 درهم

رقرها اإلجتماعي رقم 1040 تجزئة 
االسماعلية القني6رة

تكوين شركة
بموجب) (: تم اإلتفاق على را يلي)
بتاريخ) اإلرضاء) رصحح  عرفي  عقد 
ذات) شركة  تكوين  (2222 يوليو) (8
الشريك) ذات  املحدودة  امل ؤةلية 

الوحيد تحت املميزات التالية):

.ANITRAK(:(الت مية
الهدف اإلجتماعي):)

غعمال البناء)املختلفة.
املقر اإلجتماعي) (: املقر اإلجتماعي)
للشركة رقم)1040)تجزئة االسماعلية)

القني6رة.
الزرنية) املدة  (: الزرنية) املدة  (
املحددة)99)سنة،)تبتدغ يو  تسجيل)
عدا) را  التجاري  بالسجل  الشركة 

تفكيكها امل بق غو تمديد املدة.
الوحيد) الشريك  رد  (: الرغسمال)

الشركة بما يلي):
ال يد)......)بمبلغ)100.000)درهم.
الت يير):)الشركة ر يرة رن طرف)
رحمد) العبا�صي  بالقا�صي  ال يد 
اني2))الذي يقيم بالعنوان التالي فال)
القني6رة ملدة) (6 فلوري زنقة او رقم)
الوطنية) الب6اقة  رقم  رحدودة  أير 

.G227963
ال نة املالية):)ال نة املالية تبتدغ)
31)دي مبر) رن فاتح يناير وتنتهي في)
 31 في) ستنتهي  عملية  سنة  غول 

دي مبر ل نة)2222.
رن) (%(5 تخصم) (: تق يم األرباح)

غرباح الشركة))كاحتياج قانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالقني6رة سجل تجاري رقم 55381 

بتاريخ 27 يوليو 2222.
70 P

 SOCIETE ARMA PLUS
GHARB

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
رغسمالها : 100.000.00درهم
املقر اإلجتماعي : شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالقني6رة،)تم وضع القانون األسا�صي)
املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية:
 SOCIETE ARMA (: الت مية)

.PLUS GHARB SARL

ذات  شركة   : القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة .

ذات  شركة   : املقراإلجتماعي)

امل ؤولية املحدودة.

روضوع الشركة : 

الخرسانة  تعزيز  عناصر  صناعة 

امل لحة.

عالقة  له  را  كل  عارة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

الشركة في ربلغ):)100.000.00)درهم)

،)رق مة إلى)1000)حصة إجتماعية)

رحررة) لواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

على) وروزعة  ركتتبة،) بكارلها،)

الشركاء)كالتالي):

 500 ال يد رشيد قروق البعيل) (

حصة.

ال يد هشا  بوزراري)500)حصة.

املدة):)99)سنة.

الت يير):)غسند الت يير إل ال يد)

رغربية،) الجن ية  بوزراري،) هشا  

رقم) الوطنية  للب6اقة  الحارل 

.G27 282

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقني6رة تحت)
غأ 26) (5 بتاريخ) (55453 رقم)

.2222
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ZYDNIM
شركة ذات امل ؤولية املحدودة
رغسمالها : 100.000.00درهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة األرل 2 رقم 

351 القني6رة

تأسي2 شركة
رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقني6رة،)تم وضع القانون األسا�صي)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية:

.ZYDNIM(SARL(:(الت مية

ذات  شركة   : القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة .

 2 األرل  تجزئة   : املقراإلجتماعي)
رقم 351 القني6رة.

روضوع الشركة : 

املنشأت  حراسة  في  املقاولة 

العمورية والخصوصية.
رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

الشركة في ربلغ):)100.000.00)درهم)

،)رق مة إلى)1000)حصة إجتماعية)

رحررة) لواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

على) وروزعة  ركتتبة،) بكارلها،)

الشركاء)كالتالي):

 252 برجوري) زينب  ال يدة  (

حصة.

ال يد حميد برجوري)252)حصة.

 252 بوعربي) ريلودة  ال يدة 

حصة.

ال يد رحمد بوقلة)252)حصة.

املدة):)99)سنة.

الت يير):)غسند الت يير إل ال يد)

حميد برجوري،)وال يد رحمد بوقلة.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقني6رة تحت)
غأ 26) (6 بتاريخ) (56467 رقم)

.2222

72 P

OMEGA RESEAU شركة

 شركة ذات امل ؤولية املحدودة 
ذات شريك وحيد

رغسمالها : 100.00.00 درهم

رقرها اإلجتماعي: 227 ركرر بلوك د 

املغرب العربي القني6رة

العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

يوليو) (14 يو ) املنعقد  اإلستثنائي 

قرر الشريك الوحيد للشركة) (2222
ذات امل ؤولية املحدودة غوريكا ريزو)
رغسمالها)100.000.00)درهم والكائن)

رقرها اإلجتماعي)227)ركرر بلوك د)

الحل املبكر للشركة) املغرب العربي،)

تصفيتها) وبالتالي  تاريخ،) رن  وذلك 

وديا.
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ال يد) العا   الجمع  عين  كما 

عالبو ريمون رصفي للشركة ورنحه)

العمليات) إلنهاء) الواسعة  ال لط 

الجارية للشركة)،)بيع غصول الشركة)

وتأدية ديوينها.

باملقر) التصفية  رقر  حدد 

اإلجتماعي للشركة،)وإلى هذا العنوان)

والكتابات) الوثائق  جميع  ترسل 

املتعلقة بالتصفية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

اأ 26)2222  (4 بالقني6رة بتاريخ)

تحت عدد)78222.

73 P

METAL TELECOM
شركة رحدودة امل ؤولية ذات 

الشريك الوحيد

 رغسمالها : 100.000 درهم

رقرها اإلجتماعي : تجزئة رقم 683 

حي االرشاد ال6ابق الثالث شقة رقم 

6 القني6رة

تأسي2 الشركة
سجل) عرفي  عقد  بمقت�صى  غوال 

(،2222 يوليو) (13 بتاريخ) بالقني6رة 

لشركة) األسا�صي  القانون  حرر 

الشريك) ذات  امل ؤولية  رحدودة 

الوحيد تحمل املواصفات التالية):

 METAL TELECOM(:(6)الت مية-

.SARL A.U

-2)الهدف):)هدف الشركة.

املختلفة) األشغال  في  رقاولة  (-

والبناء.

-)رقاولة في اإلنشاءات الحديدية.

رقاولة في التركيبات الكهربائية.

رقم) تجزئة  (: اإلجتماعي) املقر  (3-

683)حي االرشاد ال6ابق الثالث شقة)
رقم)6)القني6رة.

- )املدة):)99)سنة.
حدد رغس) (: الشركة) رغسمال  (5-

درهم روزع) (100.000 املال في ربلغ)

درهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)

على) الشركاء) بين  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي):

ال يد الصغير خالد)1000)حصة.
املجموع):)1000)حصة.

تدار الشركة رن قبل) (: -2)اإلدارة)
امل ير الوحيد):

ال يد الصغير خالد.
-7)ال نة املالية):)رن فاتح يناير إلى)

31)دي مبر.
-8)الحصص):)تقت6ع)5)%)إلنشاء)
ويخصص) القانوني  اإلحتياطي  املال 

الفائض ح ب قرار الشركاء.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم  (-II
يوليو) (28 التجاري بالقني6رة بتاريخ)

2222)تحت رقم)55409.
74 P

ARCOACH CONSULTING
SARL

رغسالها : 100.000 درهم
رقرها االجتماعي : شارع روالي  عبد 

العزيز زنقة غبي زرعة ركتب س
رقم 1 القني6رة
تأسي2 الشركة

سجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
(،2222 يونيو) (23 بتاريخ) بالقني6رة 
لشركة) األسا�صي  القانون  حرر 
رحدودة امل ؤولية تحمل املواصفات)

التالية):
 ARCOACH (: الت مية)

.CONSULTING SARL
في) االستشارات  (: الشركة) هدف 

ت يير املقاوالت هندسة التكوين.
املقر االجتماعي):)شارع روالي عبد)
العزيز زنقة ابي زرعة ركتب س رقم)

1)القني6رة.
املدة):)99)سنة.

:)حدد رغس) رغس املال االجتماعي)
درهم روزع) (100.000 املال في ربلغ)
درهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)
للحصة الواحدة روزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):
ال يدة هونو ستيفاني جيزيل الين)

252)حصة.
اح ان) رفيق  بوسلها   ال يد 

750)حصة.
املجموع):)1000)حصة.

قبل) رن  الشركة  تدار  (: اإلدارة)
سثيفاني) هونو  ال يدة  امل يرة 
بوسلها ) ال يد  وامل ير  الين  جيزيل 
)أير شريكة() رفيق اح ان وامل يرة)

ال يدة بريكة إكرا .
رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)
31)دي مبر رن كل سنة را عدا ال نة)
التسجيل) تاريخ  رن  تبتدئ  األولى 

بالسجل التجاري.
كافة) تمديد  تم  (: الحصص)
 100.000 قدره) بما  نقدا  الحصص 

درهم اودعت في ح اب الشركة.
باملديرية) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) بالقني6رة  للضرائب  العارة 
تسجيل) وتم  (2222 يونيو) (23
الشركة بالسجل التجاري باملحكمة)
يوليو) (8 االبتدائية بالقني6رة بتاريخ)

2222،)تحت رقم)55083.
للخالصة والبيان

75 P

ركتب األستاذ غناس البوعناني
روثق

44،)شارع رحمد ديبوري ركتب رقم)1
)بجانب رصرف املغرب()القني6رة

الهاتف):)69.22.32.237 / 237.32.22.32

STE EMERAUDE PROMO
SARL

بتاريخ) رسمي  عقد  بمقت�صى 
املنجز) بالقني6رة،) (2222 8)يوليو)
البوعناني،) غناس  األستاذ  بديوان 
العا ) الجمع  قرر  بالقني6رة  املوثق 
 EMERAUDE لشركة) العادي  أير 
امل ؤولية) ذات  شركة  (PROMO
ب) يقدر  رغسمال  ذات  املحدودة 
االجتماعي) رقرها  درهم،) (100.000
رقم) عمارة  طنجة  زنقة  بالقني6رة،)

16،)ركتب رقم)16)را يلي):
إقرار وفاة ال يد رحمد بنلمليح.

بين) الشركة  حصص  تق يم 
الحصص) غصبحت  وبهذا  الورثة 

رق مة كما يلي):
ال يد حفيظ بنلمليح)330)حصة)

اجتماعية.
 330 بنلمليح) سميرة  ال يدة 

حصة اجتماعية.

ورثة املرحو  رحمد بنلمليح)340 

حصة اجتماعية.

تجديد التفويض لل يد بنلمليح)

حفيظ كم ير للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،2222 يوليو) (28 بتاريخ) بالقني6رة 

تحت رقم)882 6.
لالستخالص والبيان

األستاذ غناس البوعناني

76 P

ركتب األستاذ غناس البوعناني

روثق

44،)شارع رحمد ديبوري ركتب رقم)1

)بجانب رصرف املغرب()القني6رة

الهاتف):)69.22.32.237 / 237.32.22.32

 STE BENLAMLIH & FILS
SARL

بتاريخ) رسمي  عقد  بمقت�صى 

املنجز) بالقني6رة،) (2222 8)يوليو)

البوعناني،) غناس  األستاذ  بديوان 

العا ) الجمع  قرر  بالقني6رة  املوثق 

أير العادي لشركة بنلمليح وغبنائه،)

شركة ذات امل ؤولية املحدودة ذات)

درهم،) (100.000 ب) يقدر  رغسمال 

املغرب) رقرها االجتماعي بالقني6رة،)

 1 رقم) رتجر  (،7 رن6قة س) العربي 

را يلي):

اقرار وفاة ال يد رحمد بنلمليح.

بين) الشركة  حصص  تق يم 

الحصص) غصبحت  وبهذا  الورثة 

رق مة كما يلي):

اليعقوبي) فاطمة  ال يدة 

اإلدري�صي)222)حصة اجتماعية.

ال يد حفيظ بنلمليح)150)حصة)

اجتماعية.

ال يد رحمد بنلمليح)150)حصة)

اجتماعية.

ورثة املرحو  رحمد بنلمليح)500 

حصة اجتماعية.

تجديد التفويض لل يد بنلمليح)

حفيظ كم ير للشركة.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،2222 يوليو) (28 بتاريخ) بالقني6رة 

تحت رقم)14879.
لالستخالص والبيان

األستاذ غناس البوعناني

77 P

 DESSIN - ETUDES - 

 AMENAGEMENT

 REALISATION ET

ENVIRONNEMENT

SIGLE - DEARE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

بم ير وحيد

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

يوليو) (17 بتاريخ) بالقني6رة 

األسا�صي) القانون  وضع  تم  (،2222

 DESSIN( -( ETUDES (- لشركة)

 AMENAGEMENT REALISATION

 ET(ENVIRONNEMENT(-(DEARE

بالخصائص التالية):

 DESSIN(-(ETUDES(- (: الت مية)

 AMENAGEMENT REALISATION

 ET( ENVIRONNEMENT( SIGLE( -

.DEARE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

ر ؤولية رحدودة بم ير وحيد.

املقر االجتماعي):)161)شارع رحمد)

الهدى،) إقارة  (3 رقم) شقة  الديوي 

القني6رة.

أرض) يكون  (: الشركة) أرض 

الشركة):

رهندس استشاري.

غعمال رختلفة.

االستيراد والتصدير.

املتعلقة) الخدرات  جميع 

بالهندسة املدنية.

العمليات) كل  عارة  وبصفة 

العقارية) الصناعية،) التجارية،)

بنشاط) عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي رن شأنها امل اهمة في)

تنمية الشركة.

ردة الشركة):)99)سنة ابتداءا رن)

تأسي ها النهائي.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

نهاية دي مبر رن كل سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 

1000حصة) على) رق مة  درهم 

بقيمة)100)درهم للواحدة سدد ثمنها)

كارلة رن طرف ال يد الوزعي ر�صى.

ال يد) الشركة  ي ير  (: الت يير)

الوزعي ر�صى.

وقيدت الشركة بالسجل التجاري)

بالقني6رة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)55483.
بمثابة ورقت�صى

امل ير

78 P

GP TRAVAUX

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رغسمالها : 500.000 درهم

املقر االجتماعي : 23 شارع غنوال، 

عمارة فلوري 11، املكتب رقم 4، 

ريموزا، القني6رة

تأسي2 شركة

رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقني6رة،)تم وضع القانون األسا�صي)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

.GP TRAVAUX SARL(:(الت مية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي):)23،)شارع غنوال،)

(،4 رقم) املكتب  (،11 فلوري) عمارة 

ريموزا،)القني6رة.

في) املقاولة  (: الشركة) روضوع 

غشغال البناء.

عالقة) له  را  كل  عارة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

ربلغ) في  حدد  (: الشركة) رغسمال 

 5000 إلى) رق م  درهم  (500.000

درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

املبلغ،) ربع  في  رحررة  للواحدة،)

ركتتبة وروزعة على الشركاء)كالتالي):

 2522 العالي) عبد  بعجة  ال يد 

حصة.

ال يد رح ن بهيو)2522)حصة.

املدة):)99)سنة.

الت يير):)غسند إلى ال يد رح ن)

الحارل) رغربية،) الجن ية  بهيو،)

.GN183030(للب6اقة الوطنية رقم

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني6رة تحت)
غأ 26) (6 بتاريخ) (55477 رقم)

.2222

79 P

NABBAR TOURS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 23 شارع غنوال، 

عمارة فلوري 11، املكتب رقم 4، 

ريموزا، القني6رة

تأسي2 شركة
رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقني6رة،)تم وضع القانون األسا�صي)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

  NABBAR TOURS (: الت مية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي):)23،)شارع غنوال،)

(،4 رقم) املكتب  (،11 فلوري) عمارة 

ريموزا،)القني6رة.

نقل) (: الشركة) روضوع 

امل تخدرين.

عالقة) له  را  كل  عارة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

ربلغ) في  حدد  (: الشركة) رغسمال 

 1000 إلى) رق م  درهم  (100.000

درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

ركتتبة) بكارلها،) رحررة  للواحدة،)

وروزعة على الشركاء)كالتالي):

ال يد جواد النبار)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

غسند إلى ال يد جواد) (: الت يير)

الحارل) رغربية،) الجن ية  النبار،)

.G 88223(للب6اقة الوطنية رقم

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني6رة تحت)

غأ 26) (3 بتاريخ) (55479 رقم)

.2222

80 P

BLOG TECHNOLOGIE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

بشريك وحيد

رغسمالها االجتماعي : 100.000 

درهم

رقرها االجتماعي : 29 زنقة زرز  

إقارة ريان رتجر رقم 2

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة بشريك وحيد

املؤرخ) العرفي  العقد  بموجب 

تأس ت) (،2222 يوليو) (14 بتاريخ)

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد في الخصائص التالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: الت مية)

BLOG TECHNOLOGIE)ش ذ    )

بشريك وحيد.

املوضوع):)الشركة لها كموضوع في)

املغرب كما في الخارج جميع عمليات):

تاجر في رعدات االعالريات.

في) رحدد  (: االجتماعي) الرغسمال 

 1000 درهم رق مة على) (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) رن  حصة 

باسم) بالكارل  ركتتبة  الواحدة 

الشريك الوحيد بنعرويا عثمان.
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زرز ) زنقة  (29 (: االجتماعي) املقر 

إقارة ريان رتجر رقم)2.

املدة):)ردة الشركة رحددة في)99 

سنة ابتداء)رن يو  التأسي2.

وي يرها) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

أير) ملدة  عثمان  ابنعرويا  ال يد 

رحددة.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)

لقرار) تبعا  ويضاف  يوزع  والباقي 

الشريك الوحيد غو الشركاء.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

وقيدت) بالقني6رة  االبتدائية 

 55371 بالسجل التجاري تحت رقم)

بتاريخ)27)يوليو)2222.

بمثابة رقت6ف وبيان

امل ير الوحيد

81 P

CBS NETTOYAGE MAROC

SARL AU

رغسمالها االجتماعي : 300.000 

درهم

رقرها االجتماعي : بالقني6رة، زاوية 

زنقة سبو وشارع عالل ابن عبد هللا 

2 ركتب رقم 22

بتاريخ) املحرر  املحضر  بمقت�صى 

الشريك) قرر  (،2222 يوليو) (10

الوحيد را يلي):

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  التجاري 

(،2222 يوليو) (16 بتاريخ) بالقني6رة 

تحت رقم)75282.

بمثابة رقت6ف وبيان

امل ير

82 P

ائتمانية تكنيك اسي 6ان2 ش ذ    

111،)شارع ولي العهد)-)طنجة

STE CME WINDFARM SAFI 

S A

راسمالها : 300.000 درهم

رقرها االجتماعي : طنجة، شارع 

حريري، إقارة حليمة، فوق ال6ابق 

األر�صي رقم 16

س ت : 69469

تحيين النظا  األسا�صي للشركة

الجمع) رحضر  قرارات  بموجب 

العا  املنعقد بتاريخ)15)رارس)2269 

للشركة)«س إ  غو ويندفار  اسفي ش)

300.000)درهم،)رقرها)  »)رغسمالها)

حريري،) شارع  طنجة،) االجتماعي 

ال6ابق األر�صي) فوق  إقارة حليمة،)

التوزيع) تحديث  تقرر  (،16 رقم)

الجديد للرغسمال االجتماعي وتحيين)

النظا  األسا�صي للشركة كما يلي):

غسماء)امل اهمين):

 WINDVISION SAFI (: الشركة)

HOLDING B V 996)سهم.

  WINDVISION B V الشركة)

سهم واحد.

سهم) (HASSAN NADIR ال يد)

واحد.

 SIMON BERT Y ال يد)

NEERINCKX)سهم واحد.

 LEON JOANNES ال يد)

 HUBERTUS( MARIE( VANKAN

سهم واحد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) (23 تاريخ) في  التجارية ب6نجة 

2222)تحت رقم)232722.
رقت6ف وبيان النشر

ائتمانية تكنيك اسي 6ان2

83 P

ائتمانية تكنيك اسي 6ان2 ش ذ    

111،)شارع ولي العهد)-)طنجة

 STE CME WINDFARM 

TETOUAN

S A

راسمالها : 300.000 درهم

رقرها االجتماعي : طنجة، شارع 

حريري، إقارة حليمة، فوق ال6ابق 

األر�صي رقم 16

س ت : 72379

تحيين النظا  األسا�صي للشركة
الجمع) رحضر  قرارات  بموجب 

العا  املنعقد بتاريخ)15)رارس)2269 

«س إ  غو ويندفار  ت6وان) للشركة)

درهم،) (300.000 رغسمالها) ش  »)

شارع) طنجة،) االجتماعي  رقرها 

فوق ال6ابق) إقارة حليمة،) حريري،)

تحديث) تقرر  (،16 رقم) األر�صي 

التوزيع الجديد للرغسمال االجتماعي)

للشركة) األسا�صي  النظا   وتحيين 

كما يلي):

غسماء)امل اهمين):

 WINDVISION (: الشركة)

 TETOUAN HOLDING B V

996)سهم.

  WINDVISION B V الشركة)

سهم واحد.

سهم) (HASSAN NADIR ال يد)

واحد.

 SIMON BERT Y ال يد)

NEERINCKX)سهم واحد.

 LEON JOANNES ال يد)

 HUBERTUS( MARIE( VANKAN

سهم واحد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) (23 تاريخ) في  التجارية ب6نجة 

2222)تحت رقم)232726.
رقت6ف وبيان النشر

ائتمانية تكنيك اسي 6ان2

84 P

ABJ AUTO
ش ذ     لشريك وحيد

ذات رغسمال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : طنجة، 2 ساحة 

الكويت طابق 1 رقم 4

تكوين شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة لشريك وحيد

بمقت�صى سند عرفي رؤرخ ب6نجة)

ورسجل) (2222 يوليو) فاتح  بتاريخ 

رقم) وتحت  (2222 يوليو) (2 بتاريخ)

اإليداع)29785)فقد تم إنشاء)وإقارة)

شركة ذات ر ؤولية رحدودة والتي)

تتضمن املميزات التالية):

ABJ AUTO)ش ذ    ) (: الت مية)

لشريك الوحيد.

الهدف):)إن الشركة تهدف إلى):

ال يارات) بيع  سم ار  (: غساسا)

الجديدة وامل تعملة.

استيراد،)التصدير بشكل عا .

غو) غو عمولة  بيع شركة  غو  شراء)

استيراد غو تصدير غو تجارة غو سم رة)

غو شحنة غو تمثيل غو التجارة العارة.

العمليات) كل  (: عمورا) غكثر 

التجارية):)الصناعية املالية والعقارية)

غو الغير العقارية وخصوصا ال م رة)

التي لها عالقة رباشرة غو أير رباشرة)

بأحد األهداف ال الفة الذكر غو كل)

هدف رماثل غو رشابه.

املقر االجتماعي):)طنجة،)2)ساحة)

الكويت طابق)1)رقم)4.

يو ) رن  تن6لق  سنة  (99 (: املدة)

التأسي2.

في) حدد  االجتماعي  املال  رغس 

 1000 إلى) رجزئ  درهم  (100.000

 100 قيمة) ذات  اجتماعية  حصة 

درهم للواحد خصصت ل ال يد غبو)

الجنان ان2)1000)حصة اجتماعية.

القيمة نقدا ملا) والكل رقابل غداء)

رجموعه)100.000)درهم.

الت يير):)واحد غو غكثر رن امل يرين)

بصالحية واسعة.



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   6269(

عين ال يد غبو الجنان غن2 ر ير)

للشركة ملدة أير رحدودة.

رن) تن6لق  (: االجتماعية) ال نة 

فاتح يناير إلى)31)دي مبر.

الصافية) النتائج  إن  (: النتائج)

القانونية) االقت6اعات  بعد  للشركة 

والتنظيمية،)تق م بين الشركاء)على)

ح ب عدد الحصص اململوكة لكل)

واحد رنهم.

:)تم انجازه لدى) اإليداع القانوني)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (2222 يوليو) (13 يو ) ب6نجة 

106113)وتحت) سجل التجاري رقم)

رقم اإليداع)232326.
ر تخلص ر6ابق لألصل

الت يير

85 P

STE IMMOBILIERE A.N.A
ش ذ    

رغسمال االجتماعي : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : طنجة، 22 شارع 

جمال الدين غفغاني، إقارة غبضالس 

رقم 16

تكوين شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة

بمقت�صى سند عرفي رؤرخ ب6نجة)

بتاريخ)2)يوليو)2222)ورسجل بتاريخ)

اإليداع) رقم  وتحت  (2222 يوليو) (3

30145)فقد تم إنشاء)وإقارة شركة)

ذات ر ؤولية رحدودة والتي تتضمن)

املميزات التالية):

 STE IMMOBILIERE (: الت مـية)

A.N.A)ش ذ    .

الهدف):)إن الشركة تهدف إلى):

غساسا):)الت6وير العقاري.

جميع العقارات املبنية غو) اقتناء)

التي سيتم بناؤها وبيعها.

وكذلك) واإليجار  والبيع  الشراء)

بالن بة) الحال  هو  كما  لح ابه 

واألرا�صي) الفيالت  لجميع  لألخرين 

العقارية.

غعمال البناء.

إقارة غي رباني تجارية غو صناعية)

األروال) هذه  وتشغيل  سكنية  غو 

عن طريق االستئجار) سواء) التابتة،)

تق يمها) سيما  وال  ذلك،) أير  غو 

إطار) ألأراضها  وشقق  غرضيات  إلى 

القوانين املعمول بها،)وتنظيم قوانين)

امللكية املشتركة في املغرب.

تق يم األرا�صي.

العمليات) كل  (: عمورا) غكثر 

املالية) الصناعية،) التجارية،)

لها) التي  العقارية  الغير  غو  والعقارية 

عالقة رباشرة غو أير رباشرة كليا غو)

جزئيا بالواحدة إلى غي رن للعمليات)

املذكورة غعاله لت هيل وامل اهمة في)

ت هيل غو تنمية الشركة.

:)طنجة)22)شارع) املقر االجتماعي)

جمال الدين غفغاني،)إقارة غبضالس)

رقم)16.

يو ) رن  تن6لق  سنة  (99 (: املدة)

التأسي2.

ب) حدد  (: االجتماعي) املال  رغس 

 1000 إلى) رجزء) درهم  (100.000

 100 قيمة) ذات  اجتماعية  حصة 

درهم للواحد خصصت ل):

ال يد غبضالس عبد ال ال )500 

حصة اجتماعية.

ال يد البوحتي جمال)500)حصة.

نقدا) القيمة  غدا  رقابل  والكل 

ب) درهم  (100.000 رجموعه) ملا 

100.000)درهم.

الت يير):)واحد غو غكثر رن امل يرين)

بصالحية واسعة.

عين ال يد غبضالس عبد ال ال )

ر ير للشركة ملدة أير رحدودة.

رن) تن6لق  (: االجتماعية) ال نة 

فاتح يناير إلى)31)دي مبر.

الصافية) النتائج  إن  (: النتائج)

القانونية) االقت6اعات  بعد  للشركة 

على) والتنظيمية تق م بين الشركاء)

ح ب عدد الحصص اململوكة لكل)

واحد رنهم.

لدى) انجازه  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (،2222 يوليو) (14 ب6نجة يو )

106145)وتحت) سجل التجاري رقم)
رقم اإليداع)232389.

ر تخلص ر6ابق لألصل

الت يير

86 P

LILIA NOUR
ش ذ     لشريك الوحيد

طنجة، رجمع بهية األزهر، بلوك 

طنجة باي، رخزن 7 و8، ال6ابق 

األر�صي
راسمال : 1.000.000 درهم

السجل التجاري رقم 76349

الرفع رن راسمال االجتماعي
للشركة) الوحيد  شريك  إن 

ذ    ) ش  (LILIA NOUR امل ماة)

لشريك الوحيد شركة ذات ر ؤولية)

ذات) الوحيد،) لشريك  رحدودة 
درهم) (1.000.000 قدره) راسمال 

رجمع) ب6نجة  (: االجتماعي) ورقرها 
بهية األزهر،)بلوك طنجة باي،)رخزن)

7)و8)ال6ابق األر�صي قرر را يلي):
رن) االجتماعي  راسمال  رفع 

 3.134.000 إلى) درهم  (1.000.000

 26.3 2 إصدار) طريق  عن  درهم 

درهم يتم تحرير كل) (100 سهما رن)

رنها بالكارل عند االكتتاب عن طريق)

رن) ودفع  املدينة  الذرم  تعويض 

قبل املشتركين ضد الشركة وبالتالي)
القانون) رن  ال ابع  الفصل  تعديل 

األسا�صي كما يلي):

الفصل)7):

رحدد) االجتماعي  الرغسمال  إن 

درهم،) (3.134.000 قدره) بمبلغ 

31.340)حصة اجتماعية) رق م إلى)

100)درهم للواحد ورق مة) رن فئة)

كالتالي):

 31.340 خلود) اللريني  اآلن ة 

حصة اجتماعية.

حصة) (31.340 (: املجموع)

اجتماعية.

األساسية) األنظمة  تحديث 

للشركة.

إن اإليداع القانوني تم انجازه لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (،2222 يوليو) (15 ب6نجة يو )
رقم اإليداع)29 232.

ر تخلص ر6ابق لألصل

الت يير

87 P

OURI INTERIEUR
ش ذ     لشريك وحيد

ذات رغسمال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : طنجة إقارة الحمد 
رقم 3 شارع سيجلماسا طابق 1

تكوين شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة لشريك وحيد

بمقت�صى سند عرفي رؤرخ ب6نجة)

ورسجل) (2222 يوليو) (17 بتاريخ)

وتحت رقم) (،2222 يوليو) (22 بتاريخ)

اإليداع)292 3)فقد تم إنشاء)وإقارة)

شركة ذات ر ؤولية رحدودة والتي)

تتضمن املميزات التالية):

الت مية):)OURI INTERIEUR)ش)

ذ     لشريك وحيد.

إلى) تهدف  الشركة  إن  (: الهدف)

غساسا الديكور الداخلي.

رعمارية) هندسة  في  استشارات 

الداخلية،)تخ6يط وتصميم الفضاء)

والديكور الداخلي.

تصميم غثاث وتركيبات رخصصة.

تأهيل) وإعادة  ترريم  نشاط  غي 

جديدة) وإنشاءات  عقاري  وترريم 

وتمديد املبنى الحالي.
رصد تنفيذ التوصيات الجمالية،)

شراء)وإعادة بيع األثاث ور تلزرات)

الديكور.

الهندسة) (: التصميم) نشاط 

املعمارية الداخلية وإدارة املشاريع في)

التصميم الداخلي والديكور،)تصميم)

وت ويق األشياء)املتعلقة بالنشاط.

شراء)وبيع جميع األأراض واألثاث)

باإلسكان) املتعلقة  واإلك  وارات 

والتصميم الداخلي.



62693 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

االستيراد والتصدير بشكل عا .

العمليات) كل  (: عمورا) غكثر 

املالية) الصناعية،) التجارية،)

والعقارية غو الغير العقارية وخصوصا)

ال م رة التي لها عالقة رباشرة غو)

أير رباشرة بأحد األهداف ال الفة)

الذكر غو كل هدف رماثل غو رشابه.

إقارة) طنجة،) (: االجتماعي) املقر 

الحمد رقم)3)شارع سيجلماسا طابق)

.1

سنة تن6لف رن يو ) (99 (: املدة)

التأسي2.

ب) حدد  االجتماعي  املال  رغس 

 1000 إلى) رجزئ  درهم  (100.000

 100 قيمة) ذات  اجتماعية  حصة 

ال يدة) ل  خصصت  للواحد  درهم 

ورياألي عبا�صي ح ناء)1000)حصة)

اجتماعية.

.والكل رقابل غداء)القيمة نقدا ملا)

رجموعه)100.000)درهم.

الت يير):)واحد غو غكثر رن امل يرين)

بصالحية واسعة.

عبا�صي) ورياألي  ال يدة  عين 

أير) ملدة  للشركة  ر يرة  ح ناء)

رحدودة.

رن) تن6لق  (: االجتماعية) ال نة 

فاتح يناير إلى)31)دي مبر.

الصافية) النتائج  إن  (: النتائج)

القانونية) االقت6اعات  بعد  للشركة 

والتنظيمية،)تق م بين الشركاء)على)

ح ب عدد الحصص اململوكة لكل)

واحد رنهم.

لدى) انجازه  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (،2222 يوليو) (29 ب6نجة يو )

سجل التجاري رقم)622226)وتحت)

رقم اإليداع)232777.
ر تخلص ر6ابق لالصل

الت يير

88 P

STE AJDIR MARTAH
ش ذ    

رغسمال االجتماعي : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عرائش، املواك 49 

عين عرب طابق 6

تكوين شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة

رؤرخ) عرفي  سند  بمقت�صى 

 2222 راي) (28 بتاريخ) بعرائش 

 2222 يونيو) (18 بتاريخ) ورسجل 

تم) فقد  (1704 اإليداع) رقم  وتحت 

وإقارة شركة ذات ر ؤولية) إنشاء)

املميزات) تتضمن  والتي  رحدودة 

التالية):

 STE AJDIR MARTAH(:(الت مية

ش ذ    .

(: إلى) إن الشركة تهدف  (: الهدف)

ورياه) ور ارات  بناء) رقاول  غساسا 

وغعمال رختلفة.

وتق يم) ال6رق  غعمال  شركة 

باإلضافة) املباني واألعمال املختلفة،)

التق يمات) وإنشاء) دراسة  إلى 
ال6رق) وإنشاءات  وال6رق  الفرعية 

وجميع غعمال البناء)األخرى ورعدات)

الهندسة املدنية ب6ريقة عارة.

شراء) وخاصة  العقاري  الت6وير 

على) املباني  بناء) البناء،) عقارات 

املباني) هذه تشييد  البناء) خصائص 

في) الشقق  بيع  العقارات  هذه  على 

هذه املباني.

وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء)

وتمثيل ووساطة داخل وخارج جميع)

املنتجات واملواد واآلالت.
التقديم غو املشاركة في غي سوق)

إلى) تشير  ع6اءات  لتقديم  دعوة  غو 

األشياء)املذكورة غعاله.

العمليات) كل  (: عمورا) غكثر 

املالية) الصناعية،) التجارية،)

لها) التي  العقارية  الغير  غو  والعقارية 

عالقة رباشرة غو أير رباشرة كليا غو)

جزئيا بالواحدة إلى غي رن العمليات)

املذكورة غعاله لت هيل وامل اهمة في)

ت هيل غو تنمية الشركة.

املواك) عرائش  (: االجتماعي) املقر 
49)عين عرب طابق)6.

يو ) رن  تن6لق  سنة  (99 (: املدة)
التأسي2.

ب) حدد  (: االجتماعي) املال  رغس 
 1000 إلى) رجزء) درهم  (100.000
 100 قيمة) ذات  اجتماعية  حصة 

درهم للواحد خصصت ل):
ال يد ابقوي الح ين)500)حصة)

اجتماعية.
حصة) (500 رنير) غبقوي  ال يد 

اجتماعية.
القيمة نقدا ملا) والكل رقابل غداء)

رجموعه)100.000)درهم.
الت يير):)واحد غو غكثر رن امل يرين)

بصالحية واسعة.
عين ال يد غبقوي الح ين ال يد)
غبقوي رنير ر يران للشركة ملدة أير)

رحدودة.
رن) تن6لق  (: االجتماعية) ال نة 

فاتح يناير إلى)31)دي مبر.
الصافية) النتائج  إن  (: النتائج)
القانونية) االقت6اقات  بعد  للشركة 
على) والتنظيمية تق م بين الشركاء)
ح ب عدد الحصص اململوكة لكل)

واحد رنهم.
لدى) انجازه  تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (،2222 يوليو) (15 بعرائش يو )
سجل التجاري رقم)5256)وتحت رقم)

اإليداع)373.
ر تخلص ر6ابق لألصل

الت يير

89 P

STRATEGIC DISTRIB
 RESIDENCE(AL(AZIZIA(BD

ROYAUME ARABIE SAOUDITE
3EME(ETG(N°22 - TANGER
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
سجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم) (2222 يوليو) (14 بتاريخ) ب6نجة 
لشركة) األسا�صي  القانون  وضع 
 STRATEGIC DISTRIB SARL AU

ذات املميزات التالية):

الشريك):)ال يد بنعدي اسماعيل)

بتاريخ) رزداد  الجن ية  رغربي 

ركناس) بمجاط  (1983 15)دي مبر)

وال اكن بدوار غيت الح ين البريدية)

لب6اقة) والحارل  ركناس  رجاط 

.D961780(التعريف رقم

 STRATEGIC DISTRIB(:(الت مية

.SARL AU

 ARTICLE (: الغرض)

 QUINCAILLERIE,( ACCESSOIRES

 D’ALUMINIUM,( TRAVAUX

.DIVERS

 100.000 في) حدد  (: الرغسمال)

حصة رن) (1000 إلى) درهم رق مة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

خصصت كما يلي):

ال يد عبد الرشيد اصريح)1000 

حصة.

 RESIDENCE AL(:(املقر االجتماعي

 AZIZIA( BD( ROYAUME( ARABIE

 SAOUDITE( 3EME( ETG( N°22( -

.TANGER

املدة):)99)سنة.

الت يير):)تم تعيين ال يد بنعدي)

أير) ملدة  للشركة  ر يرا  اسماعيل 

رحدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (23 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222،)تحت رقم)3537.
بمثابة رقت6ف وبيان

90 P

STE SF ACADEMY
SARL AU

تكوين شركة رحدودة امل ؤولية 

ذات الشريك الوحيد

بالرباط) رؤرخ  رحضر  بمقت�صى 

وضع) تم  (2222 يونيو) (22 بتاريخ)

القوانين االساسية لشركة رحدودة)

امل ؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
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صالون الحالقة للن اء) (: الهدف)

والرجال))األكثر رن شخصين(.

رختلف) في  التجارية  الوساطة 

املنتجات.

املقر):)عمارة رقم)30)شقة رقم)8 

شارع روالي احمد الوكيلي،)ح ان.
قدره) بما  حدد  (: املال) رغس 

100.000)درهم.

أير) ملدة  الشركة  تدار  (: الت يير)

سارة) ال يدة  طرف  رن  رحدودة 

افرين.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)22)يوليو)2222.
رقم السجل التجاري):)144631.

.D(:(625229

91 P

STE O2 ENGINEERING
SARL

تكوين شركة رحدودة امل ؤولية
بالرباط) رؤرخ  رحضر  بمقت�صى 

وضع) تم  (2222 يونيو) (9 بتاريخ)

القوانين االساسية لشركة رحدودة)

امل ؤولية ذات املميزات التالية):

صناعية) رؤس ة  (: الهدف)

عشرة) رن  )ألكثر  املالب2) لتصنيع 

غشخاص(.

التجارة.

األشغال املتعددة وغشغال البناء.

 66 هكتار رقم) تجزئة) 2) (: املقر)

شارع) (4 رقم) شقة  الثاني  ال6ابق 

روالي علي الشريف تمارة.
رغس املال):)حدد بما قدره)50.000 

درهم.

أير) ملدة  الشركة  تدار  (: الت يير)

سارة) ال يدة  طرف  رن  رحدودة 

بكنوش.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم السجل) (،2222 يوليو) (8 بتاريخ)

التجاري)130075.

D(:(3522

92 P

STE IMMO ADVISORS
SARL AU

تكوين شركة رحدودة امل ؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) رؤرخ  رحضر  بمقت�صى 

وضع) تم  (2222 يوليو) (8 بتاريخ)

القوانين االساسية لشركة رحدودة)

امل ؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

العقارية) االستشارة  (: الهدف)

ودعم الوساطة العقارية.

املقر):)عمارة رقم)30،)شقة رقم)8 

شارع روالي احمد الوكيلي،)ح ان.

رغس املال):)حدد بما قدره)10.000 

درهم.

أير) ملدة  الشركة  تدار  (: الت يير)

رحدودة رن طرف كمال التوزاني.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) (،2222 غأ 26) (5 بتاريخ)

السجل التجاري)144959.

D(:(625972

93 P

شركة كري هاني
ش ذ    

س ت : 50795

رسجل) عرفي  عقد  بموجب 

بالقني6رة) (2269 دي مبر) (18 في)

لشركة كري هاني ش ذ     رغسمالها)

االجتماعي) ورقرها  درهم  (100.000

طريق) الحدادة  (2232 رقم) بقعة 

ركتب رقم) (15 رهدية إقارة النخيل)

6)القني6رة را يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تغيير 

رعمورة) زنقة  القني6رة  إلى  ونقله 

عمارة رقم)79)شقة رقم)2.

بوشهرين) ال يد  استقالة 

الوطنية) للب6اقة  الحارل  ح ن 

كم ير) رهاره  رن  (G559369 رقم)

للشركة.

تعيين ال يد ازباير يوسف الحارل)

(،SH6522 2 للب6اقة الوطنية رقم)

ر ير للشركة ملدة أير رحددة.

تعديل القانون األسا�صي للشركة.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (2222 فبراير) (3 في) بالقني6رة 
رقم)74111.

رن غجل االستخالص والبيان

94 P

شركة رشاتيل
ش ذ     للشريك الوحيد

س ت : 49755

املصادقة على تفويت حصص 
اجتماعية

اعتماد الشركة على شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة

تغيير النشاط االجتماعي
تعديل القانون األسا�صي

 25 بموجب عقد عرفي رؤرخ في)

الجمع) بالقني6رة قرر  (2222 فبراير)

العادي لشركة رشاتيل) الغير  العا  

درهم) (10.000 رغسمالها) ذ      ش 

 43 بالقني6رة) االجتماعي  ورقرها 
زنقة سبو عمارة)A)إقارة رياض املنزه)

ركتب)7)را يلي):

حصة) (30 املصادقة على تفويت)

املهدي) الح ني  لل يد  اجتماعية 

لفائدة ال يد الح ني ابو بكر.

حصة) (40 املصادقة على تفويت)

املهدي) الح ني  لل يد  اجتماعية 

لفائدة ال يدة البورا�صي صفاء.

ذات) شركة  الشركةعلى  اعتماد 

ر ؤولية رحدودة.

تغيير النشاط االجتماعي وتحديده)

ر6عم،) الترفيه،) في  اآلن  بعد 

استضافة.

تعديل القانون االسا�صي للشركة.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (،2222 رارس) (3 بالقني6رة في)
رقم)74406.

95 P

شركة إتري - ن - سبو
ش ذ     

س ت : 53441

املصادقة على تفويت حصص 
اجتماعية

اعتماد الشركة على شركة
ذات ر ؤولية رحدودة
تعديل القانون األسا�صي

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

قرر) بالقني6رة  (2222 27)يوليو)

لشركة) العادي  الغير  العا   الجمع 

سبو ش ذ     رغسمالها) (- ن) (- إتري)

االجتماعي) ورقرها  درهم  (10.000
 A عمارة) سبو  زنقة  (43 بالقني6رة)

إقارة رياض املنزه ركتب)3-2-6- -7 

القني6رة را يلي):

حصة) (50 املصادقة على تفويت)

عبد) القاشمي  لل يد  اجتماعية 

العزيز لفائدة ال يد رنصور طارق.

اعتماد الشركة على شركة ذات)

ر ؤولية رحدودة.

تعديل القانون األسا�صي للشركة.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) للمحكمة  الضبط  كتابة 

بالقني6رة في)28)يوليو)2222،)تحت)
رقم)77272.

96 P

شركة كرم برادر
ش ذ     للشريك الوحيد

س ت : 39507

تغيير النشاط االجتماعي للشركة
تعديل القانون األسا�صي للشركة

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

2)رارس)2222)بالقني6رة قرر الجمع)

العا  الغير العادي لشركة كر  برادر)

ش ذ     للشريك الوحيد رغسمالها)

االجتماعي) ورقرها  درهم  (10.000
شارع رحمد) (1 رقم) (232 بالقني6رة)

الخار2 القني6رة را يلي):

تغيير النشاط االجتماعي للشركة)

البضائع) في نقل  وتحديده بعد اآلن 

واألرتعة أير املصحوبة لآلخرين.
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تعديل القانون األسا�صي للشركة.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) للمحكمة  الضبط  كتابة 

بالقني6رة في)10)رارس)2222،)تحت)

رقم)74471.

رن غجل االستخالص والبيان

97 P

VISITEURS TOURS

تأسي2

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) وضع  تم  (،2222 19)يونيو)

ر ؤولية) ذات  لشركة  االسا�صي 

رحدودة بشريك وحيد.

.VISITEURS TOURS(:(الت مية

الهدف االجتماعي):)وكالة االسفار.

روالي) شارع  (: االجتماعي) املقر 

رقم) (3 غقارة) يوسف وزنقة صنعاء)

14)ح ان الرباط.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسي2 الشركة.

حدد) (: االجتماعي) الرغسمال 

إلى) رق م  درهم  (100.000 في)

فئة) رن  اجتماعية  حصة  (1000

(: كالتالي) رجزغ  للواحدة  درهم  (100

حصة) (1000 ال يد رحمدباختوش)

اجتماعية رن فئة)100)درهم.

ال يد) طرف  رن  الشركة  ت يير 

لب6اقة) الحارل  باختوش  رحمد 

(،A525 27 رقم) الوطنية  التعريف 

زنقة) (07 شقة) (3 بعمارة) ال اكن 

تان يفت غكدال الرباط.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

غأ 26) (6 التجارية بالرباط بتاريخ)

2222،)تحت رقم)144983.

98 P

BOUHOU BUILDING

تأسيس رشكة

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

25)يونيو)2222.

ذات) شركة  تأسي2  تم  قد 

وحيد) بشريك  املحدودة  امل ؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

 BOUHOU (: الت مية)

.BUILDING

غشغال عارة) (: الهدف االجتماعي)

غو البناء،)تجارة.

 100.000 (: الشركة) رغسمال 

درهم.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي.

الجديدة) سال  (: االجتماعي) املقر 

رروة) تجاري  رركز  حصاين  جماعة 

رتجر رقم س)3،)ال6ابق ال فلي.

الت يير):)يوسف بوهو.

غأ 26) (6 (: القانوني) اإليداع 

.2222

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة االبتدائية ب ال)31607.

99 P

ايغ بي إنجاز

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة
الجماعي) القرار  بمقت�صى 

املنعقد) الوحيد  للشريك  االستثنائي 

ايغ) لشركة  (2222 يوليو) (17 بتاريخ)

بي إنجاز،)رقرها االجتماعي):)رقم)79 

الرباط،)قرر) شارع ابن سينا غكدال،)

الشريك الوحيد را يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

ابن) شارع  (79 برقم) حاليا  املوجود 

14)زنقة) سينا غكدال الرباط إلى رقم)

غكدال،) (،5 رقم) شقة  غوزود  شالل 

الرباط.

النظا ) تحيين  لذلك  نتيجة 

األسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،2222 غأ 26) (10 بتاريخ)
رقم)622222.

100 P

OMCE ATLANTIC
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

بتاريخ) (OMCE ATLANTIC لشركة)

18)يونيو)2222)تم تمديد ردة ت يير)

امل يرين ملدة ثالث سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)105617.
رلخص رن غجل النشر

101 P

GLS ENERGIE
العادي) العا   الجمع  بمقت�صى 

17)يونيو) للم اهمين املنعقد بتاريخ)

تمديد) على  املوافقة  تمت  (،2222

صالحية ردة امل يرين ملدة)6)سنوات.
اإلداري) املجل2  وبمقت�صى جمع 

تعيين) تم  اليو   نف2  في  املنعقد 

للمجل2) رئي ا  فاهم  فؤاد  ال يد 

اإلداري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)105616.
رلخص رن غجل النشر

102 P

AL AMINIYA 

IMPORT/EXPORT
SARL AU

األسا�صي) العا   الجمع  بمقت�صى 

 AL لشركة) (2222 رارس) (4 رؤرخ في)

 AMINIYA IMPORT/EXPORT

بشريك) املحدودة  امل ؤولية  ذات 
زنقة) (18 االجتماعي) ورقرها  واحد 

قد) تون2 املدينة الجديدة ركناس،)

تقرر):

املقر) عنوان  وتجديد  تصحيح 
التالي) العنوان  إلى  للشركة  الرئي�صي 
املدينة) (22 رقم) تون2  زنقة  (18 (:

الجديدة ركناس.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (26 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2222،)تحت رقم)2293.
سجل تجاري رقم)32395.

103 P

SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGEE

CENTRE EST
SARL 

شركة ذات ر ؤولية املحدودة
بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
لشركة) (2222 يوليو) (6 في) املؤرخ 
امل ؤولية) ذات  (، (CENTRE EST
 1 رقم) (: رقرها االجتماعي) املحدودة،)
زنقة الباستور   ج ركناس قد تقرر)

را يلي):
 CENTRE لشركة) امل بق  الحل 

.EST
النبي) عبد  االصفر  ال يد  تعيين 

رصفي للشركة.
رقر) في  التصفية  رقر  تثبيت 

الشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
يوليو) (26 بتاريخ) بمكناس  التجارية 
2222،)تحت رقم)488،)رقم السجل)

التجاري رقم)26253.
104 P

SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGEE

 STE RESTAURANT ARIJ
TIBA
SARL 

شركة ذات ر ؤولية رحدودة
بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
لشركة) (2222 يوليو) (2 في) املؤرخ 
(، (RESTAURANT ARIJ TIBA
رقرها) املحدودة،) امل ؤولية  ذات 
املركز)) جمعة  عين  (: االجتماعي)

ركناس قد تقرر را يلي):
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لشركة) امل بق  الحل 

.RESTAURANT ARIJ TIBA

لخليفية) حارتي  ال يدة  تعيين 

رصفية للشركة.

رقر) في  التصفية  رقر  تثبيت  (

الشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية بمكناس بتاريخ)4)غأ 26))
2222،)تحت رقم)496،)رقم السجل)

التجاري رقم)37525.
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 LES GRANDS MOULINS

D’ANFA
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

بشريك وحيد

تاسي2 شركة

بموجب غحكا  صك خاص بتاريخ)

الدارالبيضاء،) في  (،2222 يوليو) (22

لشركة) االسا�صي  النظا   وضع  تم 

للم اهم) رحدودة  ر ؤولية  ذات 

النحو) على  وخصائصها  الوحيد،)

التالي):

 LES GRANDES (: ت مية)

.MOULINS D’ANFA

غو) اقتناء) (: االجتماعي) الغرض 

إنشاء)جميع ر6احن الدقيق.

املغرب) في  الحرفية  غو  الصناعة 

وفي الخارج.

وتعبئة) ورعالجة  تصنيع 

وت ويق جميع املنتجات التي يمكن)

استخدارها في االأذية.

الحبوب) وتخزين  وبيع  شراء)

والبقوليات.

املنتجات) تصدير  عمليات  جميع 

رن ر6حنة الدقيق.

املعدات) جميع  وتصدير  استيراد 

واملواد امل تخدرة في صناعة املواد)

الغذائية بشكل عا ،)جميع العمليات)

غو) الصناعية  غو  املالية  غو  التجارية 

االثاث غو العقارات ضرورية غو رفيدة)

بب اطة لتحقيق أرض الشركة ونمو)

الشركة وت6ويرها.

املشاركة املباشرة غو أير املباشرة)

في جميع الشركات غو املؤس ات التي)

لها أرض رماثل غو ررتبط بأي شكل)

رن االشكال،)رن خالل إنشاء)شركات)

االندراج) غو  امل اهمة،) غو  جديدة،)

غو االكتتاب غو) غو املشروع املشترك،)

االجتماعية) والحقوق  االسهم  شراء)

غو أير ذلك.

 RUE SABRI  62 (: رقر اجتماعي)

 BOUJEMAA 1ERE ETAGE APT

.N°6 CASABLANCA

الشركة) تاس ت  (: الزرنية) املدة 

ملدة)99)عارا رن تسجيلها في السجل)

غو) املبكر  الحل  باستثناء) التجاري،)

التمديد.

رغسمال) (: االجتماعي) الراسمال 

االجتماعي ثابث عند)100.000)درهم)

 100 بقيمة) سهم  (1000 الى) رق م 

الشريك) به  يكتتب  سهم  كل  درهم 

الوحيد.

الت يير):)يدير الشركة ال يد عبد)

االله بن رنصور لفترة أير رحدودة.

8)راي) تم االيداع القانوني بتاريخ)

في سجل) (16119 تحت رقم) (،2222

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

املسجل بالسجل التجاري))تحت رقم)

.468057
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STE BAZ DEVELOPPEMENT
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

بشريك وحيد

تاسي2 شركة
بموجب غحكا  صك خاص بتاريخ)

الدارالبيضاء،) في  (،2222 يوليو) (22

لشركة) االسا�صي  النظا   وضع  تم 

للم اهم) رحدودة  ر ؤولية  ذات 

النحو) على  وخصائصها  الوحيد،)

التالي):

 STE( BAZ (: ت مية)

.DEVELOPPEMENT

الغرض االجتماعي):)ارتالك وادارة)

املالية) االوراق  غو  املالية  االوراق 

القابلة للت ويق غو االستثمار غو غي)

غوراق رالية رعادلة،)في شركة واحدة)

غو غكثر بهدف ال ي6رة على كل شيئ)

سواء) رباشر،) أير  غو  رباشر  بشكل 

بمفرده غو رع غطراف ثالثة رن خالل)

انشاء)شركات جديدة،)امل اهمة،)غو)

الرعاية،)غو االكتتاب،)غو شراء)االسهم)

غو) غو الحقوق االجتماعية لالندراج،)

التحالف في املشاركة.

ادارة) هيئة  غي  في  املشاركة 

جميع) عا ،) بشكل  الشركات،) لهذه 

غو) املالية  غو  التجارية  العمليات 

العقارات) غو  االثاث  غو  الصناعية 

ضرورية غو رفيدة بب اطة لتحقيق)

الشركة) ونمو  الشركة  أرض 

وت6ويرها.

املشاركة املباشرة غو أير املباشرة)

في جميع الشركات غو الشركات التي)

لها أرض رماثل غو ررتبط بأي شكل)

رن االشكال،)رن خالل إنشاء)شركات)

االندراج) غو  امل اهمة،) غو  جديدة،)

غو االكتتاب غو) غو املشروع املشترك،)

االجتماعية) والحقوق  االسهم  شراء)

غو أير ذلك.

 RUE SABRI  62 (: رقر اجتماعي)

 BOUJEMAA 1ERE ETAGE APT

.N°6 CASABLANCA

الشركة) تاس ت  (: الزرنية) املدة 

ملدة)99)عارا رن تسجيلها في السجل)

غو) املبكر  الحل  باستثناء) التجاري،)

التمديد.

رغسمال) (: االجتماعي) الراسمال 

االجتماعي ثابث عند)100.000)درهم)

 100 بقيمة) سهم  (1000 الى) رق م 

الشريك) به  يكتتب  سهم  كل  درهم 

الوحيد.

الت يير):)يدير الشركة ال يد عبد)

االله بن رنصور لفترة أير رحدودة.

8)راي) تم االيداع القانوني بتاريخ)

في سجل) (16109 تحت رقم) (،2222

في) ( املحكمة التجارية بالدار البيضاء)

السجل التجاري تحت رقم)468037.
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 STE AZIZ SAMAMA

SELECTION
SARL

رقرها : اقارة املعمورة العمارة 8 

املحل 26 سال الجديدة سال

(: في) العرفي  العقد  تاريخ تسجيل 

11)رارس)2222)سال.

والتي تحمل الخصائص التالية):

التجهيزات) (: االجتماعي) الهدف 

االلكترونية.

رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) رن  حصة  (1000 الى) رق مة 

درهم للحصة الواحدة روزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 500 (... عزيز) العي اوي  ال يد 

حصة.

 500 (... سمارة) شيماء) ال يدة 

حصة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسي2 النهائي غي رن تاريخ وضع)

السجل التجاري.

رن فاتح يناير الى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة راعدا ال نة)

االولى تبتدئ رن تاريخ التسجيل.

اقارة املعمورة) (: املقر االجتماعي)

الجديدة) سال  (26 املحل) (8 العمارة)

سال.

امل ير):)عزيز العي اوي.

سمارة شيماء.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة) 4)غأ 26)2222،) بتاريخ)

االبتدائية ب ال تحت رقم)301.
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62697 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

FUDUCIAIRE AL HADAF
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

راسمالها : 50.000 درهم

رقرها االجتماعي : رحل التجاري 

رقم 8، العمارة رقم 3، اقارة 

املعمورة 2 والد هالل حصين سال 

جديدة

)عقد توثيقي رؤرخا في) بمقت�صى)

قد) (،2222 رارس) (22 الرباط بتاريخ)

ر ؤولية) ذات  شركة  تاسي2  تم 

رحدودة.

الهدف االجتماعي):)رقاول االعمال)

املحاسبية بجميع غشكالها.

واملزايا) والخدرات  االشغال 

واالدارة) والسيما االدارة،) امل تمدة،)

الضريبية،) وامل اعدة  املالية،)

والعمل القانوني،)وصياأة العقود في)

اطار التوطين الخاص.

املعارالت) جميع  عا ،) وبوجه 

غو) املنقولة  او  الصناعية  غو  املالية 

العقارية التي قد تعزز نشاط الشركة)

بشكل رباشر غو أير رباشر،)وبشكل)

الصناعية) املعارالت  جميع  عا ،)

غو املنقولة غو) غو التجارية غو املالية،)

غو) رباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية 

التي) غو  الشركة  بغرض  رباشر  أير 

او) توسيعها  ت هل  ان  املحتمل  رن 

ت6ويرها.

درهم) (50.000 (: رغسمال الشركة)

رق مة الى)500)حصة رن فئة)100 

درهم للحصة الواحدة):

 150 (... ال يدة الديوران ابت ا )

حصة.

 150.. غسماء) داخي2  ال يدة 

حصة.

 150 (.... حمدون) غسارة  ال يد 

حصة.

 150 (... ال يد عبد النباوي نبيل)

حصة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسي2 النهائي غي رن تاريخ وضع)

السجل التجاري.

رن فاتح يناير الى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة را عدا ال نة)

االولى تبتدئ رن تاريخ التسجيل.

(،8 رقم) التجاري  رحل  (: املقر)

العمارة رقم)3)اقارة املعمورة)2)والد)

هالل حصين سال الجديدة.

امل يرون):)

ال يدة الديوران ابت ا .

ال يدة داخي2 غسماء.

ال يد غسارة حمدون.)

ال يد عبد النباوي نبيل.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

رقم):)31485.
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STE ARRIBAT NRG
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

بشريك وحيد

رقرها االجتماعي : حي املنزه رقم 659 

رتجر 1 ح ي   الرباط

تاسي2) تم  عرفي  عقد  بموجب 

شركة ذات) (ARRIBAT NRG شركة)

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

ذات) (2222 يوليو) (8 بتاريخ) الوحيد 

املميزات التالية):

املواد) وتوزيع  بيع  في  رقاول 

الكهربائية.

التجهيز) في  العصرية  التقنيات 

املنزلي والتكنولوجية الكهربائية.
رن) ركون  الشركة  رغسمال 

 100 الى) رق م  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) رن  حصة 

رق مة على الشكل التالي):

الشركة ر يرة رن طرف ال يد)

عبد املجيد العزوزي.

سنة) (99 ردة الشركة رحددة في)

ابتداء)رن تاريخ تسجيلها في السجل)

التجاري.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

يوليو) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)وتحت رقم)144733.
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STE AGRIORIENT
SARL

راسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : رقم 2 عمارة 

18 تجزئة القصبة شارع رحمد 

الخار2 تمارة

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ في)29 

قد تم تاسي2) بالرباط،) (2222 راي)

شركة تحمل الخصائص التالية):

.AGRIORIENT(:(الت مية

الهندسة) (: االجتماعي) الهدف 

الفالحية واالستشارة.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

ر ؤولية رحدودة.

االعضاء):)

ش.ذ. . .) جيوكودينك  شركة 
بشريك وحيد،)راسمالها)4.500.000 
درهم،)رقرها في))رقم)2)عمارة)26)زنقة)

واد درعة غكدال الرباط وترقيمها في)

السجل التجاري رقم)54951)الرباط.

حارل) رضوان  كريم  ال يد 

 GA66356 رقم) الوطنية  لب6اقة 

عمارة) (1 الوفاق) بتجزئة  والقاطن 

2622)شقة رقم)3.

ال يد خالد درخا حارل لب6اقة)

والقاطن) (BH188719 الوطنية رقم)

بتجزئة))الوفاق)1)عمارة)2622)شقة)
رقم)1.

رن فاتح يناير الى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة راعدا ال نة)

االولى تبتدئ رن تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي):))رقم)2)عمارة)18 

تجزئة القصبة شارع رحمد الخار2)

تمارة.

حدد) (: االجتماعي) الرغسمال 
درهم) (100.000 راسمال الشركة في)

اجتماعية) حصة  (1000 رن) ركون 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

تق يمها كما يلي):

340)حصة لشركة جيوكودينك،)

لل يد خالد) ( 330)حصة لشركة)

كريم) لل يد  حصة  و330) درخا 
رضوان.

الت يير):)ال يد بوكبش رص6فى.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

غأ 26) (5 يو ) بتمارة  االبتدائية 

2222،)تحت رقم)766.
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STE PRADIMED
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : شارع ابن سيناء  

عمارة 79، ال6ابق الثاني، شقة رقم 

6 اكدال الرباط

بتاريخ) بمقت�صى عقد عرفي حرر 
القانون) وضع  تم  (،2222 رارس) (6

االسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)

خاصيتها كالتالي):

رحمد) العلوي  ال يد  (: الشركاء)

غيوب.

ال يد العلمي حمزة.

الت مية):)PRADIMED)ش. . .

الهدف):)للشركة االهداف التالية:)

ال6بية) املعدات  وشراء) بيع 

واالجهزة ال6بية.

غعمال الصيانة.

املدة):)99)سنة.
فيما) رحدد  (: الشركة) رغسمال 

الى) درهممق م  (100.000 قدره)

درهم) (100 فئة) رن  حصة  (1000

للواحدة روزعة بين امل اهمين على)

الشكل التالي):

 500 ال يد العلوي رحمد غيوب)

حصة بمبلغ)50.000)درهم.

حصة) (500 ال يد العلمي حمزة)

بمبلغ)50.000)درهم.

بمبلغ) حصة  (1000 (.... املجموع)

100.000)درهم.

الت يير):)ت يير الشركة رن طرف)

ال يد العلوي رحمد ايوب.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجاريةبالرباط،) باملحكمة  الضبط 
رقم) التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.144435
بمثابة رقت6ف وبيان
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عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62698

STE SOY PARA 
SARL AU

تاريخ تسجيل العقد العرفي بتاريخ)

تحمل) والتي  ب ال،) (2222 يوليو) (8

الخصائص التالية):

:)شبه صيدلي،) الهدف االجتماعي)

ونقل) التجميل  ر تحضرات  تاجر 

البضائع الخرين.

راسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) رن  حصة  (1000 الى) رق مة 

درهم للحصة الواحدة روزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 1000 ياسين) املحجوب  ال يد 

حصة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسي2 النهائي غي رن تاريخ وضع)

السجل التجاري.

رن فاتح يناير الى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة راعدا ال نة)

االولى تبتدئ رن تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)55)تجزئة ركتوبة)

غحصين غوالد غهالل سال الجديدة.

امل ير):)املحجوب ياسين.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.31601
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STE AZ FOR YOU
تاسي2 شركة

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ في تمارة)

تاسي2) تم  (2222 يوليو) (10 بتاريخ)

شركة ذات ر ؤولية رحدودة.

.STE(AZ(FOR(YOU(:(الت مية

جميع) بائع  (: االجتماعي) الهدف 

استيراد) التجميل،) ر تحضرات 

جميع ر تحضرات التجميل.

العمليات) جميع  عارة  وبصفة 

التي لها ارتباط رباشر غو أير رباشر)

بأحد االهداف املذكورة غعاله والتي)

رن شانها امل اهمة في انماء)الشركة.

املعمورة) حي  (: االجتماعي) املقر 

سكتور))5)رقم)90)تمارة.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)
رن التاسي2 النهائي غي بتاريخ وضع)

السجل التجاري.
رن فاتح يناير الى) (: ال نة املالية)
31)دي مبر رن كل سنة راعدا ال نة)
االولى التي تبتدئ رن تاريخ التسجيل)

في السجل التجاري.
درهم) (100.000 (: الراسمال)
فئة) رن  حصة  (1000 الى) رق مة 

100)درهم للحصة الواحدة.
الشركة) ت ير  (: الشركة) ت يير 
رن طرف ال يدة كوثر كا  وال يدة)
ر يرتان) بصفتهما  لع ري  سكينة 

للشركة وذلك ملدة أير رحددة.
باالرضاء) بالتعهد  تقرر  كما 
ال يدة كوتر كا  غو ال يدة سكينة)

لع ري.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتمارة تحت رقم)632263)بتاريخ)22 

يوليو)2222.
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STE  TR PRINT
SARL

راسمالها : 100.000 درهم
رقرها االجتماعي : 75 تجزئة رياض 

اوالد ار6اع سكتور 3 تمارة
 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
شركة) تاسي2  تم  (،2222 يوليو)
تحمل اسم تربرينت ش.ذ. . .)تتوفر)

على املميزات التالية):
املقر االجتماعي):)75)تجزئة رياض)

اوالد ار6اع سكتور)3)تمارة.
اللواز ) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

املكتبية،)تاجر غجهزة كمبيوتر.
ردة االستمرار):)99)سنة.

100.000)درهم رق م) (: رغسمال)
100)درهم) 1000)حصة رن فئة) الى)

روزع كما يلي):
 500 (... زبديه) هللا  عبد  ال يد 

حصة.
 300 (.. ال يد رحمد راهر زبديه)

حصة.
ال يدة ريم زبديه)...)222)حصة.

عبد) ال يد  تعيين  تم  (: الت يير)
أير) ملدة  للشركة  كم ير  زبديه  هللا 

رحدودة.
رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)دي مبر.
االرباح):)بعد)5)%)لتكوين صندوق)
يوزع الباقي على) االحتياط القانوني،)

الشركاء)ح ب حصصهم.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
السجل) تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم)130369.
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STE SOGEFICOM
العارة) الجمعية  قرار  بمقت�صى 
 29 يو ) املنعقدة  العادية  الغير 
 STE GROUPE لشركة) (2222 يوليو)
 SCOLAIRE NOUR AL BADRE
ظهر) االجتماعي  ورقرها  (SARL AU

عين عروس حي رشلفين تاونات.
 682 ورقره) الشركة  فرع  إأالق 
الدرنة) حي  امللكي  الجيش  شارع 

تاونات.
لدى) القانوني  االيداع  تم 
املحكمة التجارية بتاونات تحت رقم)
غأ 26) (10 بتاريخ) (2222/222

.2222
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 STE ETTOROS
CONSTRUCTION

SARL
رقرها االجتماعي : رراب رقم 85 

تجزئة الفرح خريبكة
تاسي2 شركة

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تاسي2) تم  بخريبكة  (2222 يوليو)
شركة ذات امل ؤولية املحدودة ذات)
الخصائص) ذات  الوحيد  امل اهم 

التالية):
 ETTOROS (: الت مية)

.CONSTRUCTION
ذات) شركة  (: القانوني) ( الشكل)

ر ؤولية رحدودة.
 85 رقم) ررغب  (: االجتماعي) املقر 

تجزئة الفرح خريبكة.

الراسمال):)100.000)درهم روزع)

على)1000)حصة قيمة الحصة)100 

درهم.

توزيع رغسمال):

 340 (.... ال6وري) رشيد  ال يد 

حصة.

 330 (... ال6وري) سعيد  ال يد 

حصة.

 330 (... ال6وري) عمر  ال يد 

حصة.

رنعش) (: االجتماعي) الهدف 

عقاري،)االشغال املختلفة،)االشغال)

املنزلية والتنظيف.

ال6وري) رشيد  ال يد  (: الت يير)

ملدة أير رحدودة.

ال نة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)دي مبر باستثناء)ال نة)

في) التسجيل  بعد  تبدغ  التي  االولى 

السجل التجاري.

التسجيل) تم  (: التسجيل)

الشركة بالسجل التجاري باملحكمة)

 6465 االبتدائية بخريبكة تحت رقم)

بتاريخ)10)غأ 26)2222.
روجز وبيان
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شركة إينيكالفا

شركة ذات امل ؤولية

بشريك وحيد

عرفي) )صك() عقد) على  بناء)

تم) (2262 غأ 26) (29 في) رؤرخ 

وضع القانون االسا�صي لشركة ذات)

ر ؤولية رحدودة رن شريك وحيد)

تتوفر على املواصفات االتية):

ت ميتها):)إينيكالفا.

ذات) شركة  (: الشركة) نوع 

امل ؤولية رحدودة للشريك وحيد.

ابن) شارع  (: االجتماعي) رقرها 

تاشفين زنقة)2)رقم)13)اقارة الرحمة)

الدارالبيضاء.
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املواد) في  التجارة  (: نشاطها)

الكيماوية والصناعية واالستيراد.

 99 ردة الشركة رحددة) (: ردتها)

سنة رتتابعة ابتداء)رن تاريخ إنشائها.

راسمالها):)100.000)درهما.

1000)حصة اجتماعية في رلكية)

ال يد رشيد النعاس.

ال يد) الى  غسند  (: ادارتها) ت يير 

حي) (: ب) ال اكن  النعاس  رشيد 

االلفة) (195 فيال) الياسمين  ال ال  

الدارالبيضاء.

الى) تخصص  (% (5 (: االرباح)

يوزع) والباقي  القانوني  االحتياطي 

ح ب قرار الشريك الوحيد.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

بالدارالبيضاء) التجارية  باملحكمة 

تحت) (،2262 غأ 26) (29 بتاريخ)
506131،)رقم السجل التجاري) رقم)

التحليلي)225567)والترتيبي)62265.
للنسخ والذكر

118 P

شركة كلفانواتكنيك
شركة ذات امل ؤولية

بشريك وحيد

بناء)على عقد))صك()عرفي رؤرخ)
تم وضع القانون) ( (2229 يونيو) (9 في)

ر ؤولية) ذات  لشركة  االسا�صي 

رحدودة رن شريك وحيد تتوفر على)

املواصفات االتية):

ت ميتها):)كلفانواتكنيك.

ذات) شركة  (: الشركة) نوع 

امل ؤولية رحدودة للشريك وحيد.

 3008 طريق) (: االجتماعي) رقرها 

سيدي) لحننشة  دوار  (6 رقم) رحل 

رليل) تيط  حصار  والد  حجاج 

الدارالبيضاء.

املواد) في  التجارة  (: نشاطها)

الكيماوية والصناعية واالستيراد.

 99 ردة الشركة رحددة) (: ردتها)

سنة رتتابعة ابتداء)رن تاريخ إنشائها.

راسمالها):)100.000)درهما.

1000)حصة اجتماعية في رلكية)

ال يد رشيد النعاس.

ال يد) الى  غسند  (: ادارتها) ت يير 

حي) (: ب) ال اكن  النعاس  رشيد 

االلفة) (195 فيال) الياسمين  ال ال  

الدارالبيضاء.

الى) تخصص  (% (5 (: االرباح)

يوزع) والباقي  القانوني  االحتياطي 

ح ب قرار الشريك الوحيد.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

بالجارالبيضاء) التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (،2229 يونيو) (9 ( بتاريخ)
التجاري) السجل  رقم  (،33 238

التحليلي)226777)والترتيبي)9262.
للنسخ والذكر
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 STE MANUFACURE DE

VELOURS ET TEXTILES
«MAVELTEX»

SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رغسمالها : 28.222.222 درهم

رقرها االجتماعي : 46 زنقة العرعار 

)زنقة كانتوناك سابقا( الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 29.529 

الدارالبيضاء

التعريف  الجبائي رقم : 1900134

التعريف الجبائي املوحد رقم : 

226552 25222239

توسيع أرض الشركة
بموجب رداولة الجمعية العارة)

يناير) في) 2) املنعقدة  العادية  أير 

2222،)قررت جماعة الشركاء.

ليشمل) الشركة  أرض  توسيع 

النشاطات التالية):

االنجاز،) التصميم،) الدراسة،)

اك اب) ال6رقات،) اعداد  التنمية،)

القيمة لجميع املشاريع العقارية.

غشكالها،) جميع  تحت  التجزئة 

االرا�صي) اقتناء) االرضية،) البقع  بيع 

وتق يمها.

جميع) تحت  العقاري  االنعاش 

للبناء،) االرا�صي  اقتناء) غشكاله،)

التجديد) التهيئة،) البيع،) الشراء،)

واالستغالل لجميع العقارات املبنية)

غو أير املبنية.

انجاز) العمارات،) جميع  بناء)

الشراء،) والثانوية،) الكبرى  االشغال 

البيع والتصنيع لجميع رواد البناء.

للفصل) لذلك  نتيجة  التعديل 

املتعلق) االسا�صي  النظا   رن  الثاني 

بغرض الشركة.

القانوني) بااليداع  القيا   تم 

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

 11 بتاريخ) للدارالبيضاء) التجارية 

راي)2222،)تحت رقم)832 73،)وتم)

القيا  بالتصريح بالتعديل بالسجل)

رقم) تحت  اليو   نف2  في  التجاري 

9159)رن السجل الترتيبي.
عن امل تخلص والبيانات

املدبرية
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STE NOUR & IBRA CONSEIL
SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة
رغسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : شقة رقم 4بناية 
بملتقى شارع عبد الرحمان القادري 

وزنقة روالي رشيد باب سبتة سال

 16 بمقن�صى عقد عرفي رؤرخ في)

يوليو) (18 في) ورسجل  (2222 يوليو)

تحمل) شركة  تاسي2  تم  (،2222

الخصائص التالية):

 NOUR( &( IBRA (: الت مية)

.CONSEIL SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

ر ؤولية رحدودة.

استشارات) (: االجتماعي) الهدف 

اجتماعية،) استشارات  ادارية،)

واستشارات) ضريبية  استشارات 

قانونية.
رغسمال):)100.000)درهم رق مة)

100)درهم) 1000)حصة رن فئة) الى)

للحصة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسي2 النهائي.

يناير) فاتح  رن  (: املالية) ال نة 

دي مبر رن كل سنة راعدا) (31 الى)

ال نة االولى تبتدئ رن تاريخ تاسي2)

الشركة الى)31)دي مبر.

املقر االجتماعي):)شقة رقم)4بناية)
بملتقى شارع عبد الرحمان القادري)

وزنقة روالي رشيد باب سبتة سال.

ابراهيمي) خالد  ال يد  (: الت يير)

ملدة أير رحدودة.

توزيع االرباح):)رن االرباح الصافية)

تؤخذ)5)%)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

غأ 26) (6 بتاريخ) ب ال  االبتدائية 

السجل) (،319 رقم) تحت  (،2222

التجاري رقم)36225.
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رانجمنت كون يلتين آند اكاونت

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

 صيدلية ابن سينا سال 
 شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رقرها االجتماعي : 468 سكتور «غ» 

حي الرحمة سال

بمقت�صى عقد عرفي روثق رؤرخ)

في)13)فبراير)2222)تم تحويل الصفة)

القانونية رن شخص ذاتي الى شركة)

تحمل) رحدودة  ر ؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

الت مية):)صيدلية ابن سينا سال)

ذات ر ؤولية رحدودة ذات رمثل)

وحيد.

النشاط االجتماعي):)صيدلية.

الت يير):)ال يدة تورية ياسين.

حي) «غ») سكتور) (468 ( (: العنوان)

الرحمة سال.

الراسمال):)3.000.000)درهم.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

غأ 26) (6 بتاريخ) ب ال  االبتدائية 

2222،)تحت رقم)34810.
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رانجمنت كون يلتين آند اكاونت

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

صيدلية إسباس صونطي أم 

القرى سال 
 شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رقرها االجتماعي : 110 شارع 

يوسف بن تاشفين سال

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 

الصفة) تحويل  تم  (2222 يناير) (29

القانونية رن شخص ذاتي الى شركة)

تحمل) رحدودة  ر ؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

إسباس) صيدلية  (: الت مية)

صون6ي غ  القرى سال ذات ر ؤولية)

رحدودة ذات رمثل وحيد.

النشاط االجتماعي):)صيدلية.

التهاري) برادة  ال يد  (: الت يير)

الكوزي.

110)شارع يوسف بن) ( (: العنوان)

تاشفين سال.

الراسمال):)22.222 .2)درهم.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

غأ 26) (10 االبتدائية ب ال بتاريخ)

2222،)تحت رقم)34811.
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رانجمنت كون يلتين آند اكاونت

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

 صيدلية صالح الدين سال 
 شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رقرها االجتماعي : 468 زنقة آيت 

الصغير حي االنبعاث  سال

بمقت�صى عقد عرفي روثق رؤرخ)

في)14)يناير)2222)تم تحويل الصفة)

القانونية رن شخص ذاتي الى شركة)

تحمل) رحدودة  ر ؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

صيدلية صالح الدين)) (: الت مية)

ذات) رحدودة  ر ؤولية  ذات  سال 

رمثل وحيد.

النشاط االجتماعي):)صيدلية.

الت يير):)ال يد غرين بوزوبع.

العنوان):)))468)زنقة آيت الصغير)

حي االنبعاث))سال.

الراسمال):)2.222.222)درهم.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

غأ 26) (11 االبتدائية ب ال بتاريخ)

2222،)تحت رقم)862 3.
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رانجمنت كون يلتين آند اكاونت

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

 صيدلية امل كيني 
 شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رقرها االجتماعي : 1087 سكتور ب 

حي ال ال   سال

بمقت�صى عقد عرفي روثق رؤرخ)

7)فبراير)2222)تم تحويل الصفة) في)

القانونية رن شخص ذاتي الى شركة)

تحمل) رحدودة  ر ؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

الت مية):)صيدلية امل كيني))ذات)

ر ؤولية رحدودة ذات رمثل وحيد.

النشاط االجتماعي):)صيدلية.

الت يير):)ال يد امل كيني كريم.
العنوان):)))468)زنقة آيت الصغير)

حي االنبعاث))سال.

الراسمال):)2.522.222)درهم.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

غأ 26) (62 االبتدائية ب ال بتاريخ)

2222،)تحت رقم)34813.
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شركة طران بور ارز
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

بشريك وحيد

السجل التجاري رقم :145001

تاسي2 شركة
بمقت�صى عقد))عرفي رؤرخ بتاريخ)

تم تاسي2 شركة) (،2222 يوليو) (22

رحدودة خصائصها) ر ؤولية  ذات 

كالتالي):

الت مية):)طرن بور ارز.

شارع) (378 (: االجتماعي) املقر 

الح ن الثاني شقة رقم)2)الرباط.

املدة):)99)سنة.

الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)

خارجه) غو  املغرب  داخل  سواء)

لح ابها غو لح اب االخرين):

نقل البضائع.

الرغسمال):)حدد راسمال الشركة)

رق مة) درهم  (100.000 ربلغ) في 

درهم) (100 1000)حصة رن فئة) الى)

للحصة الواحدة تعود كلها للشريك)

الوحيد.

 1000 (.. عزيز) املغاري  ال يد 

حصة.

تم تعيين املغاري عزيز) (: الت يير)

كم ير للشركة ملدة أير رحدودة.

بتوقيع) الشركة  تلتز   (: التوقيع)

لجميع) عزيز  املغاري  لل يد  رنفرد 

العقود واملعارالت.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط،)

التجاري) بالسجل  تسجيلها  تم  وقد 

 10 بتاريخ) (145001 رقم) تحت 

غأ 26)2222.
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STE FINAREF ASSUR

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تغيير املقر االجتماعي للشركة
العا ) الجمع  ملحضر  تبعا 

االستثنائي املؤرخ ب ال يو )22)يوليو)

 ASSUR شركة) شركاء) قرر  (،2222

FINAREF)شركة رحدودة ر ؤولية)

را يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تغيير 

تجزئة سعيد حجي) (16 رن سال رقم)

طريق القني6رة الى شارع عبد الرحيم)

بوعبيد رقم)7)تابريكت.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

تحت) (،2222 غأ 26) (6 ب ال يو )

رقم)822 3.
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 STE MODERNE DE

 CONSTUCTION ET DE

 FINITION

SARL AU

 AUGMENTATION DU CAPITAL
ET TRANSFERT DE SIEGE

الغير) العا   الجمع  لقرارات  تبعا 

يوليو) (15 بتاريخ) للشركاء) العادي 

2222،)تقرر را يلي):

عبر) الشركة  راسمال  في  الزيادة 

ادراج الح اب الجاري للم اهمين)

ليرتفع رن)5000)درهم الى)500.000 

بقيمة) حصة  (495 خلق) عبر  درهم 

100)درهم للحصة الواحدة.

زنقة) (1 الى) الشركة  رقر  تحويل 

قرطبة)28)املحيط ح ان الرباط.

تحديث القوانين.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية بالرباط بتاريخ)10)غأ 26)

2222،)تحت رقم) 62222.
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 STE VEOS DD

.S.A

شركة رحدودة ر ؤولية

رغسمالها : 6.300.000 درهم

رقرها الرئي�صي : 4 زنقة واد زيز، 

ال6ابق RD شقة 3رقم 7 اكدال 

الرباط

السجل التجاري رقم : 622.276 

الرباط

الزيادة في راسمال نقدا
 23 بتاريخ) املداوالت  على  بناء)

العارة) الجمعية  (،2269 غكتوبر)

زيادة) باالجماع  قررت  املشتركة 

رغسمال بمبلغ)6.000.000)درهم عن)

طريق انشاء)6000)سهم جديد.

قررت الجمعية العمورية نف ها)

النظا ) رن  و7) (6 املادتين) تعديل 

االسا�صي للشركة):
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االشتراكات تم دفع املبالغ التالية)
نقدا عن طريق):

 VEOM S.A. ..... 3.778.000
درهم

عثمان حمودة)......)1000)درهم.
 RALPH PARIENTE ...... 1000

درهم.
 2.569.222 ....... SOS NDD SAR

درهم.
 1000 (..... الدهماني) القادر  عبد 

درهم.
اجمالي االشتراكات)....)6.300.000 

درهم.
هو) الشركة  رغسمال  (: رغسمال)

6.300.000)درهم.
سهم) (6300 الى) رق مة  وهي 
درهم) (1000 اسمية) بقيمة  رسجل 
ركتتب نقدا وتدفع حتى)4.300.000 

درهم عند االكتتاب.
في اطار املداوالت التي جرت في)13 
رسجل االدارة الحظ) (،2222 يوليو)
االنتهاء)النهائي رن زيادة راسمال الذي)
غكتوبر) (23 في) العا   االجتماع  قرره 

.2269
سجل) في  القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 
الرقم) تحت  (،2222 غأ 26) (6

.D105990
االستخراج والذكر

رجل2 االدارة
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 STE CAFE TAMRISTE
SARL

رقرها االجتماعي : حي النهضة 
سيدي عالل البحراوي تيفلت
السجل التجاري رقم : 27226

االستثنائي) العا   الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ)27)يناير)2222،)الحل)
النهائي للشركة وتعيين ال يد اورحو)
التعريف) لب6اقة  الحارل  لح ن 
كمصفي) (A104417 رقم) الوطنية 
التصفية) رقر  تحديد  وتم  للشركة 
سيدي) النهضة  حي  التالي  بالعنوان 

عالل البحراوي تيفلت.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

ابتدائية بالخمي ات بتاريخ)29)يوليو)

2222،)تحت رقم)611.
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 STE SAVEURS A TABLE

SARL

رقرها االجتماعي : فيال 22 زنقة 

الغرب، ال6ابق ال فلي، رابيال 

الرباط

226926372222297

تصفية الشركة

بموجب رحضر اجتماع الجمعية)

 31 في) املنعقد  العادية  أير  العارة 

دي مبر)2269،)تقرر را يلي):

عن) املصفي  تقرير  على  املوافقة 

وذلك) التصفية  عمليات  جميع 

غسفر) رما  النهائي  التصفية  ح اب 

عن رصيد صفر درهم.

تصفية) ح اب  واعتماد  فحص 

التفريغ للمصفي وتصريف واليته.

االأالق) عن  العا   الجمع  يعلن 

هذا) رن  اعتبارا  للتصفية  النهائي 

ادارتها) رن  املصفي  وتخرج  اليو  

وتمنحه ابراء)ذرة نهائيا رن واليته.

رع االخذ) تقرر الجمعية العارة،)

النهائي) التصفية  االعتبار ح اب  في 

الرصيد) NULغو  رصيد) يظهر  الذي 

عــــد  سداد االســــــــــــــــــــــهم) صفر درهم،)

غو االجراء)غي تخصيص.

ن ــــــــــــــــــــخة) لحارل  صالحيات 

جميع) الستكمال  رنها  رقت6ف  غو 

االجراءات.

سجل) في  القانوني  االيداع  تم 

 22 في) بالرباط  التجارية  املحكمة 

يوليو)2222)تحت رقم)105693.
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 CENTRE AFRICAIN

D'INGENIERIE
الحل املبكر

أير) العا   الجمع  بمقت�صى 

 2222 يوليو) (13 في) املنعقد  العادي 

 CENTRE لشركة) االجتماعي  باملقر 

ذات) (AFRICAIN( D’ingenierie

الراسمال قدره)100.000)درهم تقرر)

را يلي):

الحل املبكر للشركة.

تعيين ال يد رص6فى البحراوي)

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

 10 زنقة) وعنوانه  (PA140300 رقم)

املصفي) الريش  ال فلي  بوليلي  حي 

للشركة.

تحديد رقر التصفية بعنوان)263 

عمارة)1GH 13))رياض االلفة)2222 

الدارالبيضاء.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

رقم) تحت  (،2222 غأ 26) (3

.741708
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شركة أوطوروتيف تغينين 

كزابالنكا
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : 29 رلتقى 

زنقة ليل وشارع غريل زوال اقارة 

ربيعةالدارالبيضاء

تاسي2 شركة
بمقت�صى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

تم تاسي2 شركة ذات) (2222 يونيو)

ر ؤولية رحدودة ذات الخصائص))

التالية):

تغنين) غوطوروتيف  (: الت مية)

كزابالنكا.

تكوين) (: االجتماعي) رقرها 

على) تكوين  املهنيين،) ال ائقين 

ال الرة ال6رقية.

العمليات) جميع  عارة  وبصفة 

التجارية املرتب6ة بصفة رباشرة غو)

والتي) غعاله  باملوضوع  رباشرة  أير 

ست اهم في تنمية الشركة.

لقد تم تحديد) (: راسمال الشركة)

درهم) (100.000 رغسمال الشركة في)

حصة اجتماعية) (1000 رق مة الى)

ذات قيمة الواحدة)100)درهم.

تم تعيين ال يد) (: ت يير الشركة)

رحمد رراد أنا  كم ير للشركة.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)دي مبر.

تم وضع وثائق التاسي2 باملركز)

بالدارالبيضاء) لالستثمار  الجهوي 

وعليه حصلت) (2222 يوليو) (22 يو )

رقم) التجاري  السجل  على  الشركة 

.467403
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شركة الوابل الصيب

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

بشريك وحيد

حصر الهدف االجتماعي للشركة

انعقد) (2222 يوليو) (7 بتاريخ)

لشركة) العايد  الغير  العا   الجمع 

ذات) شركة  الصيب») «الوابل 

وحيد،) بشريك  رحدودة  ر ؤولية 

رقرها) درهم،) (100.000 راسمالها)

الوحدة) شارع  (66 رقم) االجتماعي 

حيث) الح يمة  غرزورن  (64 عمارة)

تمت املصادقة على):

حصر الهدف االجتماعي للشركة)

في)«)وكالة االسفار»)وحذف را سواها.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) للمحكمة  التجاري 

بالح يمة بتاريخ)6)غأ 26)2222،)

تحت رقم)453.
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عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62(2(

STE LAAOUINA NET
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : رقم 161 زنقة 

االزهر سيدي رو�صى باب املري ة 

سال

بمقت�صى الجمع العا  التاسي�صي)

تم) (،2222 يوليو) (2 بتاريخ) رؤرخ 

ر ؤولية) ذات  شركة  تاسي2 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):

 LAAOUINA شركة) (: الت مية)

NET)ش. . .ش.و.

ذات) شركة  (: القانوني) الوضع 

ر ؤولية رحدودة ذات شريك وحيد.

املختلفة) األشغال  (: الهدف)

والبناء،)املنتزهات والحدائق وال6رق،)

التجارة.
زنقة) (161 رقم) (: املقر االجتماعي)

املري ة) باب  رو�صى  سيدي  االزهر 

سال.

املدة):)حددت ردة الشركة في)99 

سنة تبتدئ رن تاريخ تاسي ها.

حدد) (: االجتماعي) الراسمال 

رغسمال االجتماعي في)100.000)درهم)

رق مة على)1000)حصة بقيمة)100 

روزعة على الشكل) درهم للواحدة،)

التالي):

 1000 (.... ال يدة راجدة لعوينة)

حصة.

املجموع)................)1000)حصة.

غسندت رهمة الت يير) (: الت يير)

الى ال يد ريلود لعوينة،)كم ير أير)

لشركة) رحدودة،) أير  ملدة  شريك 

.LAAOUINA NET

االسا�صي) القانوني  الوضع  تم 

للشركة ح ب الفصل)92-25.

للشركة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) لالستثمار  الجهوي  باملركز 

رقم) تحت  (،2222 غأ 26) (6 في)

.34813
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STE IZKAA

SARL

راسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : تجزئة غوالد ازعير 

عمارة 832 رتجر 2 عين عودة تمارة

بمقت�صى الجمع العا  التاسي�صي)

تم) (،2222 يوليو) (9 بتاريخ) رؤرخ 

ر ؤولية) ذات  شركة  تاسي2 

رحدودة))باملميزات التالية):

 STE( IZAAL شركة) (: الت مية)

ش. . .

ذات) شركة  (: القانوني) الوضع 

ر ؤولية رحدودة.

البيع بالتجزئة والتوزيع) (: الهدف)

لالأدية) والجملة  بالجملة  شبه 

العا ،)التجارة،)االستيراد والتصدير.

املقر االجتماعي):)تجزئة غوالد ازعير)

عمارة)832)رتجر)2)عين عودة تمارة.

املدة):)حددت ردة الشركة في)99 

سنة تبتدئ رن تاريخ تاسي ها.

حدد) (: االجتماعي) الراسمال 

رغسمال االجتماعي في)100.000)درهم)

رق مة على)1000)حصة بقيمة)100 

روزعة على الشكل) درهم للواحدة،)

التالي):

(.... ازرار) ح ا   رحمد  ال يد 

500)حصة.

ال يد رنال ازرار))....)500)حصة.

املجموع)................)1000)حصة.

غسندت رهمة الت يير) (: الت يير)

الى ال يد رحمد ح ا  ازرار،)كم ير)

.IZKAAL(ملدة أير رحدودة،)لشركة

االسا�صي) القانوني  الوضع  تم 

للشركة ح ب الفصل)92-25.

للشركة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) لالستثمار  الجهوي  باملركز 

رقم) تحت  (،2222 غأ 26) (11 في)

.130395
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STE LEGENDS WAY
شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

بشريك وحيد
تاسي2 شركة

 2 يو ) بالرباط  عرفي  لعقد  تبعا 
ذات) شركة  انشاء) تم  (2222 يوليو)
وحيد،) بشريك  رحدودة  ر ؤولية 

ذات املميزات التالية):
.STE LEGENDS WAY(:(االسم

الخاصة) االعمال  كل  (: االهداف)
بتحويل االروال.

املالية) التجارية،) العمليات  كل 
املرتب6ة) والصناعية،) والعقارية 
بأهداف) رباشرة  أير  غو  رباشرة 

الشركة.
املقر االجتماعي):)حي النهضة ق6اع)

1)رقم)434)تمارة.
رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.
 100.000 في) حدد  (: الراسمال)
حصة) (1000 الى) رق مة  درهم 
اجتماعية كلها رحررة نقدا رن طرف)
الحي6ية) ال يد  الوحيد  الشريك 

ل6يفة.
ال نة) (: االجتماعية) ال نة 
االجتماعية تبتدئ رن فاتح يناير الى)

أاية)31)دي مبر رن كل سنة.
الت يير):)الشركة ر يرة رن طرف)

ال يدة الحي6ية ل6يفة.
االرباح):)بعد خصم)5)%)لالحتياط)
القانوني،)الباقي يوزع غو يؤجل ح ب)

قرارات الجمعية العارة العادية.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
التجارية بالرباط تحت رقم)105917 

يو )29)يوليو)2222.
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STE  TRACALI
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تاسي2 شركة
تبعا لعقد عرفي بالرباط يو  فاتح)
ذات) شركة  انشاء) تم  (2222 رارس)
املميزات) ذات  رحدودة،) ر ؤولية 

التالية):

.STE TRACALI(:(االسم

االهداف):)البناء.

املالية) التجارية،) العمليات  كل 

املرتب6ة) والصناعية،) والعقارية 

بأهداف) رباشرة  أير  غو  رباشرة 

الشركة.

النخلة) اقارة  (: االجتماعي) املقر 

 1 شارع الح ن) (4 الشقة) (A عمارة)

تمارة.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.

 100.000 في) حدد  (: الراسمال)

حصة) (1000 الى) رق مة  درهم 

اجتماعية كلها رحررة نقدا رن طرف)

الشركاء):

 50.000 (... بويبو) رشيد  ال يد 

درهم.

ال يد باسو وسوقينا)....)50.000 

درهم.

ال نة) (: االجتماعية) ال نة 

االجتماعية تبتدئ رن فاتح يناير الى)

أاية)31)دي مبر رن كل سنة.

رن) ر يرة  الشركة  (: الت يير)

ال يد) و  بويبو  رشيد  ال يد  طرف 

باسو وسوقينا.

االرباح):)بعد خصم)5)%)لالحتياط)

القانوني،)الباقي يوزع غو يؤجل ح ب)

قرارات الجمعية العارة العادية.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

 3649 رقم) تحت  ( بتمارة) االبتدائية 

يو )23)يوليو)2222.
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STE SW & IKHW
SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تاسي2 شركة
بتمارة) رؤرخ  رحضر  بمقت�صى 

وضع) تم  (،2222 يوليو) (8 بتاريخ)

القوانين االساسية لشركة رحدودة)

امل ؤولية ذات املميزات التالية):

بيع) وقود،) رح6ة  (: الهدف)

رواد) بيع  ريكانيكي،) االطارات،)

التشحيم.



62(23 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

تجزئة) (31 شارع كوثر رقم) (: املقر)

شباكي شارع ح ن)1)تمارة.

:)حدد راسمال بما قدره) رغسمال)

100.000)درهم.

تدار الشركة رن طرف) (: الت يير)

أير) ملدة  شباكي  عصا   ال يد 

رحدودة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) (،2222 غأ 26) (4 بتاريخ)

السجل التجاري رقم)632325،)رقم)

االيداع)3688.
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STE YAYA COM

SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تاسي2 شركة

بتمارة) رؤرخ  رحضر  بمقت�صى 

وضع) تم  (،2222 يوليو) (14 بتاريخ)

القوانين االساسية لشركة رحدودة)

امل ؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):)وكالة االتصاالت،)غعمال)

ال6باعة والنشر،)رنظم حفالت.

املقر):)عمارة رقم)30)شقة رقم)8 

شارع روالي غحمد الوكيلي ح ان.

:)حدد راسمال بما قدره) رغسمال)

100.000)درهم.

تدار الشركة رن طرف) (: الت يير)

أير) ملدة  ال دراتي  زكرياء) ال يد 

رحدودة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط)) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) (،2222 غأ 26) (11 بتاريخ)

145009،)رقم) السجل التجاري رقم)

االيداع)106040.
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STE LUXY AUTO
 SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تاسي2 شركة
بتمارة) رؤرخ  رحضر  بمقت�صى 

وضع) تم  (،2222 يوليو) (17 بتاريخ)

القوانين االساسية لشركة رحدودة)

امل ؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):)بيع ق6ع أيار ال يارات،)

أ يل سيارة،)ريكانيكا عارة.

تجزئة) (4 و) (3 رقم) املحل  (: املقر)

لحلو عمارة)1)حي رجاء)في هللا بعقوب)

املنصور الرباط.

:)حدد راسمال بما قدره) رغسمال)

100.000)درهم.

تدار الشركة رن طرف) (: الت يير)

وقوي�صي) عالل  قوي�صي  ال يدان 

سفيان))ملدة أير رحدودة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط)) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) (،2222 غأ 26) (11 بتاريخ)

رقم) (145011 السجل التجاري رقم)

االيداع)106041.
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STE GLACE MATIC
شركة رحدودة ر ؤولية

راسمال : 1.100.000 درهم

العادي) أير  العا   الجمع  باسم 

تم) (2222 يوليو) (15 بتاريخ) املنعقد 

االتفاق على):

الدفوف) رح ن  ال يد  تعيين 

رحمد) ال يد  جانب  الى  كم ير 

الدفوف.

املوضوع) غو  الغرض  توسيع 

االجتماعي للشركة.

تحيين النظا  االسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط)) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)6)غأ 26)2222،)تحت رقم)

االيداع)105994.
للخالصة والبيان

142 P

STE NAGHI GESTION

التصفية النهائية للشركة

الوحيد) الشريك  قرار  ( بمقت�صى)

املنعقد بالدارالبيضاء)بتاريخ)8)يوليو)

الوحيد لشركة) الشريك  قرر  (2222

NAGHI GESTION)بما يلي):

 61 رقرها الرئي�صي الدارالبيضاء)

شارع املقاولة ال6ابق)6)انفا.

التصفية النهائية للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

غأ 26) (10 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2222،)تحت رقم) 5 2 7.

143 P

 STE WORLD DIGITAL

SOLUTIONS

 SARL AU

تاسي2 شركة

 6 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

 22 بتاريخ) واملسجل  (2222 يوليو)

يوليو)2222،)تم تاسي2 شركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد ذات املميزات التالية):

 STE (: االجتماعية) الت مية 

.WORLD DIGITAL SOLUTIONS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي):)رركز االتصال)

الدولي.

شارع) (410 االجتماعي:) املقر 

 1 شقة رقم) زرق6وني اقارة حمد،)

الدارالبيضاء.

 10.000 (: االجتماعي) الراسمال 

درهم.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

الترقيم بالسجل التجاري للشركات.

يتم ت يير الشركة رن) (: الت يير)

طرف ال يد رحمد املهدي العماري.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

غأ 26) (3 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2222،)تحت رقم)467763.

144 P

STE MT9 CONSULTING
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

بشريك وحيد

تاسي2 شركة
بتمارة) رؤرخ  رحضر  بمقت�صى 

وضع) تم  (،2222 يوليو) (29 بتاريخ)

القوانين االساسية لشركة رحدودة)

امل ؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

واالستشارة) البررجة  (: الهدف)

املعلوراتية.

التكوين امل تمر.

املقر):)عمارة رقم)30)شقة رقم)8 

شارع روالي غحمد الوكيلي ح ان.
:)حدد راسمال بما قدره) رغسمال)

100.000)درهم.

ملدة أير) ( تدار الشركة) (: الت يير)

املهدي) ال يد  طرف  رن  رحدودة 

التازي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط)) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) (،2222 غأ 26) (28 بتاريخ)

السجل التجاري رقم)144845.

145 P

STE SUSTAINIZE
 SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تاسي2 شركة
بتمارة) رؤرخ  رحضر  بمقت�صى 

وضع) تم  (،2222 يوليو) (3 بتاريخ)

القوانين االساسية لشركة رحدودة)

امل ؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
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الدراسات) ركتب  (: الهدف)
واالستشارات االدارية.

املقر):)عمارة رقم)30)شقة رقم)8 
شارع روالي غحمد الوكيلي ح ان.

:)حدد راسمال بما قدره) رغسمال)
100.000)درهم.

ملدة أير) ( تدار الشركة) (: الت يير)
رحدودة رن طرف ال يدة اح ان)

املقتدير.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالرباط)) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) (،2222 غأ 26) (6 بتاريخ)

السجل التجاري رقم)144965.
146 P

STE PARQUET VENETO
SARL AU

االستثنائي) العا   الجمع  اطار  في 
 STE PARQUET VENETO لشركة)
ذات) امل ؤولية  رحدودة  شركة 
 6 بتاريخ) املنعقد  الوحيد  الشريك 
روالي) بشارع  الكائنة  (،2222 يوليو)
سال) (6 رقم) (A  17 عمارة) رشيد 
الشركة) ر اهمو  تداول  الجديدة،)

باالجماع على را يلي):
حل الشركة بصفة سابقة الوانها.
ال ايح) رحمد  ال يد  تعيين 

امل ؤول عن التصفية.
شارع) في  التصفية  رقر  تحديد 
روالي رشيد عمارة)A 17)رقم)6)سال)

الجديدة.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية ب ال،)))بتاريخ)10)غأ 26)

2222،)تحت رقم)823 3.
147 P

 STE CONSTRUCTION
 WATER AND ENERGY

SOLUTIONS
SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة
تاسي2 شركة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم) (،2222 يونيو) (29 بالرباط بتاريخ)
ذات) لشركة  االسا�صي  النظا   وضع 

املميزات) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

املبنية فيما يلي):

 STE (: الت مية)

 CONSTRUCTION WATER AND

.ENERGY SOLUTIONS

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

ر ؤولية رحدودة.

االشغال) (: الغاية رن الشركة هي)

العمورية والبناء.

 4 15)شارع االب6ال عمارة) (: املقر)

اكدال الرباط.

سنة) (99 حددت ردتها في) (: املدة)

اعتبارا رن تاريخ تاسي ها النهائي.

 100.000 (: الجماعي) رغسمال 

حصة رن) (1000 الى) درهم رق مة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

واملوزعة كما يلي):

 500 (.. هشا ) الهزرير  ال يد 

حصة.

 500 (... ريلود) الهزرير  ال يد 

حصة.

ت ير الشركة رن طرف) (: االدارة)

ال يد الهزرير ريلود ملدة أير رحددة.

ال نة االجتماعية):)رن فاتح يناير)

الى رتم دي مبر رن كل سنة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

السجل) تحت  ( بالرباط) التجارية 

 22 بتاريخ) (D105689 رقم) التجاري 

يوليو)2222.

148 P

STE LOYAL FOOD

SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تاسي2 شركة
بناء)على عقد عرفي غعلن القانون)

االسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)

ذات املميزات التالية):

 LOYAL FOOD SARL (: االيم)

شركة ذات ر ؤولية رحدودة.

جميع غنواع) امل6اعم،) (: املوضوع)

امل6اعم،)اعداد الوجبات امل6بوخة.

بيع املشروبات أير الكحولية.

ادارة وت يير امل6اعم.

االستشارة في شؤون امل6اعم.

استقبال وتنظيم الحفالت.

تجزئة) (49 رقم) (: املقر االجتماعي)

 2)هكتار سكتور)6)تمارة.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسي2 النهائي.

الراسمال):)100.000)درهم ركون)

رن)1000)حصة قيمة كل واحدة رنها)

100)درهم.

ت يير الشركة وادارتها) (: الت يير)

بحي) بوعاصم  ال يد  تصرف  تحت 

طبقا) غرين،) البرنو�صي  وال يد 

للقانون االسا�صي للشركة رع ال ل6ة)

الكارلة وذلك ملدة أير رحدودة.

ال نة االجتماعية):)رن فاتح يناير)

الى)31)دي مبر.

القانوني) االيداع  غنجز  (: االيداع)

بتاريخ) بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

تحت السجل) (،2222 غأ 26) (11

التجاري رقم)130405.

149 P

 STE REVOLUTION DESIGN
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

ذات شريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : زنقة الزيتون، 

اقارة سايB 2، شقة رقم 1 حي 

الرياض الرباط

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

يوليو)2222)واملسجل بتاريخ)29  (15

الشريك) قرر  2222بالرباط،) يوليو)

الوحيد في الشركة را يلي):

تفويت)400)حصة اجتماعية رن)

طرف) رن  للحصة  درهم  (100 فئة)

عبد) لل يد  بريني  هشا   ال يد 

الصمد بويهي.

ال يد) رن  كل  يصبح  وبالتالي 
الصمد) عبد  وال يد  بريني  هشا  
ويصبح) الشركة،) في  شركاء) بويهي 
الشركة) لراسمال  الجديد  التق يم 

كما يلي):
 60.000 (... بريني) هشا   ال يد 

درهم.
(... بويهي) الصمد  عبد  ال يد 

40.000)درهم.
املجموع).......)100.000)درهم

للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 
ر ؤولية) ذات  شركة  لتصبح 

رحدودة.
بريني،) هشا   ال يد  استقالة 
رقم) الوطنية  لب6اقة  الحارل 
كم ير) رهمته  رن  (EA39168

للشركة،)رع االبراء.
الصمد) عبد  ال يد  تعيين 
بويهي الحارل لب6اقة الوطنية رقم)
كم ير للشركة ملدة أير) (EA6822 

رحدودة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (،2222 غأ 26) (4 بتاريخ)
السجل التجاري رقم) (.105993 رقم)

.93413
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 STE DURENZI
 ARCHITECTURE CONCEPT

SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

ذات شريك وحيد
راسمالها : 10.000 درهم

رقرها االجتماعي : رقم 4 زنقة واد 
زيز، ال6ابق 3، شقة رقم 7 اكدال 

الرباط
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 19 في) ورسجل  (2269 سبتمبر) (11
شركة) تأسي2  تم  (2269 سبتمبر)

تحمل الخصائص التالية):
 STE( DURENZI (: الت مية)
 ARCHITECTURE CONCEPT

.SARL AU



62(25 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

شريك) وذات  رحدودة  ر ؤولية 

وحيد.

في) رقاول  (: االجتماعي) الهدف 

الديكور غو زخرفة الشقق.
درهم رق مة) (10.000 (: راسمال)

درهم) (100 حصة رن فئة) (100 الى)

للحصة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسي2 النهائي.

يناير) فاتح  رن  (: املالية) ال نة 

دي مبر رن كل سنة راعدا) (31 الى)

ال نة االولى تبتدئ رن تاريخ تاسي2)

الشركة الى)31)دي مبر.
زنقة واد) (4 رقم) (: املقر االجتماعي)
اكدال) (7 شقة رقم) (،3 ال6ابق) زيز،)

الرباط.

 DURIEUX ERIC(الت يير):)ال يد

JHONY G)الحارل لجواز ال فر رقم)

ER545053)ملدة أير رحدودة.

توزيع االرباح):)رن االرباح الصافية)

تؤخذ)5)%)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.

باملركز) القانوني  االيداع  تم 

 4 الجهوي لالستثمار بالرباط بتاريخ)

السجل التجاري رقم) (،2222 رارس)

.143605

151 P

STE ELEMENTS AZ
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

ذات شريك وحيد
راسمالها : 500.000 درهم

رقرها االجتماعي : رقم 119، دوار 

الكورة 15، شقة رقم 7، ال6ابق 1، 

حي يعقوب املنصور  الرباط

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

 16 ورسجل بتاريخ) (2269 نونبر) (25

دي مبر)2269،)قرر الشريك الوحيد)

في الشركة را يلي):

االجتماعي) النشاط  في  تغيير 

للشركة ليصبح كما يلي):

االعمال) )بناء) البناء) في  رقاول 

املتنوعة) واالعمال  الرئي ية 

والهندسة املدنية(.

تاجر في رعدات الكمبيوتر)صيانة)

غجهزة الكمبيوتر وآلالت املكاتب(.

االستيراد والتصدير.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (،2222 فبراير) (62 بتاريخ)

.104375
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KIDICHIC

SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

يقدر رغسمالها بـ 10.000 درهم

املقر االجتماعي : الرقم 4 زنقة واد 

زيز ال6ابق الثالث رقم 3 شقة رقم 7 

غكدال الرباط

في رؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

 22 ورسجل بتاريخ) (2222 يوليو) (14

شركاء) قرر  بالرباط  (2222 يوليو)

الشركة را يلي):

حصة اجتماعية رن) (50 تفويت)

طرف) رن  للحصة  درهم  (100 فئة)

ال يد سفيان عقيدة لل يدة ارال)

فاتح.

وبالتالي يصبح كل رن ال يد عبد)

فاتح) غرال  وال يدة  رؤدن  الرحيم 

التق يم) ويصبح  الشركة  في  شركاء)

الجديد لرغسمال الشركة كما يلي):

 5000 ال يد عبد الرحيم رؤدن)

درهم.

ال يدة غرال فاتح)5000)درهم.

املجموع)10.000)درهم.

عقيدة) سفيان  ال يد  استقالة 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

رن رهنته كم ير) (AB327223 رقم)

للشركة رع االبراء.

تعيين ال يدة غرال فاتح الحارلة)

رقم) الوطنية  التعريف  لب6اقة 

A722228)كم يرة للشركة ملدة أير)

رحدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2222 يوليو) (28 بتاريخ)

.(RC N0 140437( 105849
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ATBAT AL HANA

SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

يقدر رغسمالها بـ 300.000 درهم

املقر االجتماعي : العمارة رقم 11 

زنقة الخ6وات شقة رقم 6 اكدال 

الرباط

في رؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

 18 ورسجل بتاريخ) (2222 يوليو) (15

شركاء) قرر  بالرباط  (2222 يوليو)

الشركة را يلي):

اجتماعية) حصة  (750 تفويت)

رن فئة)100)درهم للحصة كهبة رن)

لل يدة) ربروكي  زهير  ال يد  طرف 

سلمى أزيول برادة.

وبالتالي يصبح كل رن ال يد زهير)

ربروكي وال يدة سلمى أزيول برادة)

التق يم) ويصبح  الشركة  في  شركاء)

الجديد لرغسمال الشركة كما يلي):

 75.000 ربروكي) زهير  ال يد 

درهم.

برادة) أزيول  سلمى  ال يدة 

225.222)درهم.

املجموع)300.000)درهم.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2222 يوليو) (29 بتاريخ)

.(RC N0 57753( 105893
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STE MALDIVES
SARL AU

زنقة اراك رقم 17 حي شيخ املفضل 
سال

تعديل
بمقت�صى عقد عرفي رحرر بتاريخ)
بمصلحة) واملسجل  (2222 يناير) (6
يوليو) (22 في) بالرباط  التسجيل 
 628  /2222 رقم) تحت  (2222
 STE شركة) في  امل اهمون  قرر 

.MALDIVES SARL AU
(: االجتماعية) الحصص  تحويل 
ال يد ال�صي رو روالي عبد الرحيم)
 100 بقيمة) حصة  (500 ببيع) قا  
درهم للحصة لل يد ال�صي رو روالي)

الكبير.
تغيير الشكل القانوني):)رن شركة)
إلى شركة) ذات امل ؤولية املحدودة 
بشريك) املحدودة  امل ؤولية  ذات 

وحيد.
:  ت يير الشركة وسل6ة االرضاء)
ال�صي) ت مية  الوحيد  امل اهم  قرر 
للشركة) كم ير  الكبير  روالي  رو 
الوثائق) جميع  على  االرضاء) رع 

والشيكات املتعلقة بالشركة.
ال�صي رو روالي عبد الرحيم قا )
بتقديم استقالته رن رنصب ر ير)

الشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط في املحكمة االبتدائية ملدينة)
تحت) (2222 غأ 26) (6 سال بتاريخ)

رقم)827 3.
155 P

 TRAMINAB شركة
AMENAGEMENT

شركة ذات ر ؤولية رحدودة
بشريك وحيد

رغسمالها 500.000 درهم
املقر االجتماعي : شارع طارق ابن 

زياد عمارة رقم 10 تجزئة رلوية 684 
املحل رقم 2 تمارة

تأسي2
 15 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
على) املصادقة  تمت  (2222 يوليو)
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ذات) لشركة  األسا�صي  القانون 
وحيد) بشريك  رحدودة  ر ؤولية 

ذات الخصائص اآلتية):
 TRAMINAB (: الت مية التجارية)

.AMENAGEMENT
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

ر ؤولية رحدودة بشريك وحيد.
األشغال) (- الرخا ) (: الهدف)

املختلفة غو البناء.
العمليات) جميع  عارة  وبصفة 
رباشرة بصفة  املرتب6ة   التجارية 

غو أير رباشرة بنشاط الشركة.
زياد) ابن  شارع  (: االجتماعي) املقر 
 684 رلوية) تجزئة  (10 رقم) عمارة 

املحل رقم)2)تمارة.
درهم) (500.000 (: املال) رغس 
فئة) رن  حصة  (5000 إلى) رق مة 

100)درهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة بعد التأسي2.

التاري) عزيزي  ال يد  (: الت يير)
ملدة أير رحدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
االبتدائية بتمارة بتاريخ)11)غأ 26)

2222)تحت رقم س ت)130403.
156 P

 شركة كدز هيفن
KID’ S(HEAVEN

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
رغسمالها : 100.000 درهم

 املقر االجتماعي : زنقة بي انج رقم 2
ال6ابق األر�صي املعاريف 22332 

الدار البيضاء املغرب
العا ) الجمع  لقرارات  طبقا 
بمقر) (2222 يوليو) (9 املنعقد بتاريخ)

الشركة تمت املصادقة على را يلي):
رروان) غحمدي  ال يد  تعيين 
كم ير ثاني للشركة ملدة أير رحدودة)
على غن يكون التوقيع املنفصل لكل)

ر ير رلز  للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 
البيضاء)بتاريخ)16)يوليو)2222)تحت)

رقم)739957.
157 P

تايم سبور
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

بشريك وحيد
تم) خاص  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الرئي�صي لشركة) في املكتب  تأسي ه 
امل ؤولية) ذات  شركة  سبور  تايم 
املتواجد) وحيد  بشريك  املحدودة 
ابن) يوسف  شارع  (: التالي) بالعنوان 
تاشفين إقارة شهبة ال6ابق األر�صي)
يوليو) (22 بتاريخ) طنجة  (178 الرقم)
 2222 يونيو) (22 واملسجل في) (2222
العادي) أير  العا   االجتماع  قرر 

للم اهمين را يلي):
شركة) باسم  جديد  فرع  إنشاء)
امل ؤولية) ذات  شركة  سبور  تايم 
وعنوانه) وحيد  بشريك  املحدودة 
بالطو) حي  األر�صي  ال6ابق  في  يقع 
املركب ال كني زاهية الش6ر الثاني)
عبد) شارع  بون ارد  فران وا  زنقة 
للقيا  بنشاط) املورن الدار البيضاء)
«ت ويق وتوزيع املعدات اإللكترونية)
جية) لو لتكنو ا و ئية با لكهر ا و

واملعلوراتية».
ح ن) بوقيش  ال يد  تعيين 
الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 
رقم ر)22262)بصفته امل ير القانوني)

لهذا الفرع.
والسجل) القانوني  اإليداع 
في) القانوني  اإليداع  تم  (: التجاري)
بالدار) التجارية  املحكمة  سجل 
تحت) يوليو)2222) (3 بتاريخ) البيضاء)
رقم)2 7382،)السجل التجاري رقم)

. 2 275
158 P

NUTRAHEALTH
SARL

استدراك خ6أ
في) الصادر  الخ6أ  استدراك 
5223 عدد) الرسمية   الجريدة 

بتاريخ)5)غأ 26)2222
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
بشريك) ولي ت  رحدودة  ر ؤولية 

وحيد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  نفذ 
 17 بتاريخ) ببن ليمان  االبتدائية 

يوليو)2222)تحت رقم)185.
159 P

األرانة امللكية للمغرب

K&S HOTELS
29 شارع العلويين رقم 1 الرباط

العادي) الغير  العا   الجمع  إن 
املنعقد بتاريخ)3)يوليو)2222)لشركة)
رقرها) ش.ذ. .   (K&S( HOTELS
اكدال) األطل2  شارع  (23 بالرباط)
رغسمالها)1.500.000)درهم واملسجل)
بالسجل التجاري تحت رقم)133583 

قد قرر را يلي):
تجاري) إسم  يلي  كما  إضافة 
 K&S( GARDENIA للشركة)

.BOUTIQUE HOTELS
رن) الشركة  رغسمال  في  الزيادة 
 2.522.222 إلى) درهم  (1.500.000

درهم.
األساسية) القوانين  تغيير  تم 

الجديدة بتاريخ)8)يوليو)2222.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)11)غأ 26)2222)تحت رقم)

.106034
بمثابة رقت6ف وبيان

فيرراك ش.ذ. . 

160 P

PERLA EVOLUTION
حل الشركة

بموجب عقد عرفي رؤرخ بالرباط)
بتاريخ)4)رارس)2222)تم حل الشركة)
ذات) شركة  (PERLA EVOLUTION
وحيد) بشريك  املحدودة  امل ؤولية 
احمد) ال يد صدقي  تعيين  تم  وقد 
كم ؤول عن حل الشركة املذكورة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
في) التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 غأ 26) (3 بتاريخ) الرباط 
السجل) رقم  (105935 رقم) تحت 

التجاري)632995.
161 P

 CONSULTING COACHING

 & INTELLIGENCE

COLLECTIVE
حل الشركة

رؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

 2222 سبتمبر) (26 بتاريخ) بالرباط 

 CONSULTING الشركة) حل  تم 

 COACHING( &( INTELLIGENCE

COLLECTIVE)شركة ذات امل ؤولية)

املحدودة بشريك وحيد وقد تم تعيين)

ال يدة إيمان حدوش كم ؤولة عن)

حل الشركة املذكورة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

في) التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

يوليو)2222)تحت) الرباط بتاريخ)28)
رقم السجل التجاري) (105864 رقم)

.101195

162 P

PARACITY DENIZ شركة
ش. . 

حي اوالد سالم فرخانة الناضور

ليو  التأسي�صي  العقد   بمقت�صى 

قوانين) تحرير  تم  (2222 يوليو) (2 

املحدودة) امل ؤولية  ذات  شركة 

ش. .  واملتميزة بما يلي):

شركة) (: التجاري) االسم 

PARACITY(DENIZ)ش. . .

العنوان التجاري):)حي اوالد سالم)

فرخانة الناضور.

استيراد) (: لتجاري) النشاط 

وتصدير وتوزيع رواد ور تحضرات)

العظا ) تقييم  رواد  التجميل،)

والشبه طبيه.

املدة):)99)سنة.

 الرغسمال):)100.000)درهم روزعة

درهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)

للحصة لصالح ال يد الوريا�صي عبد)

املجيد)1000)حصة.

الوريا�صي) ال يد  عين  (: الت يير)

عبد املجيد ر يرا للشركة ملدة أير)

رحدودة.
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الربح) رن  (5% تخصم) (: األرباح)
الصافي رن غجل االحتياط القانوني.

القانوني) اإليداع  تم 
بالناضور) االبتدائية  باملحكمة 
2222 غأ 26) (5  يو )

تحت رقم)2227.
163 P

شركة نجد برو
NAJD PRO SARL

شقة  2 عمارة 51 رجمع النجاح 1 
العيايدة سال

تفويت حصص
العا ) الجمع  ملقتضيات  طبقا 
يوليو) (6 بتاريخ) املؤرخ  عادي  الغير 
برو نجد  شركة  شركاء) قرر  (2222 

را يلي):
تفويت حصص):

 252 جواد) الذهبي  ال يد  فوت 
إلى) الشركة  في  يمتلكها  التي  حصة 
ال يد عبد الرحمان غزيار كما فوتت)
ال يدة الديب غرينة)252)حصة التي)
عبد) ال يد  إلى  الشركة  في  تمتلكها 
ال يد) غصبح  وبذلك  غزيار  الرحمان 
 1000 يمتلك) غزيار  الرحمان  عبد 
الفصلين تعديل  تم  وبذلك   حصة 

6)و)7)رن القانون األسا�صي.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
رن شركة ذات امل ؤولية املحدودة)
إلى شركة ذات امل ؤولية املحدودة)

للم اهم الواحد.
األسا�صي) النظا   إعادة  إقرار 

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 34767 رقم) تحت  ب ال  االبتدائية 

بتاريخ)29)يوليو)2222.
164 P

راجي ألي
ش. . 

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 2222 غأ 26) (4 بتاريخ) الرباط 
امل ؤولية) ذات  شركة  تأسي2  تم 
الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

:(MAGIALU SARL AU

وشراء) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

ر تلزرات) األملنيو ،) الصباأة،)

باإلضافة) والترصيص  الكهرباء)

غخرى) رختلفة  غشغال  رزاولة  إلى 

كأشغال الصباأة وغشغال األملنيو .

رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) رن  حصة  (1000 إلى) رق مة 

100)درهم للحصة الواحدة يمتلكها)

ال يد رحمد بنخوية)1000)حصة.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

رن) غي  للشركة  النهائي  التأسي2 

لهذه) التجاري  السجل  وضع  تاريخ 

الشركة.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة را عدا ال نة)

األولى تبتدئ رن تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)تجزئة الصداقة)

رقم)118)الصخيرات.

بنخوية) رحمد  ال يد  (: امل ير)

 MAGIALU SARL AU ي ير شركة)

ملدة أير رحدودة.

: التجاري) بالسجل  التقييد   رقم 

الذكر) ال الفة  الشركة  تقييد  تم 

بمصلحة السجل التجاري للمحكمة)

االبتدائية بتمارة رقم)130389.
رن غجل رقت6ف وبيان

165 P

STE SALIVERT شركة

SARL AU

املوقع) الخاص  العقد  بموجب 

لقد) بتازة  (2222 رارس) (10 بتاريخ)

امل ؤولية) ذات  شركة  تأسي2  تم 

الوحيد ذي) الشريك  املحدودة ذات 

الخصائص التالية):

 STE SALIVERT(الت مية):)شركة

.SARL AU

 1 القدس) حي  (: االجتماعي) املقر 

رجموعة)9)رقم)110)تازة.

أرضها باملغرب) (: أرض الشركة)

والخارج):

األشغال املختلفة) نقل البضائع،)

والبناء،)االستيراد والتصدير.

رحدد في ربلغ) (: رغسمال الشركة)

10.000)درهم رجزغ على)100)حصة)

وهاته الحصص رجزغة كالتالي):

عزيز عكرب)100)حصة.

املجموع):)100)حصة.

الت يير):)الشركة ر يرة رن طرف)

ال يد عزيز عكرب.

املدة):)99)سنة.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر.

لقد تم الوضع القانوني للشركة)

بتاريخ بتازة  االبتدائية   باملحكمة 

26)يوليو)2222)تحت رقم)303.
امل ير

166 P

ركتب الح ابات واالستشارة

CCM CONSEILS)ش. . 

 رقم)136)شارع القاهرة ال6ابق األول شقة

رقم)2)كور6راف)1)تمارة

الهاتف):)8 .2 . 25.37.2

الفاك2):)05.37.64.47.64

SOLAR HOUSE
SARL ش. . 

الكائن رقرها : برقم 136 شارع 

القاهرة ال6ابق الثاني شقة رقم 4 

كور6راف 1 تمارة

تأسي2 شركة
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تأسي2) تم  قد  (2222 يوليو) (15

SOLAR HOUSE SARL)ذات) شركة)

تحمل) والتي  املحدودة  امل ؤولية 

الخصائص التالية):

 SOLAR HOUSE (: الت مية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

ر ؤولية رحدودة.

 222.222 (: الشركة) رغسمال 

درهم.

االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 

والتصدير.

ال6اقة الشم ية غو الرياح.

الشركاء):

إيمان عزوزي)1000)حصة.

ياسين الجفريوي)1000)حصة.

وياسين) عزوزي  إيمان  (: الت يير)

الجفريوي ر يرين للشركة.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة را عدا ال نة)

األولى تبتدئ رن تاريخ التسجيل.

التقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

 2222 غأ 26) (10 بتاريخ) بتمارة 

تحت رقم)130393.

167 P

RH SELECTION
SARL

رقم السجل التجاري 315833

ببيع اسهم الشركة
واستقالة املدير

وتعيين ردير جديد
وتغيير الشكل القانوني

قرر) االستثنائي  القرار  بموجب 

 RH SELECTION شركة) شركاء)

SARL را يلي :

بيع امل اهمين.

تبلغ الجمعية العارة عن تحويل 

األسهم على النحو التالي :

ال يدة كريمة راريل، تبيع جميع 

غسهمها غي 510 سهما بمبلغ 51.000 

درهم لصالح ال يد عبد هللا غفرياد.

تبيع  بولحديد،  سها   ال يدة 

جميع غسهمها غي 190 سهما بمبلغ 

عبد  ال يد  لصالح  درهم   19.000

هللا غفرياد.

 ،MANNIX PARENTE ال يد 

سهم   300 غي  غسهمه  جميع  يبيع 

30.000 درهم لصالح ال يد  بمبلغ 

عبد هللا غفرياد.

يصرح ال يد عبد هللا غفرياد بأنه 

التحويل لالسهم استقالة  قبل هذا 

العماد.
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في  رصلحة  غي  لهما  يعد  لم 

كريمة  ال يدة  غعلنت  الشركة، 

بولحديد  سها   وال يدة  راريل 

واجباتهما  رن  تمارا  استقالتا  غنهما 

كمديرين رشاركين داخل الشركة.

تعيين ردير جديد.

عبد هللا غفرياد رغربي الجن ية، 

البيضاء  بالدار   1986/7/8 رواليد 

رحمد  حي  البيضاء  بالدار  رقيم 

بلح ن الوزاني وحارل رقم التعريف 

.BH581540 الشخ�صي رقم

 SARL تغيير الشكل القانوني رن

.SARL AU إلى

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)8)راي)

2222)تحت رقم)2235 7.

168 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI(SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N° 8(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI-

RESIDENCE(NIZAR

TEL(:(22.26.22.22.99

05.37.37.87.81(&

FAX(:(25.37.92.39.22

MIMATCOBINA شركة
ش.ذ. .  ذات الشريك الوحيد

املقر اإلجتماعي : طريق عرباوة، زنقة 

باعالل، اللة ريمونة

الجمع) رحضر  بمقت�صى 

للشريك) اإلستثنائي  القرارا  العا  

MIMATCOBINA لشركة) الوحيد 

باللة) املنعقد  ش.ذ. . .ش.و،)

(،2222 يوليو) (27 بتاريخ) ريمونة،)

تقرر را يلي):

-6إضافة نشاط جديد للموضوع)

اإلجتماعي):

نقل البضائع.

النظا ) رن  (2 تعديل الفصل) (2-

األسا�صي.

األسا�صي) النظا   تحيين  (3-

للشركة.)

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
ب وق) اإلبتدائية  باملحكمة  املحضر 

غأ 26) (4 بتاريخ) الغرب  غربعاء)

2222،)تحت عدد)2222/298)بملف)

السجل التجاري رقم)22223.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI(SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N° 8(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI-

RESIDENCE(NIZAR

TEL(:(22.26.22.22.99

05.37.37.87.81(&

FAX(:(25.37.92.39.22

KENITRA

 LA MAISON DES شركة

OISEAUX
ش.ذ. .  ذات الشريك الوحيد

املقر اإلجتماعي):)رنزل العصافير،)دوار الرياح،)

روالي بوسلها 

العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

 LA MAISON DES بشركة) للشركاء)

OISEAUX)ش.ذ. . ،املنعقد بموالي)

16)دي مبر)2269،) بوسلها ،)بتاريخ)

تقرر را يلي):

الحصص) هبة  على  -6املصادقة 

بريكو) ال يدة  رن  (: اإلجتماعية)

عائشة))لجميع حصصها اإلجتماعية))

لفائدة) حصة،) (500 ( غي) ب املجان،)

زوجها ال يد اليزيدي رجد.

-2)تعيين ر ير جديد رع إع6ائه)

والبنكي) اإلدراي  التوقيع  صالحيات 

في) وذلك  الشركة،) إدارة  وت يير 

رجد،) اليزيدي  ال يد  شخص 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.A7 523(رقم

-3)إعادة صياأة النظا  األسا�صي)

للشركة.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
ب وق) اإلبتدائية  باملحكمة  املحضر 

غربعاء)الغرب بتاريخ)16)يوليو)2222،)

السجل) بملف  (22/652 عدد) تحت 

التجاري رقم)67 22.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI(SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N° 8(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI-

RESIDENCE(NIZAR

TEL(:(22.26.22.22.99

05.37.37.87.81(&

FAX(:(25.37.92.39.22

KENITRA

 SOCIETE CHERRADI

D’EXPLORATION DE L’EAU
ش.ذ. .  ذات الشريك الوحيد

املقر اإلجتماعي : زنقة طارق بن زياد، 

قي ارية اسماعلية، رحل رقم  2، 

سوق غربعاء الغرب

شركة) تأسي2  لعقد  تبعا 

 SOCIETE CHERRADI

 D’EXPLORATION DE L’EAU

تقرر تأسي2 شركة) ش.ذ. . .ش.و،)

ذات) املحدودة  امل ؤولية  ذات 

الشريك الوحيد،)رميزاتها هي كالتالي):

شركة) للشركة  القانوني  الشكل 

ذات) املحدودة  امل ؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

 SOCIETE CHERRADI(:(الت مية

.D’EXPLORATION DE L’EAU

البحث) (: الرئي�صي) املوضوع 

والتنقيب عن املاء.

بن) زنقة طارق  (: اإلجتماعي) املقر 

قي ارية اسماعلية،)رحل رقم) زياد،)

 2،)سوق غربعاء)الغرب.

املدة):)99)سنة.

رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

الشركة في ربلغ)100.000.00)درهم،)

1.000)حصة إجتماعية) رق مة إلى)

للواحدة) درهم  (100.00 فئة) رن 

الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي:

اإلسم والن ب):)حميد الشراردي)

امل6ارفة،) طلحة  غوالد  دوار  العنوان 

سيدي رحمد لحمر عدد الحصص)

اإلجتماعية)1.000)درهم.

املجموع):)1.000.

ال يد حميد الشرادي،) (: اإلدارة)

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.GB665252(رقم

وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)

ب وق) اإلبتدائية  باملحكمة  الشركة 

غأ 26) (4 بتاريخ) الغرب  غربعاء)

2222،)تحت عدد)2222/299 .
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI(SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N° 8(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI-

RESIDENCE(NIZAR

TEL(:(22.26.22.22.99

05.37.37.87.81(&

FAX(:(25.37.92.39.22

KENITRA

AYO-JAM TRANS شركة

ش.ذ. . 

املقر اإلجتماعي : حي انجيمة، 

رجموعة الن يم رقم 5 2، سوق 

غربعاء الغرب

AYO- تبعا لعقد تأسي2 شركة)

تقرر) ش.ذ. . .،) (JAM TRANS

امل ؤولية) ذات  شركة  تأسي2 

املحدودة،)رميزاتها هي كالتالي):

شركة) للشركة:) القانوني  الشكل 

ذات امل ؤولية املحدودة.

.AYO-JAM(TRANS(:(الت مية

املوضوع الرئي�صي):)نقل املوظفين.

انجيمة،) حي  (: اإلجتماعي) املقر 

سوق) (،2 5 رقم) الن يم  رجموعة 

غربعاء)الغرب.

)املدة):)99)سنة.

رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

درهم،) (10.000.00 الشركة في ربلغ)

رق مة إلى)100)حصة إجتماعية رن)

فئة)100.00)درهم للواحدة تخصص)

الحصص على الشكل التالي:



62(29 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

غيوب الكردوحي) (: اإلسم والن ب)

(،133 رقم) انجيمة،) حي  العنوان 

الحصص) عدد  الغرب  غربعاء) سوق 

اإلجتماعية)50)حصة.

بزيط) يوسف  (: والن ب) اإلسم 

(،133 رقم) انجيمة،) حي  العنوان 

الحصص) عدد  الغرب  غربعاء) سوق 

اإلجتماعية)50)حصة.

املجموع):)100)حصة.

بزيط،) يوسف  ال يد  (: اإلدارة)

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.GB68257 (رقم

وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)

ب وق) اإلبتدائية  باملحكمة  الشركة 

غأ 26) (6 بتاريخ) الغرب  غربعاء)

2222،)تحت عدد)2222/322 .
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI(SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N° 8(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI-

RESIDENCE(NIZAR

TEL(:(25.37.32.82.39

05.37.37.87.81(&

FAX(:(25.37.92.39.22

KENITRA

SMOKLIGHT شركة

ش.ذ. . 

املقر اإلجتماعي : زنقة عقبة بن نافع، 

رقم 2 إقارة فهمي، رشرع بلقصيري

العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

 SMOKLIGHT لشركة) اإلستثنائي 

ش.ذ. . .

الشركة) ر يري  ذرة  إبراء) (2-

 DUSSAUT PAUL JEAN ال يد)

MARIE)وال يد اكزال رحمد.

في) للشركة  رصفي  ت مية  (3-

 DUSSAUT PAUL ال يد) شخص 

.JEAN MARIE

زنقة عقبة) (: عنوان التصفية) ( -

إقارة فهمي،)رشرع) (2 رقم) بن نافع،)

بلقصيري.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحضر باملحكمة اإلبتدائية ب يدي)

تحت) (،2222 رارس) (6 قاسم بتاريخ)

عدد)22/673)بملف السجل التجاري)

رقم)22329.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI(SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N° 8(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI-

RESIDENCE(NIZAR

 TEL(:(25.37.32.82.39

05.37.37.87.81(&

FAX(:(25.37.92.39.22

KENITRA

 D.F.I IMMOBILIERE شركة

ش.ذ. . 

املقر اإلجتماعي :حي الليمون رقم 

336،  رشرع بلقصيري

الجمع) رحضر  بمقت�صى 

 D.F.I لشركة) اإلستثنائي  العا  

املنعقد) ش.ذ. . .) (IMMOBILIERE

يونيو) (30 بتاريخ) بلقصيري،) بمشرع 

2222ن تقرر را يلي):

 D.F.I تصفية ر بقة لشركة) (6-

IMMOBILIERE))ش.ذ. . .

الشركة) ر يري  ذرة  إبراء) (2-

وال يد  فالحي  الدريويش  ال يد 

بوأالم رحمد.

في  للشركة  رصفي  ت مية   3-

شخص ال يد الدريويش فالحي.

-  عنوان التصفية : حي الليمون 

رقم 336،  رشرع بلقصيري.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحضر باملحكمة اإلبتدائية ب يدي)

17)يوليو)2222،)تحت) قاسم بتاريخ)

السجل) بملف  (2222/322 عدد)

بملف السجل التجاري رقم)3 272.

174 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI(SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N° 8(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI-

RESIDENCE(NIZAR

TEL(:(25.37.32.82.39

05.37.37.87.81(&

FAX(:(25.37.92.39.22

KENITRA

 MAGICTRANS شركة

ALADIN
ش.ذ. . 

املقر اإلجتماعي : حي التقد ، ال6ابق 

األول رقم 62 سوق غربعاء الغرب

العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

 MAGICTRANS ( اإلستثنائي لشركة)

غربعاء) ب وق  املنعقد  (ALADIN

يونيو) (30 بتاريخ) ش.ذ. .   الغرب،)

2222،)تقرر را يلي:

لشركة) ر بقة  -6تصفية 

MAGICTRANS ALADIN))ش.ذ. . .

-2)إبراء)ذرة ر ير الشركة ال يد)

زبيري ياسين.

في) للشركة  رصفي  ت مية  (3-

شخص ال يد زبيري ياسين.

- )عنوان التصفية):)حي التقد ،)

غربعاء) سوق  (62 رقم) األول  ال6ابق 

الغرب.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

ب وق) اإلبتدائية  باملحكمة  املحضر 

غربعاء)الغرب بتاريخ)22)يوليو)2222،)

تحت عدد)2222/699)بملف السجل)

التجاري رقم)25259.
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 SOCIETE SY HOME

SERVICES

S.A.R...L

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 622.222.22

DHS

 SIEGE(SOCIAL : 26 LOT(EL(BORJ

 ROUTE(AIN(CHKEF(ETAGE 3

APPT 2 FES

R.C N°58.551

تعديل
العا ) الجمع  تقرير  بمقت�صى  (6-

تقرر) يوليو)2222) (10 املنعقد بتاريخ)

را يلي):

استقالة ال يد اليعكوبي الح ن)

الحارلة) زوزع  رريم  ال يدة  وتعيين 

امل يرة) (C797987 للب6اقة الوطنية)

الوحيدة للشركة.

رن) (43 تغيير على إثر دلك املادة)

القانون األسا�صي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (2-

التجارية) باملحكمة  الضبط  كنتابة 

تحت) (2222 يوليو) (14 بفاس بتاريخ)

عدد)22/6225.
للخالصة واإلشارة)

اإلدارة
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 MIDEL AFRICAINE DE

TRANSPORT

العادي) الغير  العا   الجمع  إن 

 MIDEL AFRICAINE DE لشركة)

رحدودة) شركة  (TRANSPORT

رغسمالها) واحد،) لشريك  امل ؤولية 

دوار) (1 بشقة رقم) درهم،) (100.000

إأبوال ركادة تيزنيت،)واملنعقد بتاريخ)

15)يوليو)2222)قرر را يلي):

القديمة) امل يرة  إستقالة 

)بيكراين ليلي(.



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62(62

)الح ين) جديد) ر ير  تعيين 

غرجهدي()ملدة أير رحدودة.

إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بمكتب  القانون 

 11 املحكمة اإلبتدائية بتزنيت بتاريخ)

غأ 26)2222)تحت عدد)527.
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SOCIETE AHL FANOUSشركة
S.A.R.L

رغسمالها اإلجتماعي : 100.000.00 

درهم

املقر اإلجتماعي : 1411 حي الفرح 

غيت غورير الحوز

تأسي2
بمراكش) رؤرخ  عقد  بمقت�صى 
يو )15)يوليو)2222)تم وضع القانون)

األسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)

ذات ال مات التالية):

AHL FANOUS(الت مية):)شركة

.S.A.R.L

النشاط املزاول فعليا):)

)تركيب الكهرباء.

غشغال البناء.

املقر اإلجتماعي):)1411)حي الفرح)

غيت غورير الحوز.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسي ها النهائي.

(: اإلجتماعي) الرغسمال 

 1000 دهم رق م إلى) (100.000.00

 100.00 فئة) رن  إجتماعية  حصة 

درهم لكل واحدة.

ال يد) ( تعيين) تم  (: الت يير)

الفار�صي رحمد كم ير للشركة ملدة))

أير رحددة.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

 2222 غأ 26) (7 بتاريخ) بمراكش 

تحت رقم)114739.
رلخص قصد النشر
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NCA SUITES شركة
SARL

عقد تأجير غصل تجاري في إطار 
الت يير الحر

غصل تجاري رقم  2222
إبرا ) تم  (2222 يوليو) (6 بتاريخ)
عقد تأجير في إطار الت يير الحر رن)
 NICOLE MARIA ال يدة) طرف 
الحارلة لب6اقة) (JOSE(MARTINEZ
املسجلة) (2 22222K(رقم( التعريف)
تحت) بتزنيت  التجاري  بالسجل 
 NCA شركة) لفائد  عدد) 2222)
SUITES SARL)شركة ذات ر ؤولية)
رحدودة،)املسجلة بالسجل التجاري)
الثي) (80745 عدد) تحت  بمراكش 
 CHARLES PAUL ال يد) يمثلها 
الحارل) (ALAIN ARBOUSSET
رقم) الوطنية  التعريف  لب6اقة 
0400345T)املتعلق باألصل التجاري)
 TABELKOUKT بق بة) الخاص 
افني) سيدي  زنقة  (2 بكلم) الكائن 
تمتد) سنوات  (5 ملدة) ودلك  ريرلفت 
 30 أاية) إلى  (2222 راي) فاتح  رن 

غبريل)2225.
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CHATR PRESS
SARL

عقد تأجير غصل تجاري في إطار 
الت يير الحر

غصل تجاري رقم 79557
تم ابرا ) (2222 فبراير) (11 بتاريخ)
عقد تأجير في إطار الت يير الحر رن)
طرف شركة)CHATR PRESS)الكائنة)
بمراكش شارع رحمد الخار2 رقم)
امل ير) طرف  رن  املمثلة  كليز  (23
الحارل) شاطر  يوسف  ال يد 
 E536460 رقم) الوطنية  للب6اقة 
املسجلة بالسجل التجاري بمراكش)
شركة) لفائدة  (79557 رقم) تحت 
 ASSA IGMIR NEGOCE SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)
بالسجل) املسجلة  واحد،) ر اهم 
 66611 التجاري بمراكش تحت رقم)
التي يمثلها ر يرها ال يد اليمغراري)
التجاري) باألصل  واملتعلق  رشيد 

الكائن) السجائر  بيع  بمتجر  الخاص 

براكش شارع رحمد الخار2 رقم)23 

كليز وذلك ملدة سنة تمتد س)1)يناير)

2222)إلى أاية)31)دي مبر)2222.
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HARBOULE(ABDELHAK

CABINET DE TRAUX DE COMPTABILITE

RUE(DE(RABAT(-(TAZA 16

TEL(:2535286962

STE TITKI AIT HAMMO
شركة رحدودة امل ؤولية

راسمالها االجتماعي : 8.000.000 

درهم

رقرها االجتماعي : شارع روالي 

يوسف رقم 49 جرسيف

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركاء) قرر  (2222 يوليو) (15 بتاريخ)

 STE( TITKI ( (: امل ماة) الشركة 

رقرها) الكائن  (AIT HAMMOU

االجتماعي بشارع روالي يوسف رقم)

49)جرسيف را يلي):

الرفع رن قيمة رغسمال الشركة)

رن)4.000.000)درهم إلى)8.000.000 

درهما وذلك بزيادة)4.000.000)درهم)

اجتماعية) حصة  (40.000 وخلق)

للحصة) درهم  (100 بقيمة) جديدة 

رن الح اب الجاري للشركاء)وبذلك)

إلى) رق م  الشركة  رغسمال  يصبح 

حصة اجتماعية رن قيمة) (80.000

توزيعها) وتم  للحصة  درهم  (100

كالتالي):

 40.000 الواحد) عبد  حمو  ايت 

حصة اجتماعية.

حصة) (40.000 احمد) حمو  ايت 

اجتماعية.

رجموع الحصص)80.000)حصة)

اجتماعية.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  الضبط  كتابة 

غأ 26)2222،) (10 بجرسيف يو )
السجل) رقم  (827/2222 رقم) تحت 

التجاري)189.
ايت حمو عبد الواحد
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STE AUTO BIBAH

SARL

راسمالها االجتماعي : 500.000 

درهم

رقرها االجتماعي : سفلي العمارة 

الكائنة بحي اكال وادي ارليل تازة

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

القانون) وضع  تم  (2222 راي) (11

االسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)

ذات الخصائص التالية):

 STE AUTO BIBAH (: الت مية)

SARL،)شركة رحدودة امل ؤولية.

الهدف):)كراء)ال يارات.

رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

روزعة) درهم  (500.000 في) الشركة 

إلى)5000)حصة اجتماعية رن قيمة)

درهم وهي روزعة على الشكل) (100

التالي):

حصة) (3750 خالد) بيبح 

اجتماعية.

بيبح رضا)6252)حصة اجتماعية.

املجموع)5000)حصة اجتماعية.

املدة):)حددت ردة الشركة في)99 

سنة ابتداء)رن تاريخ تأسي ها.

خالد) ال يد  عين  (: الت يير)

كل) تخويله  رع  للشركة  بيبح ر يرا 

الصالحيات للتصرف باسم الشركة.

العمارة) سفلي  (: االجتماعي) املقر 

الكائنة بحي اكال وادي ارليل تازة.

كتابة) لدى  :تم  القانوني) اإليداع 

الضبط املحكمة االبتدائية بتازة يو )

(،347 تحت رقم) (2222 غأ 26) (7

السجل التجاري رقم)5441.
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62(66 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

HARBOULE(ABDELHAK

 CABINET DE TRAVAUX DE

COMPTABILITE

RUE(DE(RABAT(-(TAZA 16

TEL(:(2535286962

STE GO BETON

شركة رحدودة امل ؤولية

راسمالها االجتماعي : 4.000.000 

درهم

رقرها االجتماعي : شارع رحمد 

الخار2 عمارة 55 شقة 2 ال6ابق 

الثاني جرسيف

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

15)يوليو)2222،)قرر شركاء)الشركة)

الكائن) (،STE GO BETON (: امل ماة)

رحمد) بشارع  االجتماعي  رقرها 

ال6ابق) (2 شقة) (55 الخار2 عمارة)

الثاني جرسيف را يلي):

الرفع رن قيمة رغسمال الشركة)

 4.000.000 رن)222.222)درهما إلى)

درهما وذلك بزيادة)3.800.000)درهم)

اجتماعية) حصة  (38.000 وخلق)

للحصة) درهم  (100 بقيمة) جديدة 

رن الح اب الجاري للشركاء)وبذلك)

إلى) رق م  الشركة  رغسمال  يصبح 

حصة اجتماعية رن قيمة) (40.000

توزيعها) وتم  للحصة  درهم  (100

كالتالي):

 22.222 الواحد) عبد  حمو  ايت 

حصة اجتماعية.

حصة) (22.222 احمد) حمو  ايت 

اجتماعية.

رجموع الحصص)40.000)حصة)

اجتماعية.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

غأ 26)2222،) (10 بجرسيف يو )

رقم السجل) (،2222/822 تحت رقم)

التجاي)749.
ايت حمو عبد الواحد

183 P

INTERIM LINE CAR
SARL AU

رغسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : حي الرباط شارع 

واد اسمير رقم 15 املضيق

عقد التأسي2
بتاريخ رسجل  عقد   بمقت�صى 

باملضيق تأس ت)) (2222 فاتح يوليو)

شركة ذات امل ؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد وتتميز بالخصائص)

التالية):)

 INTERIM LINE (( (: اسم الشركة)

.CAR SARL AU

املقر االجتماعي):)حي الرباط شارع)

واد اسمير رقم)15)املضيق.

الشركة تأس ت ألأراض التالية):

كراء)ال يارات بدون سائق.

العمليات) جميع  عا   وبشكل 

واملالية) والتجارية  الصناعية 

بشكل) املرتب6ة  والغير  والعقارية 

رباشر وأير رباشر باألأراض املشار)

إليها غو غأراض رشابهة غو رماثلة.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.

 100.000 في) رحدد  (: املال) رغس 

بقيمة) حصة  (1000 ويمثل) درهم،)

100)درهم للحصة رفوتة كما يلي):

 1000 لشقر) شيماء) ال يدة 

حصة.

ي ير الشركة ملدة أير) (: الت يير)

رقم) لشقر  شيماء) االن ة  رحددة 

.LG 2222(ب6اقتها الوطنية عدد

رن) األول  يبدغ  (: املحاسبي) العا  

شهر يناير وينتهي في الواحد والثالثين)

رن شهر دي مبر.

اإلحتياط) لتكوين  (% (5 (: األرباح)

القانوني والباقي للشريك الوحيد.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

بتاريخ) (27685 رقم) تحت  التجاري 

لدى كتابة الضبط) (2222 يوليو) (23

باملحكمة االبتدائية بت6وان.

:)تم وضع امللف) اإليداع القانوني)
الجهوي) باملركز  الضبط  كتابة  لدى 

يوليو) (23 بتاريخ) بت6وان  لالستثمار 

2222)تحت رقم) 22/32.

184 P

UPSIDE POTENTIAL
SARL AU

تأسي2 شركة
السجل التجاري عدد : 467159

 بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ

البيضاء،) بالدار  (2222 يونيو) (2 

تم وضع القوانين األساسية لشركة)

رحدودة امل ؤولية ذات املواصفات)

اآلتية):

 UPSIDE POTENTIAL(((:(الت مية

.SARL AU

شارع) (،46 (: االجتماعي) املقر 

الدار) (،6 شقة) (2 طابق) الزرق6وني،)

البيضاء.

الرغسمال):)حدد رغسمال الشركة)

في)100.000)درهم رق مة إلى)1000 

 100 فئة) رن  اجتماعية  حصة 

درهم للواحدة كلها في رلكية ال يد)

خرشاش ياسين.

:)ت ير الشركة رن طرف) الت يير)

أير) ملدة  ياسين  خرشاش  ال يد 

رحدودة.

املدة حددت في)99)سنة ابتداء)رن)

تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

الهدف):)هدف الشركة):

امل اعدة في إدارة رشاريع البناء)؛

والخارجية) الداخلية  التهيئة 

والدراسات)؛

العمليات) كل  عارة  وبصفة 

التي) واملالية  التجارية  الصناعية،)

يمكنها غن ت اهم في هدف الشركة)

ب6ريقة رباشرة وأير رباشرة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

يوليو) بتاريخ) 2) البيضاء،) بالدار 

السجل) (،740977 تحت رقم) (2222

التجاري عدد):)467159.
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DECOMARBRE
SARL AU

السجل التجاري عدد 22225 

تأسي2 شركة
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ في)22 

يونيو)2222)بالدار البيضاء،)تم وضع)

القوانين األساسية لشركة رحدودة)

والتي) وحيد  شريك  ذات  امل ؤولية 

تحمل املواصفات اآلتية):

 DECOMARBRE (: الت مية)

.SARL AU

باب) عملية  (: االجتماعي) املقر 

املحل التجاري رقم) (B ال ال  عمارة)

5)دار بوعزة،)الدار البيضاء.

 100.000 في) حدد  (: الراسمال)

حصة) (1000 إلى) رق مة  درهم 

درهم) (100 فئة) رن  اجتماعية 

ال يد) رلكية  في  كلها  للواحدة 

النشاط عبد الرحيم.

:)ت ير الشركة رن طرف) الت يير)

ال يد النشاط عبد الرحيم ملدة أير)

رحدودة.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

السجل) في  التسجيل  تاريخ  رن 

التجاري.

الهدف):)هدف الشركة):

والتجارة) واالستيراد  التصدير 

وال لع) املواد  لكل  عا   بشكل 

واألجهزة.

الرخا ) ووضع  لواز   غشغال  كل 

والزليج.

غشغال رتنوعة وغشغال البناء.

العمليات) كل  عارة  وبصفة 

التجارية واملالية رنقولة) الصناعية،)

وأير) رباشرة  املتعلقة  رنقولة  وأير 

رباشرة بهدف الشركة.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (،2222 26)يوليو) بتاريخ)

رقم) التجاري  السجل  (،7 2 25

. 22225

186 P



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62(6(

WIAAM SHOP COFFEE
SARL

السجل التجاري عدد : 463195

تأسي2 الشركة
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

البيضاء،) بالدار  (2222 فبراير) (2 

القوانين) وضع  على  املصادقة  تم 

االساسية لشركة رحدودة امل ؤولية)

ذات املواصفات اآلتية):

 WIAAM SHOP (: الت مية)

.COFFEE SARL

شارع واد) (135 (: املقر االجتماعي)

سبو تجزئة وفاء)رقم)13)األلفة،)الدار)

البيضاء.

 100.000 في) حدد  (: الرغسمال)

حصة) (1000 إلى) رق مة  درهم،)

درهم) (100 فئة) رن  اجتماعية 

على) الشركاء) بين  رجزئة  للواحدة،)

النحو التالي):

ال يد صقيف سعيد)500)حصة)

اجتماعية.

ال يد نابول�صي رحمد)500)حصة)

اجتماعية.

:)ت ير الشركة رن طرف) الت يير)

ونابول�صي) سعيد  صقيف  ال يدين 

رحمد ملدة أير رحدودة.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

السجل) في  التسجيل  تاريخ  رن 

التجاري.

الهدف):)هدف الشركة):

ورقهى،) الشاي  قاعة  استغالل 

رقشدة ورثلجات ور6عم,

العمليات) كل  عارة  وبصفة 

التجارية واملالية رنقولة) الصناعية،)

بشكل) تتعلق  التي  رنقولة  وأير 

رباشرة وأير رباشر بهدف الشركة.

اإليداع القانوني):)تم لدى املحكمة)

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

(،737323 رقم) تحت  (،2222 يونيو)

السجل التجاري عدد)463195.
روجز للخالصة والبيان
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ASMS
SARL

السجل التجاري عدد : 29 22 

تأسي2 شركة
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) البيضاء) بالدار  (2222 6)فبراير)

لشركة) األساسية  القوانين  وضع 

رحدودة امل ؤولية ذات املواصفات)

اآلتية):

.ASMS SARL(:(الت مية

زنقة) (،269 (: االجتماعي) املقر 

الدار) (،3 ال6ابق) املعاني  رص6فى 

البيضاء.

 100.000 في) حدد  (: الرغسمال)

حصة رن) (1000 إلى) درهم رق مة 

100)درهم للواحدة،)رجزئة بين) فئة)

الشركاء)على الشكل التالي):

 334 كريم) بناني  لهما   ال يد 

حصة.

ال يد رحمد غرناي العواني)333 

حصة.

ال يد غيت حنين طه)333)حصة.

:)ت ير الشركة رن طرف) الت يير)

أير) ملدة  كريم  بناني  لهما   ال يد 

رحدودة.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

السجل) في  التسجيل  تاريخ  رن 

التجاري.

الهدف):)هدف الشركة هو):

إطار) في  املر�صى  وررافقة  دعم 

ال6بي) الدعم  العالجات،) ر ار 

والشبه طبي واالجتماعي.

العمليات) كل  عارة  وبصفة 

التجارية واملالية رنقولة) الصناعية،)

وأير رنقولة التي لها عالقة رباشرة)

وأير رباشرة بهدف الشركة.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (،2222 22)يونيو) بتاريخ)

.736555

السجل التجاري رقم)29 22 .
روجز للخالصة والبيان
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KAMAR IMMO
SARL

السجل التجاري رقم 322223

تفويت حصص اجتماعية
العا ) الجمع  رداوالت  بمقت�صى 

بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  املنعقد 

على) املصــــــــــــــــــــادقة  تم  (،2222 فبراير)

را يلي):

اجتماعية) حصة  (100 تفويت)

اململوكة رن طرف ال يد رحمد علي)

رحمد بركة لصالح كل رن ال يدين):

ال يد رحمد بركة سالم عمار)70 

حصة اجتماعية.

ال يد احمد رحمد احمد رحمد)

بركة)30)حصة اجتماعية.

استقالة ال يد رحمد علي رحمد)

للشركة) كم ير  رنصبه  رن  بركة 

وتعيين ال يدين رحمد بركة سالم)

كم يرين) بركة  رحمد  واحمد  عمار 

جدد للشركة.

األساسية) القوانين  تحيين 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

22)يونيو)2222،)تحت رقم)737356.
روجز للخالصة والبيان
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ADWAK IMMOBILIER
SARL

السجل التجاري عدد 27 258

تعيين ر ير جديد للشركة
العا ) الجمع  رداوالت  بمقت�صى 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  املنعقد 

4)رارس)2222،)تقرر را يلي):

تعيين ال يد عاضم عبد الصادق)

ر ير إضافي جديد.

(: االرضاء) شكل  على  االتفاق 

طرف) رن  تختم  الشركة  وثائق  كل 

الصادق) عبد  عاضم  ال يدين 

رتوازيا) ختما  رحمد،) وواكريم 

وتضارنيا.

األساسية) القوانين  تحيين 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

22)يونيو)2222)تحت رقم)736580.
روجز للخالصة والبيان
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STE CORPORATION

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رفع راسمال الشركة
العا ) الجمع  رداوالت  بمقت�صى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)23)دي مبر)

الشركة) راسمال  رفع  تم  (،2269

اي رن) 990.000)درهم،) بمبلغ قدره)

1.000.000)درهم) 10.000)درهم الى)

عن طريق درج االحتياطات.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 5 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراير)2222،)تحت رقم)729282.
روجز الخالصة والبيان

191 P

STE CORPOATION

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تغيير الغرض االجتماعي للشركة
العا ) الجمع  رداوالت  بمقت�صى 

يناير)) (3 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2222،)قرر الشركاء)را يلي):

للشركة) الغرض االجتماعي  تغيير 

ليصبح):

ت6وير االعمال التجارية.

جميع) في  التجارية  الوساطة 

املجاالت.

دراسة االسواق.

دراسة غو تتبع القيم التجارية.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 5 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراير)2222،)تحت رقم)729287.
روجز الخالصة والبيان

192 P



62(63 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

STE BLK ADVISORY FIRM
شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

ذات شريك وحيد

راسمالها : 10.000 درهم

رقرها االجتماعي : 36 غ شارع غنفان 

ال6ابق االول، الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 225.669

الوحيد) الشريك  ملحضر  وفقا 

قرر) (2222 يونيو) (30 املنعقد بتاريخ)

را يلي):

بقيمة) الشركة  راسمال  رفع 

 10.000 رن) لنقله  درهم  (90.000

درهم الى)100.000)درهم.

تن يق القانون االسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

يوليو) (23 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2222،)تحت رقم)740873.
رن غجل امل تخرج واالشارة

الت يير
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STE NAIL BUILDING
شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

راسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : زاوية زنقة الغرب 

وبئر انزران عمارة انصاف

املحمدية

السجل التجاري رقم : 25686 

املحمدية

املسجل) العرفي  العقد  بموجب 

(،2222 رارس) (23 بتاريخ) باملحمدية 

قرر الجمع العا  أير العادي را يلي):

بيع)500)حصة اجتماعية رملوكة)

لل يد جمال غولحاج لفائدة ال يد)

للب6اقة) الجارل  بوشارب  ريلود 

.F473697(الوطنية رقم

جمال) ال يد  استقالة  قبول 

غولحاج وتعيين ال يد ريلود بوشارب)

ر ير للشركة لفترة أير رحدودة.

بتوقيع) رلتزرة  ستكون  الشركة 

ال يد ريلود بوشارب.

شركة) رن  الشركة  تحويل 

رحدودة امل ؤولية رتعددة الشركاء)

ذات) امل ؤولية  رحدودة  شركة  الى 

شريك وحيد.

تحيين النظا  االسا�صي للشركة.

املحكمة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائة ملدينة املحمدية تحت رقم)

823)بتاريخ)28)يوليو)2222.
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STE  AUTOCOPARTS
SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة
راسمالها : 100.000 درهم

 SIEGE(SOCIAL : SECTEUR

 26, VILLA(N°3 TP(AVENUE

ANNAKHIL(HAY(RIAD(RABAT

بمقت�صى عقد عرفي حرر بتاريخ) (

 14 بتاريخ) وسجل  (2222 غبريل) (10

يوليو)2222،)تم تسجيل را يلي):

تمديد فترة االدارة واعادة التعيين)

سنوات،) (3 ملدة) للشركة،) كم ير 

ال يد عدنان باملاحي حارل للب6اقة)

.A337813(الوطنية رقم

طرف) رن  القانوني  االيداع  تم 

املحكمة التجارية بالرباط،)تحت رقم)

السجل التجاري رقم)130369.
االيداع والنشر

الت يير
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شركة كلوبال 7
شركة رحدودة امل ؤولية 

تاسي2 شركة
 13 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

رارس)2222ب ال تقرر تاسي2 شركة)

بالخصائص) امل ؤولية  رحدودة 

التالية):

شركة) (: االجتماعية) الت مية 

«كلوبال)7».

طريق) (17 كم) (: االجتماعي) املقر 

القني6رة دار بلغازي سال.

التصدير) التجارة  (: الهدف)

واالستيراد.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

احداثها الفعلي.

في) حدد  (: االجتماعي) الراسمال 

 1000 على) رق م  درهم  (100.000

حصة بقيمة)100)درهم للواحدة.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

دي مبر رن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

رن) ر يرة  الشركة  (: الت يير)

طرف رحمد غديب بلغازي ملدة أير)

رحدودة.

الشركاء):)

ال يد رحمد غديب بلغازي.

ال يدة رونيه الكوهن.

ال يدة غصالة بلغازي.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

رقم)31631.
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 STE SOS DIGITAL
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

بشريك وحيد

تاسي2 شركة
وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�صى 

رحدودة) لشركة  االسا�صي  النظا  

خصائصها) وحيد  بشريك  االسم 

كالتالي):

 STE SOS DIGITAL (: الت مية)

.SARL AU

غجهزة) واصالح  بيع  (: املوضوع)

االعالريات.

شارع انوال) (23 (: املقر االجتماعي)

عمارة فلوري)11)ركتب)4)القني6رة.

 10.000 (: االجتماعي) الراسمال 

درهم للواحد) (100 درهم رق م الى)

روزع كالتالي):

غحمد القري�صي)100)حصة.

:))تم تعيين ال يد احمد) الت يير)

أير) لفترة  للشركة  ر ير  القري�صي 

رحدودة.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

دي مبر رن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

نف2 ال نة في حين تبتدئ ال نة رن)

تاريخ التاسي2.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

رقم) تحت  بالقني6رة  االبتدائية 

78008)يو )3)غأ 26)2222.

السجل التجاري رقم)23 55.
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 STE I.R.S TECHNOLOGY
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

بشريك وحيد

تاسي2 شركة
بمقت�صى عقد عرفي ب ال بتاريخ)

القانون) تم وضع  (،2222 يوليو) (22

امل ؤولية) ذات  لشركة  االسا�صي 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

 STE I.R.S. (: الت مية االجتماعية)

.TECHNOLOGY

:)ربررج،)رحلل) الهدف االجتماعي)

ورصمم في املعلوريات.

بائع في رواد وبرارج املعلوريات.

ركرر،) (23 رقم) (: املقر االجتماعي)

الرشاد،) حي  رحمد،) سيدي  شارع 

القرية سال.

املدة))االجتماعية):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الراسمال 

 100.000 ربلغ) في  الشركة  راسمال 

درهم روزع على)1000)حصة رن فئة)

100)درهم للحصة وزعت كما يلي):

 1000 رضوان) الشرقاوي  ال يد 

حصة.

ال يد) تعيين  تم  (: الت يير)

للشركة) كم ير  رضوان،) الشرقاوي 

ملدة أير رحدودة.

تم التسجيل في السجل التجاري)

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية ب ال تحت رقم)31655.
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STE SANA TECHNIQUE
SARL

على اثر الجمع العا  املنعقد يو )

 STE SANA لشركة) (2222 يناير) (14

TECHNIQUE)شركة ذات امل ؤولية)
درهم،) (10.000 رغسمالها) املحدودة،)

رقرها االجتماعي برقم)222)بلوك)11 

حي ال ال  اصافي سال،)تقرر را يلي):

باع ال ادة الهاللي فريد واملرابط)

رحمد كافة حصصهم لفائدة ال يد)

املوحد عبد املجيد.

املوحد) ال يد  (: الحصص) تغيير 

عبد املجيد غصبح يمتلك)100)حصة.

تعيين ال يد املوحد عبد املجيد)

استقالة) ( كم ير وحيد للشركة بعد)

امل يرين ال ابقين.

تغيير الصيغة القانونية الى شركة)

بشريك) املحدودة  امل ؤولية  ذات 

وحيد.

تغيير نشاط الشركة.

ليصبح) الشركة  ت مية  تغيير 

.SAFA AMIN

نقل رقر الشركة الى ق6اع القدس)

لعيايدة سال.

تحيين النظا  االسا�صي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

ب ال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،2222 غأ 26) (11 بتاريخ)
رقم)34845.
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 STE AMAN T.V.X
SARL AU

االستثنائي) العا   الجمع  اثر  على 

يوليو)2222)لشركة) (13 املنعقد يو )

STE AMAN T.V.X SARL AU)شركة)
رغسمالها) ذات امل ؤولية املحدودة،)

10.000)درهم،)تقرر را يلي):

حل الشركة.

اعويشة) غحمد  ال يد  اعالن 

كمصفي الشركة.

رقر التصفية حي روالي اسماعيل)
ق6اع)2)رقم)1516)سال.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

ب ال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)3)غأ 26)2222،)تحت رقم)

.34775
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ح ابات ادريم ش. . 
336)شارع املقاورة ايت رلول

الهاتف) 222 25282

الفاك2)9262 25282

BOUIRA TOURS شركة

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة 

بموجب عقد عرفي رحرر بتاريخ)

القانون) وضع  تم  (2222 يوليو) (28

رحدودة) شركة  لتأسي2  األسا�صي 

امل ؤولية باملميزات التالية):

 BOUIRA شركة) (: الت مية)

TOURS

امل ؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة

رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

درهم رق مة) (100.000 الشركة في)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

كما) رق مة  و  للواحدة  درهم  (100

حصة,) (500 ال يد بويرة عمر) (: يلي)

ال يد بويرة علي)500)حصة.

رقر الشركة):)ال6ابق ال فلي دوار)

التم ية) داحو  اوالد  هدي  بن  علي 

ايت ارلول.

نشاط الشركة):)نقل امل تخدرين)

لح اب الغير.

عين ال يد بويرة عمر) (: الت يير)

كم ير للشركة ملدة أير رحدودة.

بتوقيع) رلزرة  الشركة  (: التوقيع)

ال يد بويرة عمر.

رن فاتح يناير إلى (:  ال نة املالية)

31)دي مبر.

في رحددة  الشركة  ردة  (:  املدة)

99)سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان)

تحت (2222 غأ 26) (7  يو )

التجاري) السجل  ورقم  (6267 رقم)

.22825
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إنشـــاء شركـــــة

 SOCIETE BENAHOU CAR

 SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة) تأسي2  تم  (2222 16)يونيو)

التضارن ذات املميزات التالية):

 BENAHOU(CAR  SARL : الت مية

 AU

روالي) حي  (: االجتماعي) املقر 

إسماعيل)،)اسا.

درهم) (100000 (: الرغسمال)

فئة) رن  1000حصة  على) رق مة 

100)درهم.

الهدف):)كراء)ال يارات)؛

بنه،) ربارك  ال يد  (- (: الشركاء)

 1995 سبتمبر) (22 بتاريخ) رزداد 

و الحارل لب6اقة) اسا الزاك.) باسا،)

JZ5292 رقم) الوطنية   التعريف 

)1000)حصة(.

فاتح) رن  تبتدئ  (: املالية) ال نة 

دي مبر رن كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة

حاليا) الشركة  ت ير  (: الت يير)

رن طرف ال يد ربارك بنه ملدة أير)

رحددة.

باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 

يوليو) (2 بتاريخ) كلميم  االبتدائية 

2222)تحت رقم)2977
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BAYTE AL MAWADA شركة
SARL

األسا�صي) القانون  بمقت�صى 

يوليو) (22 بتاريخ) املؤرخ  للشركة 

بتاريخ) بإنزكان  املسجل  (،2222

 RE( : رقم) تحت  (,2222 يوليو) (2 

تكونت) (6862275,( OR( :( Gratis

شركة ذات امل ؤولية املحددة ذات)

الشريك الواحد.

BAYTE AL MAWADA(:(ر ماة
رغسمالها):)100.000)درهم.

غشغال) (: االجتماعي)) الهدف 

النجارة و األلورنيو .

حي املرس زنقة) (: املقر االجتماعي)
الجهادية) الدشيرة  (07 رقم) (223

انزكان.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.
رغسمال الشركة رق م كما يلي)):

 1000 الح ين) كوري  ال يد 

حصة.

:)رن طرف ال يد):) ت ير الشركة)

كوري الح ين بصفته امل ير الوحيد)

لشركة ملدة أير رحدودة.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

فاتح يناير و تنتهي في)31)دي مبر.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

 10 (: بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

غأ 26)2222)تحت رقم):)6222. 
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT(N°26(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

TEL((:(22.66.82. 2.25

FIX((:(25.28.23.28.28

EMAIL((:(samifisc@gmail.com

 STE BATOZ TRANS
SARL

بمقت�صى القانون األسا�صي بتاريخ)

7)غأ 26)2222،)تم تأسي2 شركة)

باملواصفات) امل ؤولية  رحدودة 

:(
ُ
التالية
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 STE(BATOZ(TRANS(: الت مية)

.SARL

رحليا) البضائع  نقل  (: الهدف)

ودوليا لصالح الغير.)

املقر االجتماعي):)رحل رقم)6322 

حي املحمدي غكادير.)

سنة ابتدءا رن تاريخ) (99 (: املدة)

التأسي2.

رغسمالها):)100.000)درهم

الت يير):)لل يد عبدهللا ارازيغ.)

ال يد) بين  رشترك  (: اإلرضاء)

عبدهللا ارازيغ وال يدة وفاء)كوري.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

غأ 26) (7 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2222)تحت رقم2 952. 

204 P

شركـة باسطوس بروديك يون
ش. . 

تأسي2 شركة ر ؤولية رحدودة 
ر ؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

العرفي) العقد  بمقت�صى  رحدودة 

بأكادير) (2222 يوليو) (17 في) رؤرخ 

 2222 يوليو) (18 بتاريخ) واملسجل 

األسا�صي) القانون  وضع  ثم  بأكادير 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  لشركة 

ح ب املواصفات اآلتية):

باس6وس) شركــــة  (: التــ ـــمــيــــــة)

بروديك يون ش). . .

(: للشركة) االجتماعي  املوضوع 

تهدف الشركة إلى):

غعمال رختلفة،

•)وكالة اإلنتاج واالتصال ال معي)

البصري.

•)وكالة التواصل واإلعالن.

وتحرير) الصوت  تسجيل  (•

املوسيقى.

إنتاج وتصوير الق6ع ال معية) (•

والبصرية.

•)دبلجة الفيديوهات.

و) ال ينمائي  التصوير  غنش6ة  (•

التلفزيون.

•)غنش6ة التصوير الفوتوأرافي.

غبحاث) و  دراسات  اإلعالن،) (•

ال وق.

•)إنتاج غلبورات للفنانين.

تقنيات) في  تدريبية  دورات  (•

اإلتصال ال معي البصري.

•)تأجير اآلالت املوسيقية.

استئجار،) توزيع،) ت ويق،) (•

الكاسيت،) استيراد وتصدير شرائط 

املضغوطة،) األقراص  األقراص،)

املواد) جميع  و  الفيديو  غشرطة 

ال معية والبصرية.

غي عمليات التفاوض في جميع) (•

و) التوزيع  اإلستيراد،) رنها  األشياء)

الت ويق.

جميع) وتوزيع  استيراد  (•

والعناصر) واألجزاء) امل تلزرات 

األخرى.

العمليات) جميع  عارة  وبصفة 

العقارية وأير العقارية التي لها عالقة)

رباشرة وأير رباشرة بالشركة.

رقـــــــر الشركــــــة حي ادرار إقارة دار)

تيكوين) (04 07)شقة) ال عادة عمارة)

اكادير

املــــــــــــــــدة : 99سنة ابتداء رن 
التأسي2 النهائي. 

درهم) (622.222,22 (: الرغسمــــــــــــال)

فئة) رن  حصة  (1000 إلى) رق مة 

نقدا) اكتتبت  كلها  درهم  (100.00

ودفعت في رجموعها عند االكتتاب)

كالتالي):

 1000 ال يد عبد الباسط ح�صي)

حصة.

عبد) ال يد  عين  (: الت ــيـــيــر)

الباسط ح�صي كم ير وحيد للشركة)

ملدة أير رحدودة.

بالن بة) (: االجتماعي) التوقيع 

للتوقيع في العقود و األوراق البنكية)

ال يد) توقيع  على  املصادقة  تمت 

عبد الباسط ح�صي.

القانوني) اإليداع  ثم  (: اإليـــــداع)

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت) يوليو)2222) (28 بأكادير بتاريخ)

رقم93111.
املـ يـــر
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 STE BADR GHITA MATERIEL

 sarl

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة

 رغسمالها 000 100 درهم .
املقر االجتماعي : دوار العوينة اكلو 

تزنيت

بمقت�صى عقد عرفي رحرر بتاريخ)

القانون) انجاز  تم  (2222 يناير) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

رحدودة ذات املواصفات التالية):

 SOCIÉTÉ BADR  : الت مية 

.GHITA MATERIEL sarl

(/ البضائع) نقل  (: الشركة) أرض 

وسيط) البناء/) و  املختلفة  االعمال 

تجاري.

التي) العمليات  انجاز كل  وعمورا 

رباشرة) أير  غو  رباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكورة والتي رن شانها)

غن ت اهم في تنمية الشركة).

 99 تأس ت الشركة ملدة) (: املدة)

في) تقييدها  يو   رن  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري.

رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

الشركة في ربلغ)100000)درهم.

حصة رن فئة) (1000 رق م إلى)

100)درهم لفائدة كل رن):)

ال يد رنير بن عزوز)500)حصة)؛

ال يد االشقر علي)500)حصة)؛

ايت) الح ن  ال يد  تعيين  تم 

للشركة) بن عزوز كم ير  رنير  اأود 

رع تحمله كارل الصالحيات ح ب)

القانون األسا�صي للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2222 فبراير) (6 بتيزنيت بتاريخ)

رقم) 2222/5.
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STE FRESH FISH TRANS

«SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

شركة) تأسي2  تم  (2222 يوليو) (3

رحدودة امل ؤولية رن شريك وحيد)

ذات املميزات التالية):

 STE FRESH FISH (: الت مية)

.TRANS(«SARL A.U

املقر االجتماعي):)الرقم)29،)تجزئة)

الدبيالي،)حي عين الرحمة،)طان6ان.

درهم) (622.222,22 (: الرغسمال)

فئة) رن  حصة  (1000 على) رق مة 

622,22)درهم.

لح اب) البضائع  نقل  (: الهدف)

الغير.

املع6ي،) زاهي  (: الوحيد) الشريك 

 6922 بتاريخ) رزداد  رغربي،)

ب.ت.و خريبكة،) بوأادي   بأوالد 

.B778903(رقم

فاتح) رن  تبتدئ  (: املالية) ال نة 

دي مبر رن كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة.

:)ت ير الشركة حاليا رن) الت يير)

طرف):

أير) ملدة  املع6ي  زاهي  ال يد 

رحددة.

باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 

يوليو) االبتدائية ب6ان6ان بتاريخ)26)

2222)تحت رقم)5451.
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 BUREAU D’ETUDE ET شركة
D’INGENIERIE SUPRATEC
رقم 4 شارع رليليا سيدي افني 

تـــأسـيــ2
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ اكادير)
بتاريخ)19)فبراير)2269)،)تم تأسي2)
صفاتها) امل ؤولية  رحدودة  شركة 

كما يلي)):)
 BUREAU D’ETUDE (: الت مية)

 ET D’INGENIERIE SUPRATEC
غساسا) الشركة  تهدف  (: الهــدف)

إلى):
والتحقيقات) الدراسات  ركتب 

واألبحاث))عقد واحد(
وعمورا جميع العمليات التجارية)
الصناعية املالية و العقارية املتعلقة)
األنش6ة) وكل  املذكورة  باالنش6ة 
شأنه) رن  طابع  ذات  غو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.
شارع) (4 رقم) (: االجتماعي) املقر 

رليليا سيدي افني.
رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة))
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة التمديد غو الفسخ امل بق.
الرغسمال)):)حدد رغسمال الشركة)
إلى) رق م  درهم  (622.222,22 في)

1000)حصة.
ال يد بدر رجاهيد)0100)حصة

رجاهيد) بدر  ال يد  (: الت يير))
أير) ملدة  ذلك  و  للشركة  ر ير 

رحدودة.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية تيزنيت يو )23/27/2222 

تحت رقم) 22.
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 STE CONCEPT MEDICALE
 sarl

Constitution
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة رغسمالها 000 100 درهم .
املقر االجتماعي رقم 66 شارع ان2 

ابن رالك حي ال ال  اكادير
بمقت�صى عقد عرفي رحرر بتاريخ)
القانون) انجاز  تم  (2222 يوليو) (17

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

رحدودة ذات املواصفات التالية):

 SOCIÉTÉ CONCEPT : الت مية

.MEDICALE sarl

املعدات) بيع  (: الشركة) أرض 

ال6بية)/)االستيراد و التصدير.

التي) العمليات  انجاز كل  وعمورا 

رباشرة) أير  غو  رباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكورة والتي رن شانها)

غن ت اهم في تنمية الشركة.

ملدة) الشركة  تأس ت  (: املدة)

رن يو  تقييدها في) سنة ابتداء) (99

السجل التجاري.

رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

الشركة في ربلغ)100000)درهم.

حصة رن فئة) (1000 رق م إلى)

100)درهم لفائدة كل رن):

ال يد رشيد اكليف)500)حصة.

ال يد رحمد ستايرا)500)حصة.

اكليف) رشيد  ال يد  تعيين  تم 

كارل) تحمله  رع  للشركة  كم ير 

الصالحيات ح ب القانون األسا�صي)

للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 غأ 26) (10 بتاريخ) باكادير 

تحت رقم)7 952
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COPOBEL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

رغسمالها 100.000 درهم

 BECETCO رقرها االجتماعي شركة

رقم 22  عمارة رقم 04 اقارة خليج 

النخيل فونتي غكادير

RC  3826

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ باكادير)

في)28)يوليو)2222)ثم تأسي2 شركة)

ذات) املحدودة  امل ؤولية  ذات 

الخصائص اآلتية):

COPOBEL(:(الت مية

 PROMOTION (: الهدف)

 IMMOBILIERE

 ENTREPRENEUR DE

 TRAVAUX DIVERS OU DE

CONSTRUCTION

شركة) (: االجتماعي) املقر 
 04 عمارة رقم) ( 22 رقم) (BECETCO

إقارة خليج النخيل فونتي غكادير.

املدة):)99)سنة ابتداء)رن تأسي2)

الشركة)

درهم) (100.000 (: الرغسمال)

رق م إلى)1000)حصة رن فئة)100 

درهم.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

فاتح يناير إلى)31)دي مبر رن كل سنة.
بمقت�صى الفصل)14)رن القانون)

ال ادة) تعيين  تم  للشركة  األسا�صي 

الح ن العبودي و سعيد وبها ورراحي)

أير) ملدة  للشركة  كم يرين  بنعلي 

رحدودة.

التسجيل) و  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

باكادير يو )11)غأ 26)2222)تحت)

عدد)95225. 
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MON AGENCE IMMO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

للشريك الوحيد

التأسي2
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

تم انجاز) (، بأكادير) (2222 يوليو) (16

ذات) لشركة  االسا�صي  القانون 

الوحيد) للشريك  ر ؤولية رحدودة 

ذات الخاصيات التالية):

الت مية)):)تاخذ الشركة الت مية)

 MON  AGENCE  IMMO (: التالية)

ش. .  للشريك الوحيد

الغرض):)وكالة عقارية)

املقر) حدد  (: االجتماعي) املقر 
الوفقاوي رمر  (2 برقم)  االجتماعي 

 1895 حي ال ال  بقعة رقم) (6 رقم)

غكادير.

املدة):)حددت ردة الشركة في)99 

سنة ابتداء)رن يو  تاسي ها النهائي)

باستثناء)حالة الحل قبل االوان.

(: حدد راس رال الشركة في ربلغ)

622.222,22درهم))رائة غلف درهم()

فئة) رن  حصة  (1000 إلى) رق م 

عند) بكارلها  رحررة  درهم  (622,22

اإلكتتاب وروزعة كما يلي):

زوهير) ساري  ال يد 

:))1000))حصة رن فئة)100)درهم)

الت يير):)عين ال يد ساري زوهير)

ر يرا ملدة أير رحدودة.)

االيداع) تم  (: القانوني) -االيداع 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  القانوني 

تحت (2222 غأ 26) (10  يو )

رقم)95252.
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-STE MOFIL

 SARL

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة

 STE(MOFIL-(SARL(:(الت مية

الهدف):)اشغال رختلفة او البناء

تجارة حرة

:)حدد في ربلغ) رغس رال الشركة)

 1000 الى) رق مة  درهم  (100.000

حصة رن فئة)100)درهم.

تاريخ) رن  ابتداء) 99سنة  (: املدة)

تأسي ها النهائي.

ريرلفت- رركز  (: االجتماعي.) املقر 

سيدي افني.

امل ير):)ال يدة بثينة دهيوير ملدة)

أير رحدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 

تزنيت) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 29 بتاريخ) (282/2222 رقم) تحت 

يوليو)2222.
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62(67 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

 STE MAX2COM
 SARL AU

تأسي2 شركة
بموجب عقد عرفي رحرر بتاريخ)

شركة) تأسي2  تم  (2222 غبريل) (15

رحدودة امل ؤولية ذات شريك واحد)

ذات املميزات التالية)):

 »  MAX2COM (» (: الت مية)

ش. .  ذات شريك واحد.)

الهدف):)وكالة اإلشهار واالتصال.

 6 رقم) ركتب  (: االجتماعي) املقر 

10)ال6ابق الثالث تجزئة رقم رجمع)

E3222)الحي املحمدي غكادير.

(: االجتماعي) املال  رغس 

إلى) رجزغ  درهم  (622.222,22

درهم) (100 فئة) رن  1000حصة 

لل يد.) كلها  ترجع  الواحدة  للحصة 

بلحاج علي ربروك.

ال يد) الشركة  ي ير  (: الت يير)

بلحاج علي ربروك وتخويله اإلرضاء)

املنفرد ملدة أير رحدودة.

ال نة االجتماعية):)تبتدئ ال نة)

االجتماعية رن فاتح يناير وتنتهي في)

آخر دي مبر رن كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

 95233 رقم) تحت  بأكادير  التجارية 

بتاريخ) والسجل التجاري رقم43765)

7)غأ 26)2222.
رن اجل النسخة والبيان

حرر باكادير بتاريخ10)غأ 26)2222
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  STE MALAK DIST ENE
«SARL AU

ICE(:2225725572222 2

تأسي2 شركة رحدودة امل ؤولية
بمقت�صى عقد عرفي رحرر بتاريخ)

تأسي2 شركة) تم  (2222 يوليو) (10

رحدودة امل ؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

 STE( MALAK( DIST (: الت مية)

  ENE Sarl AU

شقة رقم ا 2  (: -املقر االجتماعي)

ال6ابق الثاني حي الهدى اكادير).

-الهدف):)اشغال الكهرباء).

 100000 (: -الرغسمال االجتماعي)

درهم.

-الت يير):)رحمد اكنان

-املدة):)99)سنة.

حتى يناير  فاتح  (: املالية)  -ال نة 

31)دي مبر).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 92755 رقم) تحت  باكادير  التجاري 

رقم السجل) (2222 يونيو) (27 بتاريخ)

التجاري)43637.
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 MAJJAD TRANS
 SARL AU

رغسمالها : 100000 درهم

رقرها االجتماعي : شارع روالي 

 ادري2 1 حي خط الررلة 01

رقم 130 العيون

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

29)يونيو)2222)بالعيون قرر ر اهم)

الشركة را يلي):

 MAJJAD TRANS SARL(:((االسم

AU

البضائع) نقل  (: اللشركة)) هدف 

للغير.

رقر الشركة):)شارع روالي ادري2)

 130 رقم) (01 الررلة) خط  حي  (1

العيون.

الراسمال):)رحدد في)100000.00 

رن) حصة  (1000 الى) رق م  درهم 

درهم للحصة الواحدة تم) (100 فئة)

اكتتابها كلها لل يد رص6فى رجاد).)

ال يد) تعيين  تم  (: الت يير)

رص6فى رجاد كم ير للشركة ملدة)

أير رحدودة رع حق االرضاء).

لتكوين) (5% اقت6اع) يتم  االرباح 

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا.)

بكتابة) القانوني  االيداع  ثم 

األبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2222 يوليو) (9 للعيون بتاريخ)

رقم)6395/2222 .
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 LAHRAIBI 

 RECOUVREMENT &

SERVICES

SARL

RC  : 2875

املسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

وضع) تم  (28/27/2222 بتأريخ)

التاسي�صي لشركة رحدودة) القانون 

امل ؤولية تحمل الخصائص التالية):

 LAHRAIBI (» (: الـتـ ـميـــــــــــــــة)

 RECOUVREMENT( &( SERVICES

» SARL

شركة ذات امل ؤولية) (: (( الشكل)

املحدودة.)

الودي) االسترداد  (: الـمـوضـــــوع)

الشيكات) استرداد  (/ والقضائي)

إصالح) (/ املدفوعة) أير  والفواتير 

واإلك  وارات) جميع غنواع األجزاء)

في صناعة جميع الفروع امليكانيكية.

كمال) حي  (: االجـتـماعــي) الـمـقر 

الدين شارع الح ن األول غوالد تايمة)

إقليم تارودانت).

رــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 100  000.00 (: رغسمـــال الشركـــة)

درهم.

:خديجة) ال يدة) (: الـت ـيـيــــــــــــــــــر)

الحرايبي).

لقد تم اإليداع القانوني للسجل)

االبتدائية) املحكة  لدى  التجاري 

بتارودانت تحت الرقم الترتيبي)1161 

2222 غأ 26) (10 (:  بتاريخ)

رقم سجلها التجاري هو):)6875 . 
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  STE NEFTARI MAROC
SARL AU

رغسمالها)622.222,22)درهم)
بتأسي2 شركة

تأس ت) عرفي  عقد  بموجب 
شركة دات امل ؤولية املحدودة تحت)

 STE NEFTARI MAROC إسم)
SARL AU بتاريخ)62)يونيو)2222.
-)هدفها):)-االستراد و التصدير.

-)املواد و االالت الفالحية
-)االعمال املختلفة و البناء

رقم) كراج  (: التجاري) -العنوان 
الحرية) شارع  قريش  ق ارية  (62

غوالدتايمة.)
درهم) (622.222,22 رغسمالها) (-
كل) قيمة  حصة  (1000 إلى) روزعة 

حصة)100)درهم،)روزعة كما يلي):
ال يد نزار عصا ))1000)حصة

-)ت يير الشركة):)تم تعيين ال يد)
نزار عصا  ر يرا للشركة ملدة أير)
رحدودة رع تخويله كارل الصالحيات)

ح ب القانون األسا�صي للشركة.
تاريخ) رن  سنة  (99 (: املدة) (-

تأسي ها.
بمكتب) تم  القانوني  اإليداع  (-
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ (413 رقم) تحت   بتارودانت 

16)يوليو)2222
 STE«( NEFTARI(سجلت شركة (-
بالسجل) (MAROC » SARL AU
 6819 التجاري بتارودانت تحت رقم)

بتاريخ)62/27/2222
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FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL((:2273269 32-(22 2629989

 STE NAJAH TEMSIA
SERVICE
« S.A.R.L »

تأسي2 شركة دات امل ؤولية 
املحدودة 

بايت) رؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم) (2222 يوليو) (10 بتاريخ) رلول 
دات) لشركة  األسا�صي  النظا   وضع 
تكمن) والتي  املحدودة  امل ؤولية 

رميزاتها فيما يلي):



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62(68

 STE NAJAH TEMSIA(:(الت مية
(«(SERVICE(«(S.A.R.L

الشركة) أرض  يكمن  (: الغرض)
لح اب) غو  الخاص  لح ابها  سواء)
غي دولة غخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي):
-)بيع رواد البناء.)

رقم) الوفاق  :شارع  الشركة) رقر 
8546)دوار التم ية ايت رلول.

 99 املدة):حددت ردة الشركة في)
سنة ابتداءا رن تاريخ تكوينها النهائي.

رغسمال) :يبلغ  الشركة) رغسمال 
الشركة رائة غلف درهم)100000.00 
رق م إلى غلف حصة دات رائة)100 
درهم كقيمة لحصة الواحدة،ركتتبة)
ورخصصة) كليا  القيمة  وردفوعة 

للشركاء)اآلتية اسمائهم.
ال يد رلوك الح ن)900)حصة.
ال يد رلوك عبد هللا)100)حصة.)
ال نة املالية):تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)دي مبر).
ال يد) الشركة  ي ير  (: الت يير)

رلوك الح ن ملدة أير رحدودة)
كتابة) لدي  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بانزكان)
عدد) 23/27/2222تحت  بتاريخ)

6226/2222
واملسجلة بالسجل التجاري تحت)

رقم)22733
للخالصة والبيان

امل ير
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 Travaux(de(comptabilité(et(Contrôle(de
gestion

Déclarations(fiscales 
(TVA(,(IS,(IR (

 Création(et(Modification(des(Sociétés,
Coopératives,(Associations

Traitement des salaires 
(Gestion(de(paie,(CNSS(

Ste MZEDSTOPH
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
يو ) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة) تأسي2  تم  (22/27/2222

 Ste(MZEDSTOPH(:(تحت اسم

املواصفات) تحمل  (SARL AU

التالية):

األهداف):)النجارة العارة.
رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

في رلك ال يد):)رحمد ايت العباس
االحباس) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

رقم)632)اولوز تارودانت

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) بكتابة  للشركة  القانوني 

باملحكمة االبتدائية بتارودانت تحت)
غأ 26) (07 بتاريخ) (1151 رقم)
التجاري) بالسجل  وسجلت  (2222

لنف2 املحكمة وبنف2 التاريخ تحت)
رقم):)6873
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MSHK TRAVAUX
.S.A.R.L D’A.U

تأسي2 شرکة
تأسي2) تم  عرفي  )عقد  بموجب)

املحدودة) )امل ؤولية  ذات) شركة 

ٱمل اهم الوحيد ورميزاتها كالتالي):

(:(«MSHK(TRAVAUX»(:(الت مية

ش. . . .و.

الهدف):)البناء)واألشغال املختلفة.)

دوار ايت وكمار) (: املقر االجتماعي)

وادي الصفاء)شتوكة ايت بها

درهم) (100.000 (,00 (: الرغسمال)

فئة) رن  حصة  (1000 إلى) رق مة 

100)درهم للحصة الواحدة.)

:)ت ير الشركة حاليا رن) الت يير)

رص6فى) الحرشاوي  ال يد  طرف 

ملدة أير رحددة.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

31)دي مبر رن) فاتح يناير و تنتهى في)

كل سنة.

99)سنة رن تاريخ تقيدها) (: املدة)

بالسجل التجاري.)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية انزكان)

غأ 26) (5. 6225بتاريخ) تحت رقم)

2222
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT(N°26(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL((:(22.66.82. 2.25(/(FIX((:

25.28.23.28.28

EMAIL((:(samifisc@gmail.com

 STE MONT-TURC CAFE
SARL AU

بمقت�صى القانون األسا�صي بتاريخ)

تم تأسي2 شركة) (، (2222 يونيو) (9

باملواصفات) امل ؤولية  رحدودة 

(:(
ُ
التالية

 STE( MONT-TURC (: الت مية)

 : CAFE SARL AU

الهدف):)قاعة شاي.

 11 رقم) رحل  (: االجتماعي) املقر 

تجزئة)I13/I16)صونبا غكادير.)

سنة ابتدءا رن تاريخ) (99 (: املدة)

التأسي2.

رغسمالها):)100.000.00)درهم

الت يير):)تعين ال يدة غريمة غهل)

الشيعة كم يرة للشركة.)

غهل) غريمة  لل يدة  (: اإلرضاء)

الشيعة.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

غأ 26) (7 بتاريخ) غكادير  التجارية 

.2222

تحت رقم)95239. 
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 SOCIETE IDAADDY SNC
AU(CAPITAL(DE 62.222,22 Dhs

التأسي2
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة) تأسي2  تم  (2222 يناير) (28

التضارن باملميزات التالية):

 STE IDAADDY SNC(:(الت مية

الوفاء) جارع  (: االجتماعي) املقر 

شارع الرحمة رقم)5)حي الفيال).كلميم

درهم) (10.000 (: الرغسمــــــــــــال)

رق م على)100)حصة رن فئة)100 

درهم.

الهـــــــــــــــدف):)رخبزة.

الشركاء):)

الحارل)) (، ابدار) رحمد  (: ال يد)

رقم) الوطنية  التعريف  لب6اقة 

 .629293JA

ال يد):)الحافظ العدي)،)الحارل)

عدد الوطنية  التعريف  لب6اقة 

. JD 8262

رحمد) ال يد  :تعيين  الت يير)

و سيتم اعتماد) ابدار ر ير للشركة،)

بالن بة) للم ير  الوحيد  اإلرضاء)

للوثائق املتعلقة باإلدارات العمورية)

وشبه العمورية واإلدارات املالية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

2222)تحت رقم)2222/  

222 P

 HEINRICH HEINE شركة

 SPRACHINSTITUT AGADIR

PRIVE
ركتب رقم 6 ال6ابق 2شارع املدار 

رقم 19 حي سال  اكادير

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ اكادير)

تم تأسي2) (،2222 يوليو) (13 بتاريخ)

صفاتها) امل ؤولية  رحدودة  شركة 

كما يلي)):)

 HEINRICH HEINE (: الت مية)

 SPRACHINSTITUT AGADIR

 PRIVE

غساسا) الشركة  تهدف  (: الهــدف)

إلى):

)اللغات،) امل تمر) التدريب 

الكمبيوتر(

وعمورا جميع العمليات التجارية)

الصناعية املالية و العقارية املتعلقة)

األنش6ة) وكل  املذكورة  باالنش6ة 

شأنه) رن  طابع  ذات  غو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.

 6 رقم) ركتب  (: االجتماعي) املقر 

حي) (19 رقم) املدار  2شارع  ال6ابق)

سال  اكادير.
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رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة))

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة التمديد غو الفسخ امل بق.

الرغسمال)):)حدد رغسمال الشركة)

إلى) رق م  درهم  (622.222,22 في)

1000)حصة)

ال يد عمر اوس6ا)340)حصة

ال يد رحمد دولحين)330)حصة)

جودات) املص6فى  روالي  ال يد 

330)حصة)

ال يدة إيمان الدوزي) (: الت يير))

و ال يدة إيمان ايت لعجين ر يرتان)

للشركة و ذلك ملدة أير رحدودة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية اكادير يو )26)يوليو)2222 

تحت رقم)91787.

223 P

 HDBC INVEST شركة

MAROC

ش. . 

رغسمالها 92.222,22 درهم

املقر االجتماعي :املحل رقم 233 

تجزئة ياسمينة 1 طريق تزنيت غيت 

رلول إنزكان.

تـأسـيـ2
توقيع) ذي  عرفي  عقد  بموجب 

 2222 غأ 26) (3 بتاريخ) خاص 

غأ 26) (3 يو ) بإنزكان  واملسجل 

األسا�صي) القانون  وضع  تم  (2222

لشركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)

الخاصيات التالية):

داخل) الشركة  تهدف  (: الـهــدف)

املغرب.

غنواع) جميع  في  العارة  التجارة 

املعادن النفي ة.

الحية للحيوانات  رصدر   تاجر 

)راشية،عجل،غبقار،ثيران،عجول)

راعز،غأنا )...)إلخ(.

تجارة عارة استيراد و تصدير.

الصناعية) املعارالت  جميع 

والتجارية واملالية واملنقولة والعقارية)

التي قد تكون ررتب6ة بشكل رباشر)

غو أير رباشر بهدف الشركة وجميع)

التي) الصلة  غو ذات  املماثلة  األشياء)

قد تعزز توسيعها غو ت6ويرها.

التمثيل التجاري لجميع الشركات)

الوطنية واألجنبية.

العمليات) جميع  العمو   وعلى 

والغير) العقارية  املالية،) التجارية 

العقارية التي لها عالقة رباشرة غو أير)

املباشرة بأهداف املشار إليها والتي رن)

شأنها ت6وير وتوسيع نشاط الشركة.

 HDBC INVEST» (: الت ميــة)

MAROC»)ش. . )

املحل رقم)233  (: املقر االجتماعي)

طريق تزنيت ايت) (1 تجزئة ياسمينة)

رلول إنزكان.

الـــمــدة):)99)سنة.

درهم) (90.000.00 (: الـرغسـمـال)

900)حصة اجتماعية رن) رق م إلى)

درهم للحصة الواحدة) (622,22 فئة)

ركتتبة ورحررة نقدا ور ندة كالتالي):

حصة) (300 ( ال يد ديوب رالك)

اجتماعية

ال يد البشير حموش)300)حصة)

اجتماعية

ال يد جون لوران فران وا بيير)

برون)=)300)حصة اجتماعية

:)رن فاتح يناير إلى) الـ ـنـــة املالية)

31)دي مبر.)

ي ير الشركة ملدة أير) (: الـتـ ـيـير)

رحدودة ال يد ديوب رالك وال يد)

البشير حموش وال يد جون لوران)

فران وا بيير برون.

 22833 (: رقم) التجاري  السجل 

إنزكان.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

تحت (2222 غأ 26) (10  يو )

رقم)6225.
بمثابة رقت6ف وبيان

224 P

HAUT  VALEE  TRANS

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة رن شريك واحد

RC  :  28339 / CASABLANCA

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

بالدار) تم  عرفي  عقد  بمقت�صى 

 2222 يوليو) (22 بتاريخ) البيضاء)

رحدودة رن شريك واحد رواصفتها)

كالتالي):

 HAUT  VALEE (: الت مية)

 TRANS

نقل) رقاول  (: االجتماعي) الهدف 

البضائع وطنيا ودوليا لح اب الغير.

ال عادة) بلوك  (: االجتماعي) املقر 

307)زنقة)37)رقم) 62)ال6ابق الثاني)

الحي املحمدي الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.

 100  000 (: الرغسمال االجتماعي)

حصة) (1000 إلى) رق مة  درهم 

اجتماعية.

100)درهم لل هم رق مة) بقيمة)

كالتالي):))

 1000 (- عمري) ايوب  (: ال يد)

حصة.

ايوب) ال يد  تعيين  (: الت يير)

عمري كم ير لشركة

رن تبتدئ  (: االجتماعية)  ال نة 

1)يناير إلى)31)دي مبر.

الفصل) رق مة ح ب  (: األرباح)

17)رن قانون الشركة.)

إيداعه) تم  (: القانوني) اإليداع 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

غأ 26) (7 يو ) (7 2685 تحت)

.2222

للخالصة و البيان)

225 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT(N°26(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

TEL((:(22.66.82. 2.25

FIX((:(25.28.23.28.28

EMAIL((:(samifisc@gmail.com

STE GEO5LUX

بمقت�صى القانون األسا�صي بتاريخ)

تم تأسي2 شركة) (،2222 يونيو) (25

باملواصفات) امل ؤولية  رحدودة 

(:(
ُ
التالية

 STE GEO5LUX(:(الت مية

صيانة وتصليح األجهزة) (: الهدف)

الكهربائية).

الحي) (3183 :)رقم) املقر االجتماعي)

املحمدي اكادير).

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسي2.

رغسمالها):)100.000)درهم

الت يير واإلرضاء):)ياسين األعرابي

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

يوليو) (17 بتاريخ) ألكادير  التجارية 

2222)تحت رقم)91506 

226 P

 FROID شركة

EQUIPEMENTS

تجزئة تيليال شارع التقوى رقم 1475 

اكادير

تـــأسـيــ2
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ اكادير)

تم تأسي2) (،2222 فبراير) (17 بتاريخ)

صفاتها) امل ؤولية  رحدودة  شركة 

كما يلي)):)

 FROID (: الت مية)

 EQUIPEMENTS

غساسا) الشركة  تهدف  (: الهــدف)

إلى):

االعمال الباردة.
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وعمورا جميع العمليات التجارية)

الصناعية املالية و العقارية املتعلقة)

األنش6ة) وكل  املذكورة  باالنش6ة 

شأنه) رن  طابع  ذات  غو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.

تيليال) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

شارع التقوى رقم)1475)اكادير.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة))

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة التمديد غو الفسخ امل بق.

الرغسمال)):)حدد رغسمال الشركة)

إلى) رق م  درهم  (652.222,22 في)

1500)حصة.

روالي) االدري�صي  الفاقيه  ال يد 

الح ن)900)حصة.

ال يد عبد الغني انور)300)حصة.

الفقيه) نزهة  اللة  ال يدة 

االدري�صي)300)حصة.

نزهة) اللة  ال يدة  (: الت يير))

للشركة) ر يرة  االدري�صي  الفقيه 

وذلك ملدة أير رحدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بأكادير يو )28)يوليو)2222 

تحت رقم)93622.

227 P

 societe LAGMADI TRANS
 SARL A A.U

Constitution
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة
رغسمالها 000 100 درهم .

املقر االجتماعي ودادية الخير الركادة 

تزنيت

بمقت�صى عقد عرفي رحرر بتاريخ)

القانون) انجاز  تم  (2222 يوليو) (29

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

رحدودة ذات املواصفات التالية):

 SOCIÉTÉ LAGMADI (: الت مية)

 TRANS sarl A A.U

(/ البضائع) نقل  (: الشركة) أرض 

نقل االفراد

التي) العمليات  انجاز كل  وعمورا 
رباشرة) أير  غو  رباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات املذكورة والتي رن شانها)

غن ت اهم في تنمية الشركة.
 99 تأس ت الشركة ملدة) (: املدة)
في) تقييدها  يو   رن  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري)
رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 
درهم) (100000 ربلغ) في  الشركة 
رق م إلى)1000)حصة رن فئة)100 

درهم لفائدة كل رن):)
 1000 ( بولكماض) رشيد  ال يد 

حصة
ادربارك) عمر  ال يد  تعيين  تم 
كارل) تحمله  رع  للشركة  كم ير 
الصالحيات ح ب القانون األسا�صي)

للشركة).
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 غأ 26) (7 بتاريخ) بتيزنيت 

تحت رقم)522/2222.
228 P

ح ابات اطلنتي2
زنقة روالي إدري2 بلوك)10)رقم)28)ال6ابق)

األول
الحي الصناعي اكادير

TEL/FAX((:25(28(82(29(72

تأسي2 شركة رحدودة امل ؤولية 
Sté KS TOUR

 S.A.R.L
رغسمالها : درهم 100.000.00 

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم إحداث) بأكادير  (2222 يوليو) (27
رحدودة) لشركة  األسا�صي  القانون 

امل ؤولية باملواصفات التالية)
 . Sté(KS(TOUR(Sarl(:(االسم

ال6ابق) شقة  (: االجتماعي) 6املقر 
الثالث عمارة بدر بلوك)9)زنقة)1008 

حي املحمدي غكادير)
لدى) وعميل  وسيط  (: الهدف)
ال ياحة) ووكاالت  األسفار  وكاالت 
،إشراف) غسفار) ر تشار  والتنقل،)
غسفار،) وكالة  الرحالت.) وتنظيم 
وكالة سياحية)،)تجارة عارة،)استيراد)
ت يير) عقارية،) ووكالة  (، وتصدير)

واستغالل املقاوالت التجارية.)

و عارة جميع العمليات واملعارالت)

رباشرة) أير  غو  رباشرة  املتعلقة 

بالهدف االجتماعي و التي ت اعد في)

تنمية الشركة)
الشركة) رغسمال  (: الرغسمال)

رحدود في)622.222,22)درهم روزعة)

درهم) (100 حصة بمبلغ) (1000 على)

للحصة في حوزة كل رن):

 KIM( YEONGJIK ال يد)

252حصة.))

SUH SINAE  ال يدة)

252)حصة.

SON SEJIN  ال يدة)

252)حصة.

KIM( SO( YEON  ال يدة)

252)حصة.

فاتح) رن  تبتدئ  (: املالية) ال نة 

يناير إلى أاية)31)دي مبر رن كل سنة

لفترة أير رحدودة) الشركة  ت ير 

 .KIM(YEONGJIK(رن طرف):):)ال يد

عمر الشركة):)رحدود في)99)سنة.

تم) لقد  (: القانوني) اإليداع 

اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط)

 6 يو ) بأكادير  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم) 9522 (2222  غأ 26)

و السجل التجاري رقم)43751.

229 P

تأسي2 شركة
SOCIETE KHELLALI CARS

SARL A.U

CONSTITUTION DE SOCIETE
بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناءا  (-I

تم وضع القوانين) (،2222 يوليو) (10

امل ؤولية) ذات  لشركة  األساسية 

 KHELLALI(رحدودة الشريك الوحيد

CARS SARL A.U ذات الخصائص 

التالية  :

في) الشركة  هدف  (: الهدف)) (1

املغرب كما في الخارج هو)):)

تاجير ال يارات).

الح ن) حي  (: االجتماعي)) املقر  (2
 35 رقم) «ب») بلوك) (22 الثاني زنقة)

كلميم.

3)املدة)):)99)سنة.

4)الرغسمال):)حدد في)100000.00 

حصة) (1000 على) رق م  درهم 

اجتماعية بقيمة)100)درهم للواحدة)

وهي في نصيب)):)

1000حصة) خاللي) يون2 

اجتماعية.

وملدة) الشركة  ت ير  (: الت يير) (5

أير رحدودة رن طرف ال يد احمد)

بوكايم.

السجل) في  التسجيل  ثم  (-II

االبتدائية) باملحكمة  التجاري 

تحت (2222 يوليو) (22  كلميم بتاريخ)
رقم)3226.

230 P

IZORA شركة
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة 
بموجب عقد عرفي رحرر بتاريخ)
القانون) تم وضع  (2269 اكتوبر) (18

رحدودة) شركة  لتأسي2  األسا�صي 

امل ؤولية باملميزات التالية):

IZORA(الت مية):)شركة

امل ؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة)
رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

رق مة) درهم  (50.000 في) الشركة 

إلى)500)حصة اجتماعية بقيمة)100 

(: يلي) للواحدة و رق مة كما  درهم 

ال يد كولح2 ابراهيم)252)حصة,)

ال يد اوتبكات ابراهيم)252)حصة.

رقر الشركة):)ال6ابق ال فلي حي)

جنان بنعنفر القليعة ايت ارلول.

نشاط الشركة):)اعمال الصباأة),)

االشغال املختلفة او البناء

كولح2) ال يد  عين  (: الت يير)

ابراهيم) اوتبكات  وال يد  ابراهيم 

كم يران للشركة ملدة أير رحدودة.

رلزرة) الشركة  (: التوقيع)

كولح2) (: املشتركة) بالتوقيعات 

ابراهيم و اوتبكات ابراهيم.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر)
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املدة):)ردة الشركة رحددة في)99 

سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 

الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان)

رقم) تحت  (2269 دي مبر) (16 يو )

التجاري) السجل  ورقم  ( 582

.19559

231 P

ح ابات الوفاء)لت يير املقاوالت

V)بوديه شارع رحمد عمارةرقم)1 

تيزنيت)

INTER MULTI-SERVICES 

تأسي2 شركة

I-)بناء)على عقد عرفي حرر بتزنيت)

وضع) تم  (،2222 يوليو) (27 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة رحدودة)

امل ؤولية وذات الخصائص التالية):

INTER(MULTI- »  . .الت مية : ش

 «’’SERVICES

الهدف):)نجارة األملنيو  غو الخشب)

او املعادن.

طريق سيدي) (: املقر االجتماعي) (-

افني جماعة اكلو إقليم تيزنيت.

 100.000 الرغسمال االجتماعي) (-

حصة،) (1000 إلى) رق م  درهم،)

روزعة على الشكل التالي):َ

ال يد):)اكليم رحمد)500)حصة.

 500 الح ين) الهار   (: ال يد)

حصة.

-)الت يير):)تم تعيين):)اكليم رحمد)

كم ير للشركة وملدة أير رحدودة.

-)تم اإليداع القانوني باملحكمة) (II

غأ 26) (6 يو ) بتزنيت  االبتدائية 

2222)تحت عدد)516. 

بالسجل) رسجلة  الشركة  (- (III

التجاري بتزنيت تحت عدد)4389. 
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 IDEA HOUSE شركة

SARL AU

تأسي2 شركة
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

القانون) تم وضع  (،2222 يوليو) (15

الخصائص) ذات  لشركة  االسا�صي 

 IDEA (: القانونية) الت مية  التالية 

HOUSE SARL AU

:)ش. . .)شريك) الشكل القانوني)

وحيد.

 3 رقم) رحل  (: االجتماعي) املقر 

عمارة)22)شارع عبد هللا بن ح اين)

حي ال ال  اكادير-

تصنيع اثاث) (: الغرض االجتماعي)

امل6بخ.

في) حدد  (: الرغسمال االجتماعي) (-

 1000 درهم رق مة رن) (100  000

درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للحصة،)لل يد رحمد بوتباع.

تم تعيين ال يد رحمد) (: الت يير)

أير) ملدة  للشركة  ر يرا  بوتباع 

رحدودة.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 غأ 26) (11 بتاريخ) بأكادير 

تحت الرقم)95272. 
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 GLOBALE AGADIR

SERVICES
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

نسخة) إيداع  تم  (،2222 يوليو) (2 

ذات) لشركة  االسا�صي  القانون  رن 

املميزات) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

التالية):

 GLOBALE AGADIR (: الت مية)

.SERVICES SARL

الشقة رقم)822،) (: املقر الرئي�صي)

حي) (،61 التجزئة) الرابع،) ال6ابق 

الهدى غكادير.

رن) الوقائية  األشغال  (: الهدف)

رحاربة الحشرات) )التعقيم،) األوبئة)

الضارة،)رحاربة الجردان والزواحف)

على) الحفاظ  رراعاة  رع  ال ارة()

البيئة.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي.
:)حدد رغس) رغس املال االجتماعي)

رق م) درهم  (100.000 في) املال 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000 إلى)

للحصة الواحدة.

كلها) رنحت  الحصص  هذه 

لل ادة):

 340 رص6فى) الوك2  ال يد 

حصة.

 330 كريمة) الحافظي  ال يدة 

حصة.

ال يد الزين الح ين)330)حصة.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

دي مبر رن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

الوك2) ال يد  عين  (: اإلدارة)

كريمة) الحافظي  وال يدة  رص6فى 

كم يرين للشركة ملدة أير رحدودة)

وبكارل الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غأ 26) (3 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2222)تحت رقم)632 9.
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SOCIETE SPORT TO BE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

بشريك وحيد

بتـــاريــــخ عرفي  عقـــد   بمقــت�صى 

الشركة) تأس ت  (2222 يوليو) (22

طبقا للقوانين املعمول بها):

 SOCIETE (: التجاري) االسم 

.SPORT TO BE

الهدف):)التدريب الريا�صي الفردي)

والجماعي.

املدة):)99)سنة.

الرغسمال):)10.000)درهم.

عمارة كونكورد) (: املقر االجتماعي)

زنقة املعرض غكادير.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

فاتح يناير إلى)31)دي مبر رن كل سنة.

الشركاء):)ال يدة كانشون لورا.

:)ت ير الشركة رن طرف) الت يير)

ال يدة كوي كانشون لورا.

تم اإليداع القانوني لكل الوثائق)

بكتابة) الشركة  بتأسي2  املتعلقة 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)10)غأ 26)2222)تحت رقم)

.95226

السجل التجاري رقم)43795.
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TRANS HIRCH

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة

في) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

تأسي2 شركة) تم  (2222 يونيو) (22

بالخصائص) امل ؤولية  رحدودة 

التالية):

.TRANS HIRCH(:(االسم

لح اب) البضائع  نقل  (: الهدف)

الغير.

 100.000 (: املجموع) رغسمال 

درهم.

الت يير):)الحيرش بوشعيب.

رقم) «ب») بلوك) (: املقر االجتماعي)

67)حي امل يرة ايت رلول.

املدة):)99)سنة.

.ICE(:(22255526222229 

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بإنزكان تحت رقم)847)بتاريخ)9)يوليو)

2222)رقم السجل التجاري)22573.
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عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62(((

STE YAN-IS JOB
SARL AU

تأسي2 شركة
بمقت�صى القانون األسا�صي املؤرخ)

تأسي2) تم  (2222 يوليو) (6 بتاريخ)

ذات) امل ؤولية  رحدودة  شركة 

ذات) (YAN-IS( JOB الشريك الوحيد)

الخصائص التالية):

الهدف):))هدف الشركة في املغرب)

كما في الخارج هو):

املختلفة) األشغال  في  رقاول 

والبناء.

شارع ابن رشد) (: املقر االجتماعي)

إقارة عائشتو)1)ال6ابق)3)شقة رقم)

5)كلميم.

 100.000 في) حدد  (: الرغسمال)

حصة) (1000 على) رق م  درهم 

اجتماعية بقيمة)100)درهم للواحدة)

وهي في نصيب ال يد ح ين شبلي)

1000)حصة اجتماعية.

:)ت ير الشركة وملدة أير) الت يير)

ح ين) ال يد  طرف  رن  رحدودة 

شبلي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (28 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

2222)تحت رقم)184.
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ELECTRO- FROID OUDDI
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

4)يوليو)2222)تأس ت الشركة طبقا)

للقوانين املعمول بها):

ELECTRO- (: التجاري) االسم 

.FROID OUDDI

تركيب وإصالح وصيانة) (: الهدف)

واالت) وااللكترونيات  التبريد  آالت 

الترس.

املدة):)99)سنة.

الرغسمال):)22222.22)درهم.

حي) (2385 رقم) (: املقر االجتماعي)

الفرح بن ركاو اكادير.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 
فاتح يناير إلى)31)دي مبر رن كل سنة.
اوعدي) رحمد  ال يد  (: الشركاء)

وهشا  اوعدي.
:)ت ير الشركة رن طرف) الت يير)
ال يد رحمد اوعدي وهشا  اوعدي.
تم اإليداع القانوني لكل الوثائق)
بكتابة) الشركة  بتأسي2  املتعلقة 
بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) (2222 غأ 26) (5 بتاريخ)

.95147
السجل التجاري رقم)43737.
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STE NOUN AWRACH
SARL

تأسي2 شركة
بناء)على عقد عرفي رسجل بكلميم)
وضع) تم  (2222 يوليو) (13 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة رحدودة)
ذات) (NOUN AWRACH امل ؤولية)

الخصائص التالية):
الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كما في الخارج هو):
املختلفة) األشغال  في  رقاول 

والبناء.
زنقة ردريد حي) (: املقر االجتماعي)

تكنا رقم)85)كلميم.
املدة):)99)سنة.

 100.000 في) حدد  (: الرغسمال)
حصة) (1000 على) رق م  درهم 
اجتماعية بقيمة)100)درهم للواحدة)

وهي في نصيب):
حصة) (500 اسلمو) بلكاليع 

اجتماعية.
حصة) (500 عزيز) البوجرافاوي 

اجتماعية.
وملدة) الشركة  ت ير  (: الت يير)
ال يد) طرف  رن  رحدودة  أير 
ال يد) نائبه  غو  عزيز  البوجرفاوي 

بلكليع اسلمو.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (26 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

2222)تحت رقم)170.
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NOVABU
SARL

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة

يوليو) (23 طبقا للعقد املؤرخ في)

رحدودة) شركة  تأسي2  تم  (2222

امل ؤولية بالخصائص التالية):

.NOVABUR(االسم):)نفبير

تجهيز اإلدارات باملكاتب) (: الهدف)

املكاتب) غدوات  توزيع  والخزانات،)

للشركات.
 100.000 (: املجموع) رغسمال 

درهم.

الت يير):)عبد الرزاق بوضياف.

 1 رقم) رحل  (: االجتماعي) املقر 

آيت) الت يير  تجزئة  (5 رقم) عمارة 

رلول.

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

 بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية
رقم السجل) (944 بإنزكان تحت رقم)

التجاري)6 227.
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REAL-DEAL
SARL

تأسي2 شركة
وبموجب) فبراير)2267) بتاريخ)27)

ذات) شركة  تأس ت  عرفي  عقد 

اسم) تحت  املحدودة  امل ؤولية 

REAL(-(DEAL)ش. .  هدفها):

(+ التجميل) رواد  وبيع  انتاج 

االستيراد والتصدير.
حي) (144 رقم) (: العنوان التجاري)

حمو ازرو ايت رلول.
رغسمالها):)100.000)درهم روزعة)

إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

درهم.

سناء) تعيين  تم  (: الشركة) ت يير 

شهيد وفتيح ابهي ر يرتين للشركة)

ملدة أير رحدودة رع تخويلهما كارل)

الصالحيات ح ب القانون األسا�صي)

للشركة.

املدة):)99)سنة رن تاريخ تأسي ها.

 REAL-DEAL( SARL شركة)

بانزكان) التجاري  بالسجل  سجلت 

تحت رقم)22823)بتاريخ)7)غأ 26)

.2222
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ART TRUST

SARL AU

شركة رحدودة امل ؤولية الشريك 

الوحيد

إنشاء شركة
 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

فبراير)2222)ب بأكادير وضع القانون)

األسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)

ذات املميزات التالية):)

ART TRUST(:(االسم(

هدف الشركة):

املختلفة) األشغال  جميع  (-

واملتعلقة بالبناء)و التجهيز.

-)امل اورة

زنقة) (22 رقم) (: الشركة) رقر 

الزيزفون))حي الداخلة غكادير.

املدة):)رحدودة في)99)سنة)).

 100.000 في) رحدد  الراسمال 

رن) حصة  (1000 الى) رق م  درهم 

100دراهم للحصة الواحدة تم) ( فئة)

ال يد) للم يرالوحيد  كلها  اكتتابها 

بنح ين عبد هللا).))

الت يير):)ثم تعيين ال يد بنح ين)

عبد هللا كم ير وحيد للشركة ملدة)

أير رحدودة.

لتكوين) (5% اقت6اع) يتم  االرباح 

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا.)

بكتابة) القانوني  االيداع  ثم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) يونيو)2222) باكادير بتاريخ) 2)

رقم)90405.
للخالصة والتدكير
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62((3 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

Ste ANSSA NEGOCE

SARL AU

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

يو ) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

شركة) تأسي2  تم  (22/27/2222

   Ste ANSSA NEGOCE (: تحت اسم)

SARL AU)تحمل املواصفات التالية:

األهداف):

التجارة العارة)

رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

في رلك ال يد):)عبد الرحيم ريزا

تكركوست) حي  (: االجتماعي) املقر 

اولوز تارودانت

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) بكتابة  للشركة  القانوني 

باملحكمة االبتدائية بتارودانت تحت)

رقم)1150)بتاريخ)7)غأ 26)2222 

لنف2) التجاري  بالسجل  وسجلت 

(: املحكمة وبنف2 التاريخ تحت رقم)

.6871
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AMANAY TRANS

sarl

رغس رالها 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : بلوك 2 رقم 330 

حي الجديد ازرو ايت رلول.  

ذات) شركة  تأسي2  عن  إعالن 

امل ؤولية املحدودة)

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) (، (2222 يونيو) (17 بتاريخ)

لشركة) األسا�صي  القانون  إحداث 

ذات امل ؤولية املحدودة رن طرف)

املوقعين للعقد،)خصائصها كالتالي):

AMANAY TRANS(:(الت مية

املقر اإلجتماعي):)بلوك)2)رقم)330 

حي الجديد ازرو ايت رلول.

الهدف اإلجتماعي):)ناقل البضائع)

لح اب الغير الوطني و الدولي.

(: في) حدد  الشركة  رال  رغس 

 1000 على) رجزء) درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) رن  حصة 

الواحدة كلها ركتتبة كالتالي):

(: ال يد ايت بال اسعيد ابراهيم)

500)حصة،)غي)50.000)درهم.

 ال يد ايت بال اسعيد عبد الرحيم):

500)حصة،)غي)50.000)درهم.

غي) حصة  (1000 املجموع)

100000)درهم.

بال) ايت  ال يد  عين  (: الت يير)

ملدة) للشركة  ابراهيم ر يرا  اسعيد 

أير رحدودة.

:)رن فاتح يناير إلى) ال نة املاليـــــــة)

31)دي مبر).

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ) بانزكان  االبتدائية  املحكمة 

(- (6222 رقم) تحت  (25/28/2222

السجل التجاري):)22863.
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AGAWL
SARL AU

اإلشهار القانوني
الوحيد) الشريك  قرار  ح ب 

بتاريخ) (AGAWL SARL AU لشركة)

  100.000 رغسمالها) (2222 يوليو) (2 

درهم رايلي):

رقر الشركة):)))دوار الغويبة سيدي)

بيبي اشتوكة غيت باها).)

(:100.000 في) حدد  املال  رغس 

درهم رق ورة إلى))1000)حصة رن)

وروزعة) الواحدة  درهم  (100 فئة)

كتالي):

بويكرار إبراهيم))000 1))حصة)

املوضوع):)رن غهداف الشركة):)

غشغال رختلفة و غشغال البناء

بيع رواد البناء)بتق يط.

الشريك) قرار  ح ب  (: الت يير)

 AGAWL SARL AU الوحيد لشركة)

غنها سي يرها))ال يد بويكرار إبراهيم)

ملدة))أير رحددة.

اإليداع):)تم))اإليداع القانوني لدى)

 7 املحكمة االبتدائية بانزكان بتاريخ)

السجل) (6265 ( غأ 26 تحت رقم)

التجاري رقم)22826. 
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ركتب الت يير)،)االعالريات واملحاسبة)

كاجي كو

رقم)5)عمارة بيشا))تجزئة غرنية تيزنيت

 AFRAH LOUZ
ش. . 

إعالن بتأسي2 شركة
بتاريخ)22)يوليو)2222))وبموجب)

عقد عرفي عدد)RE(:38736))تأس ت)

شركة ذات امل ؤولية املحدودة تحت)

ش. . )) («AFRAH( LOUZ (» اسم)

هدفها كالتالي):

رمون حفالت

العنوان التجاري):))شارع الح ن)

الثاني رقم)10)تافراوت تيزنيت.)))
رغس رالــها):)100.000)درهم)))رائة)

سهم)) روزعة الى1000) () غلف درهم)

قيمة كل سهم

 ) 100.00)درهم)()رائة درهم).

ت يير الشركة))):)تم تعيين ال يد)

للشركة) ( وحيد) كم ير  عزيز  اعمو 

كارل) إع6ائه  رع  رحدودة  أير  ملدة 

الصالحيات ح ب القانون األسا�صي)

للشركة.)

 99 الشركة) عمر  ردة  (:  املــــدة)

تاريخ) رن  () سنة) وت عون  ت عة  ((

تأسي ها النهائي).

إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

امللف القانوني بمكتب الضبط لدى)

املحكمة االبتدائية بتيزنيت عدد)528 

بتاريخ)11)غأ 26)2222.
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Société  A F NESSES TRANS
   SARL 

اإلشهار القانوني
قرر بموجب جمع رنعقد بتاريخ)

19)يونيو)2222)تأسي2 شركة ذات)

الخصائص التالية.

الت مية):)لقد تم ت مية الشركة))

ذات) شركة  تران2») ن اس  ف  «ا 

امل ؤولية املحدودة.

تجزئة) ( 2 رقم) ب  بلوك  (: رقر)

املوظفين بايت ايعزه تارودانت)

  100.000 :)حدد في) رؤوس غروال)

1000)حصة رن) درهم رق ورة إلى)

100)درهم للواحد وروزعة كالتالي.))

 1000 اشرف) ن اس  ال يد 

حصة)))

امل تخدرين) نقل  (: املوضوع)

لح اب للغير.))

ن اس) ال يد  يعتبر  الت يير:)

اشرف امل ير الوحيد لشركة ملدة أير)

رحدودة.

املدة):)99)سنة ابتداء)رن تأسي ها)

ح ب املحضر التأسي�صي)

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

بترودانت بتاريخ)11)غأ 26)2222

تحت رقم)1168,)السجل التجاري)

رقم)6881.

247 P

B.H.O CONSTRUCTION

SARL AU 

رغسمالها : 100000 درهم 

رقرها االجتماعي بلوك 5 طريق غزرو 

آيت رلول الرئي�صي 181  

رقم السجل التجاري : 22767 

انزكان

بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

وضع) تم  بإنزكان  (2222 يوليوز) (17

رحدودة) لشركة  األسا�صي  القانون 

الوحيد) الشريك  ذات  امل ؤولية 

بالخصائص التالية):

 B.H.O (: االسم)

CONSTRUCTION  SARL  AU

(- البناء) غعمال  (: هدف الشركة) (

غعمال رتنوعة لجميع الحرف
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رقر الشركة):)))
 Dhs 100 000(:(رسمال الشركة

الت يير:)ال يدبوطاطين زيد ملدة)

أير رحدودة رع إع6اء)حق االرضاء.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدي  الضبط 

تحت) (2222 يوليو) (22 انزكان بتاريخ)

الرقم)999.

248 P

 STE AZ-LAR TRANS
SARL AU

ICE : 222572267222227

إعالن عن تأسي2 شركة رحدودة 
امل ؤولية

بمقت�صى عقد عرفي رحرر بتاريخ))

شركة) تأسي2  تم  ( (2222 يوليو) (8

رحدودة امل ؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

الت مية):)

STE(AZ-LAR((TRANS(Sarl.Au
 4 رقم) (1 بلوك) (: املقر االجتماعي)

تجزئة اكدال ايت رلول.

لح اب) البضائع  نقل  (: الهدف)

الغير.

 100000 (: االجتماعي) الرغسمال 

درهم.

الت يير):)العربي عزي.

املدة):)99)سنة.

ال نة املالية):))فاتح يناير حتى31 

دي مبر).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

  985 رقم) تحت  بانزكان  التجاري 
)رقم السجل) بتاريخ)27)يوليو)2222)

التجاري)22727.

249 P

STE AZA PETROLEUM
ش. . . 

 29 بمقت�صى عقد عرفي بتاريخ) ( (

تم تأسي2 شركة ذات) (2222 يونيو)

ر ؤولية رحدودة خصائصها كالتالي):)

AZA(PETROLEUM(((:(الت مية

وتركيب) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

رعدات البترول
تيليال) (889 رقم) (: املقر االجتماعي)

تيكيوين اكادير

املدة)99)سنة.

الرغسمال)100.000)درهم)

الت يير:)يعهد بت يير الشركة ملدة)

أير رحددة لل يد زكرياء)ازرزي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) غأ 26)2222) (4 في) ( باكادير)
رقم))95078.

250 P

 ATISH SERVICE
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة
تم) ( ( ( ( في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

ر ؤولية) ذات  ( شركة) تأسي2 

رحدودة بالخصائص التالية):)))

(((:(ATISH SERVICE((اإلسم

توزيع رنتجات الصيانة) (: الهدف)

االستيراد) التفاوض  والتنظيف 

والتصدير
رغسمال املجموعة):)10000)درهم)

الت يير:)العرج سهيل)))
حي) (282 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

آيت) الصناعية  املن6قة  الحرفيين 
رلول

املدة):)99)سنة

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

 9 بتاريخ) ( (926 رقم) تحت  بإنزكان 

يوليو)2222.

251 P

ZENITH ARCHITECTURE
 SARL AU

رغسمالها : 500000 درهم

رقرها االجتماعي : عمارة الصفوة 

ال6ابق االول رقم 2 امل يرة اكادير. 

 13 ( بتاريخ) بمقت�صى عقد عرفي 

ر اهم) قرر  بالعيون  (2222 يوليو)

الشركة را يلي):

 ZENITH االسم):)

ARCHITECTURE

الهندسة) الشركة):) هدف 

( املعمارية.)

الصفوة) عمارة  (: الشركة) رقر 

ال6ابق االول رقم)2)امل يرة اكادير.

 500000 في) رحدد  الراسمال 

رن) حصة  (5000 الى) رق م  درهم 

درهم للحصة الواحدة تم) (100 فئة)

اكتتابها كلها لل يدة ريم املها رزوار.)

ريم) ال يدة  تعيين  ثم  الت يير):)

املها رزوا كم يرة للشركة ملدة أير)

رحدودة رع حق االرضاء).

لتكوين) ( (5% االرباح يتم اقت6اع)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا).)

بكتابة) القانوني  االيداع  ثم 

األبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

للعيون بتاريخ)23)يوليو)2222)تحت)
رقم)98 92  . 

252 P

W.H SERVICES 
))شركة رحدودة امل ؤولية)

إنشاء شركة
رغسمالها):)100.000))درهم

حي) (191 رقم) (: رقرها االجتماعي)

العليم تماللت قلعة ال راأنة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) وضع  ثم  (2222 فبراير) (62

األسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)

ذات املميزات التالية):)

  W.H SERVICES(:(االسم

هدف الشركة):

غشغال التنظيف

امل اورة.))
رقر الشركة):)رقم)191)حي العليم)

تماللت قلعة ال راأنة))

املدة):)رحدودة في)99)سنة)).

 100.000 في) رحدد  الراسمال 

حصة رن) (1000 ( الى) درهم رق م 

100)درهم للحصة الواحدة تم) ( فئة)

اكتتابها كما يلي):)

ال يد البهاوي نورالدين))50.000 

درهم غي))500)حصة اجتماعية.

 50.000 ( ال يدة غسباع فاطمة)

درهم))غي))500)حصة اجتماعية))

الت يير):))ثم تعيين ال يد))البهاوي)

نورالدين)))كم ير))للشركة ملدة أير)

رحدودة.

لتكوين) (5% اقت6اع) يتم  االرباح 

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا.)

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بقلعة ال راأنة بتاريخ)))فبراير)2222 

19)تحت رقم)3/2222 .
للخالصة والتذكير

253 P

SPECTRE RADIO
SARL AU

تأسي2 شركة
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

تم وضع القانون) ((2222 يوليوز) (16

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

ذات) واحد  بشريك  رحدودة 

الخصائص التالية):

SPECTRE RADIO:(الت مية

الشكل القانوني):)ش. . ))بشريك)

واحد

46)عمارة) املقر االجتماعي):))رحل)

البحارة بلوك) 2)ش6ر إقارة البحارة)

اكادير)

إصالح) و  شراء) و  بيع  الهدف:)

املعدات االلكترونية.

غلف) (100 في) حدد  (: الرغسمال)

حصة) (1000 رن) رق مة  درهم 

اجتماعية بقيمة)100)درهم للحصة٬ 

لفائدة) بالكارل  ركتتبة  و  رحررة 

ال يد ايت اخراز الح ين.)

املدة):)99)سنة.

الشركة) بت يير  يقو   (: الت يير)

ال يد ايت اخراز الح ين ملدة أير)

رحددة.



62((5 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

اإليداع القانوني):)تم االيداع لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
6)غأ 26)2222)تحت) ألكادير يو )
و رقم السجل التجاري) (95225 رقم)

هو)43753.
254 P

 SILYANIR NÉGOCE
SARL AU

 تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة

يوليو) (17 ( طبقا للعقد املؤرخ في)
تم تأسي2 شركة امل ؤولية) (2222

رحدودة بالخصائص التالية):))
 SILYANIR NÉGOCE ( ( (: االسم))

 SARL AU
الهدف):)))اشغال رختلفة

 100.000 (: املجموعة)) رغسمال 
درهم

الت ير))):)خاليد اركور
18)شارع رحمد) (: املقر االجتماعي)

الخار2 طاطا
))املدة):))99)سنة

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
.بتاريخ) (38/2222( بأكادير تحت رقم)

22)يوليو)2222.
255 P

STE SAMATA FISH 
SARL AU

إنشاء شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة امل اهم الوحيد

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
صياأة) تمت  (62/22/2222 في)
ذات) لشركة  األسا�صي  القانون 
امل ؤولية املحدودة امل اهم الوحيد)

بالخصائص التالية:)
اسم) تحت  الشركة  (: الت مية)
SAMATA(FISH(“((((SARL(AU)لشركة)

ذات امل ؤولية املحدودة امل اهم.
الصيد) (: االجتماعي) الغرض 

البحري في جميع اشكاله).
روالي) شارع  االجتماعي  املقر 
 10 رقم) الحرية  ساحة  هللا  عبد 

العيون)

))املدة):))رحددة في)99سنة.

الرغسمال):)5.145.000)درهم.

الت يير:)الشركة ر يرة رن طرف)

ال يد رحمد ال6ويل

رن) تبتدئ  االجتماعية:) ال نة 

31دي مبر رن) في) فاتح يناير وتنتهي 

كل سنة.

لدى) تم  القانوني:) اإليداع 

بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية  املحكمة 

 6563/22 تحت رقم) (26/27/2222
رقم السجل التجاري)6 323

256 P

شــركة صابن للخدرات

ش.م.م
SOCIETE SABEN SERVICES sarl 

رغس رالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي: رحل 1 رقم 252  

شارع فيصل بن عبد العزيز الدشيرة 

الجهادية إنزكان

إعالن عن تأسي2 شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

،تم) ( 2222 فبراير) (27 بتاريخ)

لشركة) األسا�صي  القانون  إحداث 

ذات امل ؤولية املحدودة رن طرف)

املوقعين للعقد،)خصائصها كالتالي):

الت مية:)«شركة صابن للخدرات)

 STE SABEN SERVICES »
املقر االجتماعي:)رحل)1)رقم)252  

شارع فيصل بن عبد العزيز الدشيرة)

الجهادية إنزكان.)

الهدف االجتماعي:

 PRESTATION DEخدرات عارة

                                                                SERVICES GENERALE
(: في) حدد  الشركة  رال  رغس 

غلف) إلى  رق م  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) رن  حصة 

الواحدة يملكها كل رن):

 500 ( ال يد رحمد رجيد سعود)

حصة.

 500 ( ابراهيم) بن  رشيد  ال يد 

حصة.

رحمد) ال يدان  عين  الت يير:)

ابراهيم) بن  رشيد  و  سعود  رجيد 

ر يران للشركة ملدة أير رحدودة.

ال نة املالية:)رن فاتح فاتح يناير)

إلى)31)دي مبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة اإلبتدائية بإنزكان بتاريخ)11 

غأ 26)2222)تحت رقم):)6236)-)

السجل التجاري:)6 228.

257 P

 STE ROCHPROJET
SARL AU

تأسي2 شركة
بناءا على عقد عرفي بتاريخ)6)غبريل)

القوانين األساسية) تم وضع  (,2222

بشريك) لشركة رحدودة امل ؤولية،)

ذات) (ROCHPROJET وحيد:)

الخصائص التالية):)

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كما في الخارج هو):

)األشغال املختلفة والبناء)

رفاوض تجاري

توتلين) االجتماعي):دوار  املقر 

اباينو)) القروية  الجماعة  اوتالت 

كلميم

املدة):))99)سنة

 100000 في) حدد  الرغسمال):)

حصة) (1000 على) رق م  درهم 

اجتماعية بقيمة)100)درهم للواحدة)

وهي في نصيب ال يد)):)

حصة) ( (1000 ح ن) املعلم  بن 

اجتماعية.

)الت يير):)ت ير الشركة وملدة أير)

رحدودة رن طرف ال يد بن املعلم)

ح ن

رقم) تحت  القانوني  اإليداع  تم 

140)و التسجيل في السجل التجاري)

تحت رقم)2929)باملحكمة االبتدائية)

بكلميم))بتاريخ)30)يونيو)2222. 

258 P

  TAN  MOV شركة
SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
 4 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
شركة) تأسي2  تم  (2222 يونيو)
وحيد) بشريك  امل ؤولية  رحدودة 

ذات املميزات التالية:
 TAN MOV»  SARL (: الت مية)

«A.U
زنقة االرا ) (25 املقر االجتماعي))):))

الجزولي))طان طان.
درهم) (100.000 (: الرغسمال)
حصة رن فئة) ( (1000 رق مة على)

100)دراهم.
تأجير املعدات و رعدات) (: الهدف)

البناء،
جميع غشغال البناء،

واالشغال) التهيئة  الت6وير،)
البناء،) رعدات  بيع و شراء) العارة،)

تجارة عارة.
املؤذن،) رحمد  �صي  (: ( الشركاء)
يناير)2222،) (4 رغربي،)رزداد بتاريخ)

JF17610(ب.)و.)ت
تبتدئ رن فاتح) ال نة املالية)):)
دي مبر رن كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة
:)ت ير الشركة حاليا رن) الت يير)
أير) ملدة  املؤذن  رحمد  �صي  طرف:)

رحددة.
باملحكمة) تم  (: السجل التجاري)
 6 بتاريخ) ب6ان6ان  االبتدائية 

غأ 26))تحت رقم))))))5469 .
259 P

TAFRAOUT PUB شركة
ش. .  

ركتب الت يير، االعالريات 
واملحاسبة كاجي كو

رقم 5 عمارة بيشا  تجزئة غرنية 
تيزنيت

 TAFRAOUTإعالن بتأسي2 شركة
PUB  ش. . 

  2222 غأ 26) (4 ( بتاريخ)
  RE(: 2226(وبموجب عقد عرفي عدد
امل ؤولية) ذات  شركة  تأس ت 
 TAFRAOUT (» املحدودة تحت اسم)
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PUB»)ش. . ))هدفها كالتالي):

ر6بعة).
  309 رقم) ( (: التجاري) العنوان 

تجزئة ديار املدينة تافراوت تيزنيت).)))
رغس رالــها):)100.000)درهم)))رائة)

سهم)) روزعة الى1000) () غلف درهم)

قيمة كل سهم

) 100.00)درهم)()رائة درهم).

ت يير الشركة))):)تم تعيين ال يد)

وحيد)) كم ير  ( اجو) نايت  ابراهيم 

للشركة ملدة أير رحدودة رع إع6ائه)
القانون) ح ب  الصالحيات  كارل 

األسا�صي للشركة.)

99 الشركة) عمر  ردة  (:  املــــدة)

تاريخ) رن  () سنة) وت عون  ت عة  ((

تأسي ها النهائي).

إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

امللف القانوني بمكتب الضبط لدى)

عدد)) بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

529)بتاريخ)11)غأ 26)2222 .

260 P

 STE TABIAA MIXTE

 IMPORT
SARL AU 

ICE : 222572378222225

إعالن عن تأسي2 شركة رحدودة 
امل ؤولية

بمقت�صى عقد عرفي رحرر بتاريخ))

تم تأسي2 شركة) ( (2222 11يوليوز)

رحدودة امل ؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

الت مية):

 TABIAA MIXTE IMPORT   Sarl

 AU

حي) (34 تجزئة) (: املقر االجتماعي) (

الحرفيين الحي الصناعي ايت رلول).

ق6اع) بيع  و  استيراد  (: الهدف)

الغيار.

االجتماعي.100000  الرغسمال 

درهم.

الت يير:)عمر وليدي

املدة):)99)سنة.

ال نة املالية):))فاتح يناير حتى31 

دي مبر).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

  1011 رقم) تحت  بانزكان  التجاري 

بتاريخ)23))يوليوز)2222.رقم السجل)

التجاري)22729.

261 P

 SOCIETE SUNYCOMPANY

 WORKS
SARL

AU(CAPITAL(DE 622.222 Dhs 

ICE : 222579922222237

التأسي2
 26 بتاريخ) ( بمقت�صى عقد عرفي)

يوليو)2222.

تم تأسي2 شركة ذات ر ؤولية)

رحدودة باملميزات التالية):

  STE (: الت ميـــــــــــــة)

      SUNYCOMPANY(WORKS(SARL

املقر االجتماعي):)حي الرجاء)في هللا)

بلوك س زنقة)06)رقم)91)كلميم.))

درهم) ( (622.222,22 الرغسمــــــــــــال:)

فئة) رن  حصة  (1000 على) رق مة 

100)درهم.

األشغال) في  رقاول  الهـــــــــــــــدف:)

املختلفة والبناء)+)رفاوض تجاري)+)

التصدير و االستيراد)

الشركاء:)ال يد الحبيب شويعار،)

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

رقم)JA652825 )500 )حصة(

الحارل) رخاوي،) النعمة  ال يد 

رقم) الوطنية  التعريف  لب6اقة 

JA158390 )500 حصة(

)الت يير:)تم تعيين))ال يد الحبيب)

ال يد) و  للشركة،) كم ير  شويعار 

امل ير،) كم اعد  رخاوي   النعمة 

املنفصل) اإلرضاء) اعتماد  تم  و 

للم ير و ر اعد امل ير لدى جميع)

اإلدارات العمورية غو الخاصة وكذا)

لفترة) املالية واملصرفية،) املؤس ات 

أير رحددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بكلميم)4)غأ 26))تحت)

رقم)185/  2222.
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STE PLUM’N CREATION
تأسي2 شركة دات ر ؤولية 

رحدودة    
يوليو) (9 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
رحدودة) شركة  تأسي2  تم  (2222

امل ؤولية بالخصائص التالية):
 PLUM’N CREATION(:(االسم

الهدف):)ر6بعة
رغسمال املجموع):)100000

الت يير):)ال يد رحمود الزات)
 2 الرياض) االجتماعي:حي   املقر 

رقم)322)بنكرير
املدة):)99)سنة)

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بأكادير تحت رقم)79)بتاريخ)10)يوليو)

.2222
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ركتب الت يير)،)االعالريات واملحاسبة)

كاجي كو)
رقم)5)عمارة بيشا تجزئة غرنية تيزنيت

 PIONERO TRANS
ش. . 

 PIONERO إعالن بتأسي2 شركة
TRANS    ش. . 

بتاريخ)5)غأ 26 وبموجب عقد)
غأ 26) (10 بتاريخ) رسجل  عرفي 
(، (RE( :( عدد62226 تحت  (2222
    SARL اسم) تحت  شركة  تأس ت 
PIONERO TRANS))هدفها كالتالي):

 TRANSPORT DE (-
 MARCHANDISES  POUR

COMPTE D’AUTRUI
العنوان التجاري):)حي تاردأوست)

تيزنيت).
رغس رالـــها)):)100.000)درهم)))رئة)
غالف))درهم)()روزعة إلى)1000)حصة))
رائة) () درهم) (100 قيمة كل حصة))

درهم.)))))))))

ت يير الشركة))):)تم تعيين ال يد)
للشركة) ( احمد اسكال كم ير وحيد)
كارل) إع6ائه  رع  رحدودة  أير  ملدة 
الصالحيات ح ب القانون األسا�صي)

للشركة.)
 99 الشركة) ردة عمر  (: ( ( (  املـــدة)
تاريخ) رن  () سنة) وت عون  ت عة  ((

تأسي ها النهائي).
إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) بمكتب  القانوني  امللف 
 11 لدى املحكمة االبتدائية بتيزنيت)

غأ 26 عدد))بتاريخ)530.
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ONKOTRAVE
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة 
RC(N° : 22725/ INEZGANE
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة
بمقت�صى عقد عرفي تم بايت رلول)
رواصفتها) (2222 يوليو) (14 بتاريخ)

كالتالي):
        ONKOTRAVE((:(الت مية

الهد ف االجتماعي):)غشغال البناء.
غشغال رتنوعة.

)االستيراد والتصدير.
)املقر االجتماعي):)تجزئة الصالحي)
1)رقم)85)بنعنفر القليعة ايت رلول.
املدة)99):))سنة.)))))))))))))))))))))))))))

)))الرغسمال االجتماعي):)))100000  
درهم رق مة إلى)1000)درهم لل هم)

حصة اجتماعية.
رق مة كالتالي):))100)بقيمة)))

  300 جاهيد) الح ن  (: ال يد)
حصة

ال يد)):)عمر جاهيد)500))حصة
  222 جاهيد) عثمان  (: ال يد)

حصة))))))
جاهيد) عمر  ال يد  (: ( الت يير)

كم ير للشركة).)))
رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

دي مبر)1)يناير))إلى))31)دي مبر.)
الفصل) رق مة ح ب  (: األرباح)

28)رن قانون الشركة.



62((7 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

إيداعه) تم  ( ( (: القانوني) اإليداع 

تحت) بإنزكان  االبتدائية  ( باملحكمة)
رقم)984))يو )22)يوليو)2222.

للخالصة و البيان
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AZUL(CONSULTANT

 Siège(Social(:(Avenue(Bir(Anzarane(N°6

Majmaa(Lahbab(Taroudant

 TEL(:(25.28(85(33(7 (((GSM(:

22.22.62.22.59

E-mail(:(naouar29@yahoo.fr

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية املحدودة):

 ONE DISTRIBUTION
 Sarl

رغسمالها 000 100 درهم

روقع) عرفي  عقد  بمقت�صى 

 2222 يوليو) (7 بتاريخ) بتارودانت 

ر ؤولية) ذات  شركة  تأس ت 

رحدودة تحمل املواصفات التالية):)

 ONE DISTRIBUTION((الت مية

 Sarl

املوضوع):)روضوع الشركة هو):

إنتاج وتوزيع األصماغ واملنتجات)

الصحية و الصحية النباتية)؛
في) رحدد  االجتماعي:)  رغسمال 

 1000 إلى) روزع  درهم  (100  000

درهم) (100 بفئة) اجتماعي  نصيب 

للواحد ركتتبة ور ددة كلها.)

سعيد) دوار  االجتماعي:) املقر 

جماعة سيدي بورو�صى عين شعيب)

غوالد تايمة))تارودانت.))

 99 املدة:)ردة الشركة رحددة في)

في) تاريخ تقييدها  سنة تحت ب رن 

السجل التجاري.

الشركة ر يرة) ستكون  الت يير:)

طرف:ال يد) رن  رحددة  أير  وملدة 

عبد القادر العبوس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2222 يوليو) (22 بتاريخ) بتارودانت 
تحت رقم)536))رقم السجل التجاري)

6835)تارودانت())

رختصر لغاية النشر
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 SOCIETE NOUN

IRRIGATION
  SARL AU

AU(CAPITAL(DE 622.222 Dhs 

التأسي2
))))))بمقت�صى عقد عرفي))بتاريخ)10 

تم تأسي2 شركة ذات) (2222 يوليو)

وحيد) بشريك  رحدودة  ر ؤولية 

باملميزات التالية):

 STE NOUN (: الت مية) (

IRRIGATION  SARL AU

)املقر االجتماعي):)))زنقة)7)بلوك د)

تييرت العليا كلميم.))

درهم) (100.000 (: الرغسمــــــــــــال)

فئة) رن  حصة  (1000 على) رق مة 

100)درهم.

الهـــــــــــــــدف):)تجارة و تركيب رعدات)

ال6اقة) إصالح  (+ والزراعة) الري 

الشم ية غو الريحية)+)دراسة وتنفيذ)

رشاريع الري اإلستشارات اإلدارية.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حماد،) لح ن  ال يد  (: الشركاء)

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

رقم) JA144658 1000 )حصة

لح ن) ال يد  تعيين  (: الت يير)

حماد كم ير وحيد))للشركة،)و سيتم)

للم ير)))))))))))) الوحيد  اإلرضاء) اعتماد 

باإلدارات) املتعلقة  للوثائق  بالن بة 

العمورية وشبه العمورية واإلدارات)

املالية.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليو) (13 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

2222)تحت رقم)163.    
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 STE NOTIS LOGISTIQUE
 SARL

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة

)بموجب عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

تم تأسي2 الشركة) يوليو)2222) (27

ذات املميزات التالية):)

الت مية االجتماعية))):
 STE NOTIS LOGISTIQUE

SARL
الخدرات) (: االجتماعي) الهدف 

اللوج تية)
املقر االجتماعي):)حي ريدان سباق)
الخ6ابي) الكريم  شارع عبد  ( الخيل)

وشارع إبن وهبون الدار البيضاء
الرغسمال االجتماعي)):)))000 100 

درهم)
عالي) ال يد  تعين  تم  (: الت يير)
أير) ملدة  للشركة  ( كم ير) الركيبي 

رحدودة)
رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي
رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)
31)دي مبر رن كل سنة راعدا ال نة)
األولى التي تبتدئ رن تاريخ التسجيل)

بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى رصلحة)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
الدار البيضاء)بــتاريخ))27)يوليو)2222 

تحت رقم)741181.  
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 STE NOTIS DISTRIBUTION
 SARL

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة

بموجب عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)
27)فبراير)2222)تم تأسي2 الشركة)

ذات املميزات التالية):)
الت مية االجتماعية))):

 STE NOTIS DISTRIBUTION
 SARL

توزيع) (: االجتماعي) الهدف 
املنتجات الغذائية.

املقر االجتماعي):)حي ريدان سباق)
الخ6ابي) الكريم  شارع عبد  ( الخيل)

وشارع إبن وهبون الدار البيضاء.
الرغسمال االجتماعي)):)))000 100 

درهم)
عالي) ال يد  تعين  تم  (: الت يير)
أير) ملدة  للشركة  ( كم ير) الركيبي 

رحدودة).

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسي2 النهائي.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)
31)دي مبر رن كل سنة راعدا ال نة)
األولى التي تبتدئ رن تاريخ التسجيل)

بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى رصلحة)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
يونيو) (2 (: بــتاريخ) البيضاء) الدار 

2222)تحت رقم)737001.  
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 STE RIAD VILLA
TRAMONTO

ش. . . 
 2 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم تأسي2 شركة ذات) رارس)2222)
ر ؤولية رحدودة خصائصها كالتالي):)
 RIAD VILLA (: الت مية)

.TRAMONTO
:)رياض وإقارة) الهدف االجتماعي)

سياحية.
سيدي) زريب  (: االجتماعي) املقر 

ربارك الحصن))تارودانت.
املدة):)99)سنة.

الرغسمال)100.000)درهم).
الشركة) بت يير  يعهد  الت يير:)
ملدة أير رحددة لل يد بايدي رحمد)

هادي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
     2222 غأ 26) (6 في) بتارودانت 

تحت رقم))1118.
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STE RAYARWA
 SARL AU

بمقت�صى))عقد))عرفي))رؤرخ))يو )
8)يوليو)2222)تم إنشاء)شركة))ذات)

الخصائص التالية):
الت مية):)

 STE RAYARWA SARL AU
الهدف):)غعمال رتنوعة.

املقر):))تجزئة ياسمينة)1)رقم) 2 
ايت رلول انزكان.)



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62((8

درهم) (100000 (: الرغسمال)

رق مة كاآلتي)):

  1000 (: ال يد رص6فى روحتي)

حصة))100)درهم للحصة(.

الت يير):)ال يد رص6فى روحتي

اإليداع القانوني وضع في املحكمة)

11)غأ 26) االبتدائية بانزكان يو )

السجل) (6233 رقم) تحت  (2222

التجاري:))5 228.
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  STE  RAYANINO TRANS
SARL A U

تأسي2 شركة
بموجب عقد عرفي رحرر بتاريخ)

تم تأسي2 شركة) ( (2222 يونيو) (2 

رحدودة امل ؤولية ذات شريك واحد)

ذات املميزات التالية):

 RAYANINO((الت مية):))))شركة

TRANS))ش. .  ذات شريك واحد.))))))))))))))))))))))))))))))))))

لح اب) البضائع  نقل  (: الهدف)

الغير..

)نقل األرتعة لح اب الغير))))))))))))))

رقم) (104 بلوك) (: املقر االجتماعي)

136)حي الشرف اكادير.

 100.000 ( (: رغس املال االجتماعي)

درهم رجزغ إلى))1000)حصة رن فئة)

ترجع) الواحدة  للحصة  درهم  (100

كلها لل يد))يوسف كوكا .

ال يد) الشركة  ي ير  (: الت يير)

اإلرضاء) وتخويله  كوكا   يوسف 

املنفرد ملدة أير رحدودة.

ال نة االجتماعية)):)تبتدئ ال نة)

االجتماعية رن فاتح يناير وتنتهي في)

آخر دي مبر رن كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

  96276 رقم) تحت  باكادير  التجارية 

والسجل التجاري رقم43465))بتاريخ)

14)يوليو)2222.
رن اجل النسخة والبيان
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شركة اك يال تاك2 

كون ولتين 

ش. . .ش.و

تأسي2 شركة

في) رحرر  عرفي  عقد  بموجب 

تم) (،2222 يونيو) ( (22 بتاريخ) غكادير 

إنشاء)القانون األسا�صي لشركة ذات)

وحيد،) بشريك  ( رحدودة) ر ؤولية 

والبيانات هي على النحو التالي.)

تاك2) اك يال  (: االسم)

كون ولتين.

 263 شقة) (: االجتماعي) املقر  (

عمارة)5)ال6ابق الثاني رركب االرل)2 

بن ركاو اكادير.

استشارات) (: الشركة) نشاط 

ردة) تحديد  تم  (: املدة) الت يير.)

99)عارا ابتداء)رن تاريخ) الشركة في)

تأسي ها.)

 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 

غلف) على  ق مة  درهم  غلف  رائة 

بمائة) اجتماعية  حصة  ()1000(

درهم للحصة تن ب إلى كل شريك)

كما) اشتراكاته وهي  رع  يتناسب  بما 

حصة) (1000 بنعلي) هللا  عبد  (: يلي)

اجتماعية.

)الت يير:)عبد هللا بنعلي ر ير ملدة)

أير رحددة بتوقيع رنفصل رع كارل)

الصالحيات.

ال نة االجتماعية):)رن)1)يناير إلى)

31))دي مبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (2 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)90695 .

التجاري) بالسجل  التسجيل  رقم 

هو:)3299 .
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كوري تا تران2
ش. . 

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة

 17 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

,تم تأسي2 شركة ذات) يونيو)2222)

امل ؤولية املحدودة التالية).

كوري تا) ش. .   (: الت مية)

تران2.

امل تخدرين) نقل  (: الهدف)

لح اب الغير.

املقر االجتماعي):)حي شراردة رحج)

ررال اوالد تايمة.

سنة ابتدءا رن تاريخ) (99 (: املدة)

التأسي2.

ال�صي) حصة  (1000 (: الشركاء)

ريلود الجاللي).

درهم) (100.000 (: الرغسمال)

رق م إلى)1000)حصة رن فئة)100 

درهم.)

ت ير الشركة رن طرف) الت يير:)

ال يد الجاللي ريلود.

فاتح) رن  تبتدئ  (: املالية) ال نة 

كل) رن  دي مبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

رن اإلرباح) (5% ( تخصم) (: األرباح)

لتكوين االحتياط القانوني.

االيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  القانوني 

غأ 26) (11 بتاريخ) بتارودانت 

2222))تحت رقم)1169.
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املركز الجهـــوي للخدرـــات

تيزنيت الهاتف:)62. 25.28.22.2

 TIMZGOU شركة

 MULTISERVICE EN

MECANIQUE GENERALE
شركة باسم رشترك.  

حل ر بق للشركة
)))))بناء)على الجمع العا  االستثنائي)

تقرر) يوليو)2222) املنعقد بتاريخ)22)

را يلي):

وتعيين) للشركة  ر بق  حل 

لح ين وجيه كمصفي لها.)

باملقر) التصفية  رقر  تحديد 
تجزئة) رقم) 2) (: االجتماعي للشركة)

جواد تيزنيت.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتيزنيت بتاريخ)))27)يوليو)2222)تحت)
رقم):)286/2222. 
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 TIMZGOU شركة

 MULTISERVICE EN

MECANIQUE GENERALE
شركة باسم رشترك.  

حل ر بق للشركة
)))))بناء)على الجمع العا  االستثنائي)

 2222 غأ 26) (4 بتاريخ) املنعقد 

تقرر را يلي):

للشركة) النهائي  والحل  التصفية 

تجزئة) رقم) 2) رقرها  يوجد  والتي 

جواد تيزنيت.

باملقر) التصفية  ركان  تحديد 

االجتماعي املذكور غعاله.)))

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 غأ 26) (10 ( بتيزنيت بتاريخ)

تحت رقم)2222/ 522.

276 P

شركة روزي اوطو لوكاسيون           
شركة ذات امل ؤولية املحدودة     

رغسمالها 000 100 درهم 

املقر االجتماعي : رقم 1 زنقة ابن 

سينا اكادير    

بمقت�صى عقد عرفي روقع بتاريخ))

7)يونيو)2222)املسجل باكادير بتاريخ)

والذي ترتب عنه ( (،2222 يونيو) (25 

)را يلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تصفية)):))تصفية ر بقة لشركة)

روزي اوطو لوكاسيون.)))))))))))
ابن) زنقة  (1 رقم) (: التصفية) رقر 

سينا اكادير)).



62((9 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

تعيين ال يدة روزي راري رادلين)

ايفيت لوكونت كمصف.)))

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 95176 رقم) تحت  باكادير  التجارية 

بتاريخ)5)غأ 26)2222 .

277 P

بيرال دولونا شركة  عارة

 )في طور التصفية(

وعنوان رقرها  االجتماعي دوار 

الدشرة جماعة زاوية سيدي ال6اهر 

تارودانت - 83000 تارودانت

رقم التقييد في السجل 

التجاري5807.

حل شركة

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)))22)يوليو)2222)تقرر حل)

)ربلغ) شركة بيرال دولونا شركة عارة)

رقرها) وعنوان  درهم،) ( (100.000

اإلجتماعي دوار الدشرة جماعة زاوية)

املغرب) تارودانت  ال6اهر  سيدي 

نتيجة ل):)العجز.

دوار) ( ب) التصفية  رقر  حدد  و 

الدشرة جماعة زاوية سيدي ال6اهر)

تارودانت املغرب.)

و عين):

فقير) ابراهيم  ال يد   ال يد)ة()

 JC 25385 التعريف) ب6اقة  رقم 

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ)23)يوليو)

2222))تحت رقم549.
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 PRESTIGE CASH لشركة
SARL AU

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صي 
باكادير قررت)) 14)راي)2222) ( بتاريخ)
الجمعية العارة االستثنائية لشركة

      PRESTIGE CASH SARL AU
رايلي):))))

اإلنهاء)املبكر للشركة))
رجاني) ال يد  (: املصفي) تعيين 
حميد))الحارل للب6اقة الوطنية رقم)))

. B419888
 381 عنوان التصفية):)رحل رقم)

/)ب رياض ال ال  اكادير
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التجارية باكادير في)3)غأ 26)2222 

تحت رقم)94657 .
279 P

 »RESIDENCE RITAJ «
ش .ذ.  .  

شارع درعة رقم 16 ح القدس غكادير
الرغسمال االجتماع 000 500 درهم

السجل التجاري رقم 27895
إعالن عن حل شركة

يخ بتار  عرفي  عقد   بمقت�صى 
الشركة) قررشركاء) (2222 يوليو) (14  

را يلي):
الودية) التصفية  ر 6رة  قفل 

ابتداء)رن تار يخ)15)يوليو)2222.
بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
بأكادير) التجارية  باملحكمة  التجاري 
7)غأ 26)2222)تحت عدد) بتاريخ)

.95238
امل ير
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SOCIETE TRID شركة
 SARL AU 

  صدقة لحصص
بتاريخ) توثيقي  عقد  بموجب 
صدقة) عقد  تم  (،2268 يوليو) (23
الشركة) رن  اجتماعية  لحصص 
رقم) (TRID SARL AU امل ماة)
ال يد) تصدق  حيث  س.ت:8901،)
بحصصه) الجليل  عبد  نازوري 
االجتماعية،)را يعادل)40000)حصة)

لفائدة) 100درهم/حصة،) قوارها)
ال يدة تا�صي حالة))،اللتي تقبل كافة)
في) وتعين  بها،) املتصدق  الحصص 
نازوري) ال يد  الشركة  ت يير  رها  
القانوني) االيداع  وتم  الجليل  عبد 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
  2222 غأ 26) (11 باكاديربتاريخ)

تحت عدد)95273.
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 SOCIETE HAYAM شركة
 LOTISSEMENT

SARL AU
 صدقة لحصص

بتاريخ) توثيقي  عقد  بموجب 
صدقة) عقد  تم  (،2268 يوليو) (23
الشركة) رن  اجتماعية  لحصص 
 HAYAM LOTISSEMENT امل ماة)
SARL AU)رقم س.ت:)32225،)حيث)
الجليل) عبد  نازوري  ال يد  تصدق 
يعادل) را  االجتماعية،) بحصصه 
100درهم/ قوارها) حصة  (626222
لفائدة ال يدة تا�صي حالة،) حصة،)
التي تقبل كافة الحصص املتصدق)
الشركة) ت يير  رها   في  وتعين  بها،)
وتم) الجليل  عبد  نازوري  ال يد 
التجاري) بالسجل  القانوني  االيداع 
 11 باكاديربتاريخ) التجارية  باملحكمة 
غأ 26)2222))تحت عدد)) 9527 .
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  SOCIETE MAYAH INVEST
SARL AU

 صدقة لحصص شركة
بتاريخ) توثيقي  عقد  بموجب 
صدقة) عقد  تم  (،2268 يوليو) (23
الشركة) رن  اجتماعية  لحصص 
 MAYAH INVEST SARL امل ماة)
AU)رقم س.ت:33625،)حيث تصدق)
ال يد نازوري عبد الجليل بحصصه)
حصة) (1000 را يعادل) االجتماعية،)
لفائدة) 100درهم/حصة،) قوارها)
،التي تقبل كافة) ال يدة تا�صي حالة)
في) وتعين  بها،) املتصدق  الحصص 
نازوري) ال يد  الشركة  ت يير  رها  

القانوني) االيداع  وتم  الجليل  عبد 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

 2222 غأ 26) (11 بتاريخ) باكادير 

تحت عدد))95276 .
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شركة

   ROTERKA IMPORT EXPORT
العادي) أير  العا   الجمع  خالل 

املنعقد يو )1)يوليوز)2222)تم اتخاذ)

القرار بشان التغييرات التالية):))

تفويت الحصص):

تم تفويت الحصص كما يلي):

 400 بني2) كريم  ال يد  تفويت 

الشركة)) رن  يملكها  التي  حصة 

لصالح ال يدة سكينة واصف.

 400 بني2) كريم  ال يد  تفويت 

الشركة)) رن  يملكها  التي  حصة 

لصالح ال يد هشا  ارنصور.

 222 بني2) كريم  ال يد  تفويت 

الشركة)) رن  يملكها  التي  حصة 

لصالح ال يد عبدهللا باها.

تبعا لتفويت الحصص هذا يصبح)

الشكل) على  الشركة  راسمال  توزيع 

التالي):

   400 ( ( ( ال يدة سكينة واصف)

حصة)

   400 ( ارنصور) هشا   ال يد 

حصة)

ال يد عبدهللا باها)))))222)))حصة)

استقالة وتعين ر ير جديد):

رن) بني2  كريم  ال يد  استقالة 

رهاره كم ير لشركة وتعين ال يدة)

جديدة) كم يرة  واصف  سكينة 

لشركة وذلك ملدة عارين.

إضافة نشاط جديد):

تاجر

غعمال غو إنشاءات رتنوعة

النقل والخدرات اللوج تية

)جميع خدرات املناولة الشخصية)

والخدرات واملشورة

وإصالح) املكتبية  اللواز   بيع  (

غجهزة الكمبيوتر
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الخاصة) االستشارات  جميع  (
املواقع) وتصميم  بال6باعة 

اإللكترونية واالتصاالت واإلعالن
والب تنة) األرن  غعمال  كافة 

والنظافة ورعداتها
)بيع جميع رواد التعبئة والتغليف)
والتنظيف) ال الرة  رالب2  وجميع 

ورواقع البناء
الترفيهية) الفعاليات  جميع  (
واإلعالنية) واملهنية  والخاصة 

باإلضافة إلى الخدرات األخرى
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2222)تحت رقم)93915.
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STE RKHAMI TRANS 
 SARL 

بمقتضـى عقد عرفي املؤرخ في)10 
يوليو2222)لشركة

 STE( RKHAMI( TRANS 
SARL))تقرر رايلي):

 500 االجتماعي) الحصص  بيع 
حصة كانت في رلكيةالرخمي يون2)

لصالح))ارعيو العربي.
رن القانون) و7) (6 تغيير الفقرات)

األسا�صي للشركة.
ال يد) تعيين  تم  الشركة  ت ير 

ارعيو العربي كم ير للشركة)
باملحكمــة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بإنزكان في) 2)يوليو)2222 

تحت رقم)6222.
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شركة
STE NANO PLAST

املحدودة) امل ؤولية  ذات  شركة 
الكائن) درهم.) (100000 رغسمالها)
رقرها برقم)17)رجمع غرالك).سوس)

غيت رلول
بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
قرر) (2222 يوليوز) (2 بتاريخ) املنعقد 
غعاله :املذكورة  الشركة)  ر اهمو 

)را يلي):

الحصص) بيع  على  املوافقة 

ال يدة) تمتلكها  التي  االجتماعية 

ياسين) ال يد  الى  خورخش  نعيمة 

اخيت.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

رن شركة ذات ر ؤولية رحدودة الى)

شركة ذات ر ؤولية رحدودة)))ذات)

شريك وحيد)(.

تم اإليداع القانوني بكتابةالضبط)

بانزكان) االبتدائية  املحكمة  لدى 

رقم) تحت  (2222 يوليو) (23 بتاريخ)

943)سجل تجاري)18355.
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FIDUCIAIRE(ZIAD

BP 160 BENSERGAO AGADIR

 STE  GROUPE MIRAI

   D’ENSEIGNEMENT PRIVE
SARL

 IMM. 13 AVENUE ABA

 BDERRAHIM BOUABID SIDI

YOUSEF AGADIR

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

على االتفاق  تم  (2222 يونيو)  يو 6)

)را يلي):

تفويت)340)حصة اجتماعية التي)

كانت بحوزة ال يد هورادو الح ين)

لصالح ال يد ساجد ادري2.)))

تفويت)330)حصة اجتماعية التي)

ح ن) والتيت  ال يد  بحوزة  كانت 

لصالح ال يد ساجد ادري2).

تحويل الشركة رن ش     الى ش)

    رن شريك وحيد..

استقالة ال يد والتيت ح ن رن)

رنصبه كم ير للشركة).

تعيين ال يد ساجد عبد الرحمان)

فان) وبهدا  للشركة  ثاني  كم ير 

و ساجد) الح ين  ال يدان هورادو 

عبد الرحمان هما امل يران للشركة.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

يوليو) (22 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2222.))تحت رقم)2 922.
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IRNAM

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رحل إقارة  ترست 2 رقم 9 بيوكرى، 

اشتوكة ايت باها

رغس رالها 100.000 درهم

    R.C : 68227

ICE°22223  59222268

رلخص رحضر الجمع العا 
االستثنائي للشركة

))))))في إطار الجمع العا  االستثنائي)

ذات) شركة  (IRNAM لشركة)

بتاريخ) املنعقد  رحدودة  ر ؤولية 

10)يوليوز)2222,)تم اتخاذ القرارات)

التالية باإلجماع رن طرف ر اهمي)

الشركة،)وجاءت كالتالي:

األسهم) تحويل  على  املوافقة 

التالية):

بيع ستة وستين حصة اجتماعية)

طرف) رن  املمتلكة  حصة() (66  (

بموجب) البوشواري  رحمد  ال يد 

لفائدة) ( الضمانات العادية و الحق،)

ال يد رشيد البشواري)،)الذي قبلها.

حصة) وستون  وسبعة  رئة  بيع 

املمتلكة) حصة() (167( اجتماعية)

رن طرف ال يد رحمد البوشواري)

بموجب الضمانات العادية و الحق،))

الذي) لفائدة ال يد ح ن اشرواو،)

قبلها.

بيع ثالثة و ثمانين حصة اجتماعية)

)83)حصة()املمتلكة رن طرف ال يد)

عبد هللا النجاري بموجب الضمانات)

العادية و الحق،))لفائدة ال يد ح ن)

اشرواو،)الذي قبلها.

حصة) وخم ون  رئتان  بيع 

املمتلكة) ( حصة() (252( اجتماعية)

النجاري) عبد هللا  ال يد  رن طرف 

بموجب الضمانات العادية و الحق،))

لفائدة ال يد ياسين غروزون)،)الذي)

قبلها.

تعديل نشاط الشركة الذي كان)

و«االستيراد) االلكترونية») «التجارة 

جديدة) غنش6ة  إلى  والتصدير»)

املشروع») ودراسة  «االستشارات 

و«التفاوض».

تحيين النظا  األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بانزكان بتاريخ)5)غأ 26)

2222)تحت رقم)6222.
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SOCIETE NAFAMAR TD
 SIEGE(SOCIAL(:(HAY(AL(QODS(N°(378

GUELMIM

العا ) الجمع  قرار  بمقت�صى 

يونيو) (22 بتاريخ) االستثنائي املنعقد 

غعاله،) الشركة.املدون  بمقر  (2222

تقرر رايلي):

فاطمة) بايشو  ال يدة  تنازل 

الزهراء)عن حصتها في الشركة البالغة)

500)حصة اجتماعية لفائدة ال يدة)

اكربال نعيمة.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

الى) امل ؤولية  رحدودة  شركة  رن 

ذات) امل ؤولية  رحدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

ال يدة) رن طرف  الشركة  ت ير 

اكربال نعيمة ملدة أير رحدودة.

القانون) رن  األول  البند  تعديل 

وتمديد) بإضافة  وذلك  األسا�صي 

األنش6ة التجارية للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (14 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

2222)تحث رقم)164.

289 P
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ALWAN 
 SARL AU 

RC : 2  3

 تغييرات قانونية
)بمقت�صى رحضر جمع عا  بتاريخ))

22)يوليو)2222)تمت املوافقة على):
البكري) ال يد  حصص  تفويت 

اجتماعية) حصة  ( (1000 املهدي)

لصالح ال يد البكري هشا .
البكري) لح ن  ال يد  تعيين 

كم ير للشركة ملدة أير رحددة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تارودانت تحت رقم))1113)بتاريخ:)5  
غأ 26)2222)رقم سجلها التجاري)

هو):)6443 .                                            
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شركة الصفا كول 
ش. . 

برغسمال قدره : 100.000 درهم

رقم 396 ال6ابق األر�صي تجزئة بالد 
ال الرة الصفا ايت رلول 

العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ):) 2)يوليو)

2222،)تمت املصادقة باإلجماع على)

املقترحات اآلتية):

الحصص) ( رجموع) تفويت 

ال يدة) تمتلكها  التي  االجتماعية 

زليكة غرينة الى ال يد هواري العربي)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 غي)

100)درهم للحصة.

غرينة) زليكة  ال يدة  استقالة 

ال يد) وتعيين  امل ير  رنصب  رن 

هواري العربي ر يرا جديدا للشركة)

وتخويله اإلرضاء)البنكي))و االجتماعي)

ملدة أير رحدودة.

)تحيين))في القانون األسا�صي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية))بانزكان))))بتاريخ):)27)يوليو)

2222))تحت عدد رقم):)6258/2222.
رقت6ف قصد االشهار)
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شركة  او. ب.م  نيكوس 
شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

لشريك الوحيد

  رحل رقم 22 قي ارية بوطاليبي  
ايت رلول

امل ير) (2222 يوليو) (6 بتاريخ)

نيكوس) ب.   غو.) لشركة  الوحيد 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة 

 100.000 ( لشريك الوحيد رغسمالها)

:)رحل) )املوجود ب) رقرها االجتماعي)
رقم)22)قي ارية بوطاليبي))ايت رلول

قرر را يلي):))

تفويت حصص راس رال الشركة)

لصالح الشريك الزاهير ارحمد)

وتعيين) ( الشركة) ر ير  استقالة 

ر ير جديد في شخص الزاهير ارحمد

العنوان) الى  الشركة  رقر  تحويل 

قي ارية) (22 رقم) رحل  (: التالي)
بوطاليبي)))ايت))رلول)

تعديل قانون األسا�صي للشركة).

باإلجراءات) القيا   صالحية 

القانونية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)

4)غأ 26)2222)تحت عدد) بتاريخ)

. 1193
رقت6ف للنشر و البيان

شركة او.ب.  نيكوس)
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(6ER(ETAGE,(AVENUE

(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél:(25(28(237(222(-(Fax(:(25(28(22(86(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

TOTISIAN
SARL AU

MODIFICATION
بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

املؤرخ في)29)يونيو)2222)ثم بموجبه)

  TOTISIAN(((احدات تغييرات بشركة

)درهم) (10.000 رغسمالها) ((SARL AU

حيث قرر را يلي):

الشريك) رن  العينية  )امل اهمة 

الوحيد))إلى الشركة.

رفع رغسمال الشركة بمبلغ قدره)

 10.000 رن) غي  درهم  ( (4990000

درهم))إلى)5.000.000))درهم.)

تحين القانون األسا�صي للشركة).)))))))))))))))

باملحكمة) القانوني  ( االيداع) ( تم)

غأ 26) (6 في) ( بانزكان) االبتدائية 

2222))تحت)))رقم)6262 .  
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 SOCIETE  BOUKELEC

s.a.r.l

  Au(Capital(de 622.222

.DIRHAMS

  N° 32 HAY(SALAM(COMMUNE

DRARGA  AGADIR

العا ) لجمع  رحضرا  ( بمق�صي)

االستثنائي املنعقد بتاريخ))28)اكتوبر)

2269)تقرر را يلي):

رفع رغسمال الشركة ب)400.000 

الئ) (100.000 رن) لينتقل  درهم 

  4000 ( بإحداث) دلك  و  (500.000

)قدرها) بقيمة اسمية) ( نصيب جديد)

درهم للنصيب رحررة بالكارل) (100

رغسمال الشركة غصبح) ( وعليه فا ن)

إلى) ( ( رق مة) ( (500.000 في) رحددا 

قدرها) اسمية  بقيمة  نصيب  (5000

100)درهم لكل رنها)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

النظا ) رن  و7) (6 الفقرة) تغيير 

األسا�صي

التجارية باملحكمة  اإليداع   تم 

7)شتنبر)2269)تحت) )بتاريخ) باكادير)

رقم))2973.

294 P

Sté VETCAM
Sarl

رقم 233 ، الحي الصناعي، أليت 

رلول – غيت رلــــول

الهاتف : 22. 2. 2528.2

 تفويض التوقيع البنكي
العا ) الجمع  رحضر  بموجب 

االستثنائي بتاريخ)2)يونيو)2222،)قرر)

الشركاء)را يلي):

تفويض التوقيع البنكي إلى ال يد)

الحالي) املدير  الدين،) نور  املخلص 

للشركة)؛)

تغيير القانون األسا�صي للشركة.)

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) (22 االبتدائية إلنزكــــان بتاريخ)

2222))تحت رقم))997/2222 .
 للخالصة والبيان

امل يـــــــــــــر
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شركة سوس هولدينج
ش. .  ش.و

STE SOUSS HOLDING 

S.A.R.L A.U

رغسمالها 000 222 درهم

رقرها االجتماعي : غربعاء غيت 

بوطيب، انشادن اشتوكة ايت باها

استقالة ر ير و تعيين ر ير جديد

االستثنائي) القرار  بمقت�صى 

رارس) (2 ( للشريك الوحيد املؤرخ في)

2222)تقرر را يلي):

 Marco تم قبول استقالة ال يد)

 Gerardus( Bernardus( Zuidgeest

رن رها  ت يير الشركة.

 Mohssine ال يد) تعيين  تم 

Boukbir)كم ير جديد للشركة.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

التجاري باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

رقم) تحت  (2222 أشت) (4 بتاريخ)

.1195
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عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62(3(

 SOCIETE OPTICAL CENTER

  BIOUGRA
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

CAPITAL(SOCIAL: 622 222 DHS

 SIEGE(SOCIAL: DERB

 HOUMMAD OU ADDI AV

 MOULAY RACHID BIOUGRA

CHT AIT BAHA

االستثنائي) العا   الجمع  قرر 

را) (2222 يوليو) (23 ( ( املنعقد بتاريخ)

يلي):

تعيين ر يرين جديدين للشركة.)

التوقيع االجتماعي.

تعديل القانون األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 11 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

غأ 26 تحت رقم)6229.
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 STE QUALITY TOMATO

MOROCCO
SARL

رغسمالها : 5.100.000 درهم

ست إنزكان رقم : 9969

رقرها االجتماعي : رلك بحراوي 2 

رن6قة ت وس بلفاع

استقالة ر ير و تعيين ر ير جديد
بمقت�صى القرار االستثنائي للشريك)

الوحيد املؤرخ في)2)رارس)2222)تقرر)

را يلي):

ال يد) استقالة  قبول  تم  (- (1

 Marco( Gerardus( Bernardus

Zuidgeest)رن رها  ت يير الشركة.

 Mohssine تم تعيين ال يد) (- (2

Boukbir)كم ير جديد للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاري باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

تحت رقم) (2222 غأ 26) (4 بتاريخ)

.1194
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Sté MKL ENERGY
Sarl

ركتب رقم BEAU SOUSS ،3، شارع 

رحمد الخار2 - غكادير

الهاتف : 2528.82.82.68

تفويض التوقيع البنكي
العا ) الجمع  رحضر  بموجب 
قرر) (،2222/2/3 بتاريخ) االستثنائي 

الشركاء)را يلي):

إلى) البنكي  التوقيع  تفويض 

املدير) الشريك املخلص نور الدين،)

الحالي للشركة.

تغيير القانون األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية ألكادير بتاريخ) 2222/7/2 

تحت رقم)92257.
للخالصة والبيان

امل يـــــــــــــر
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 SOCIETE LOUALAT

ALJANOUB
s.a.r.l A.U

 Société à responsabilité limitée

à(associé(unique

Au(capital(de : 622 222,22 dhs

 Siege(social : Quartier(Al(Amal

Municipalité(EL(ouitia - Tan-Tan

ر يير) اجتماع  على رحضر  بناء)

 22/27/2222 بتاريخ) الشركة 
التجاري) السجل  بتعديل  والقا�صي 

ال يد) الشركة  ر ير  قرر  للشركة 

سعيد النجاح إقالة ال يد رح ن)

لؤلؤة) شركة  ت يير  رن  ازكزاون 

الجنوب.

سعيد) ال يد  تعيين  تم  كما 

ملدة) للشركة  جديد  كم ير  النجاح 

أير رحدودة،)رع رنحه القيا  بجميع)

املها  اإلدارية واملالية للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة) ضبط  كتابة  لدى  التجاري 

اإلبتدائية ل6ان6ان بتاريخ)2222/8/2 

تحت رقم)  2222/6.
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 STÉ CENTRE COMMERCIAL

 TAGHZOUT INEZGANE

»C.C.T.I.»
Sarl AU

رقم 22 ، عمارة املخلص، شارع 

الح ن الثاني - بيـــــوكرى 

الهاتف : 2528.86.86.63

تفويض التوقيع البنكي
العا ) الجمع  رحضر  بموجب 

قرر) (،2222/2/2 بتاريخ) االستثنائي 

الشريك الوحيد را يلي):

تفويض التوقيع البنكي إلى ال يد)

الحالي) املدير  الدين،) نور  املخلص 

للشركة.

تغيير القانون األسا�صي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) إلنزكــــان  االبتدائية  املحكمة 

2222/7/22)تحت رقم)2222/998.
للخالصة والبيان

امل يـــــــــــــر
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 STE SUMA SUD

DISTRIBUTION
S.A.R.LAU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

ذات شريك واحد

رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 68 زنقة 9 

بلوك ب حي ايت سعيد غيت رلول

تغيير املقر االجتماعي للشركة)

العا ) الجمع  رحضر  بموجب 

 2222/7/62 يو ) املنعقد  االستثنائي 

 SUMA SUD DISTRIBUTION(لشركة

شركة ذات ر ؤولية رحدودة رغسمالها))

رقم) رقرها  الكائن  درهم  (100.000

8-62)زنقة)2222)تجزئة الفايز الدشيرة)

الجهادية إنزكان قرر را يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة) (- (1

للشركة) االجتماعي  املقر  تغيير  تم  (:

بلوك ب حي ايت) (9 زنقة) (68 إلى رقم)

سعيد غيت رلول.

2)-)تعديل الفصل)2)رن القانون)

االسا�صي بزيادة االنش6ة التالية):

بيع املواد الغدائية بالتق يط.

والتنظيف) النظافة  رواد  بيع 

بالتق يط.

تم بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (3

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ)) (6223 رقم) تحت  بإنزكان 

.2222/8/5
رن غجل النسخة والبيان عن امل ير
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شركة د اس بــرود

ش. . 

العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

بتاريخ) ش. .   بــــرود  اس  د  لشركة 

االستماع) وبعد  (2222 يوليو) فاتح 

وقراءة املحضر،)تقرر را يلي):

تم تغيير املقر االجتماعي للشركة)

-)شارع)) (46 رن العنوان القديم وهو)

(،6 رقم) الثاني،) ال6ابق  الزق6وني،)

الجديد) العنوان  إلى  البيضاء) الدار 

(،1 غش) ج  األرل،) ديار  تجزئة  وهو 

رقم) الخار2،) ال6ابق  (،4 عمارة)

الـــدار) بوعـــزة،) دار  جـــماعة  (، 2 ب)

البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

 2222 غأ 26) (4 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)741830.
الخالصة والتذكير
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شركة ست كونفيك يون

العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

وبعد) (69/3/2269 بتاريخ) بإنزكان 

را) تقرر  املحضر،) وقراءة  االستماع 

يلي):

تم تغيير املقر االجتماعي للشركة)

الشارع) وهو  القديم  العنوان  رن 

الرئي�صي):



62(33 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

بإران زران انزي الدشيرة الجهادية)

إنزكان إلى العنوان الجديد وهو):

التق يم)235k)ارالل إنزكان.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

إنزكان)) املحكمة  لدى  الضبط 

رقم) تحت  (2222/2/29 بتاريخ)

.2626662226 273
الخالصة والتذكير
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عقد ت يير حر 
إعالن

لألصل) حر  ت يير  عقد  إبرا   ثم 

امللكي) الجيش  بشارع  الكائن  تجاري 

يوره) ( باكادير) (8 رقم) املنزه  (11

الشركة) رن  كل  بين  (62/8/2222

رقم) التجاري  سجلها  كيك  غكادير 

طرف) رن  واملمثلة  بأكادير  (9569

ال يدة حياة زأنون الحارلة للب6اقة)

شركة) وبين  (J307737رقم الوطنية 

سيفن2 هاوس سجلها التجاري رقم)

طرف) رن  واملمثلة  بأكادير  (43645

ال يد غيوب القر�صي الحارل للب6اقة)

.MC62 236(الوطنية رقم

وهو عبارة عن قاعة شاي بلوازره)

والكائن بالعنوان املذكور غعاله ردته)

خم2 سنوات ابتداءا رن فاتح يوليو)

2222)يجدد بترا�صي االطراف.
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 STE UNION DE TRAVAUX

ET COMMERCE
س.)ت)16759

إسناد املها  إلى املديرين املعينين
العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

 67/2/2222 في) املؤرخ  االستثنائي 

 UNION لشركة) امل اهمين  قرر 

 DE TRAVAUX ET COMMERCE

شركة ذات ر ؤولية رحدودة عنوان)

رقرها االجتماعي رتواجد ب رقم)57 

تاسيال دشيرة الجهادية) (2 تجزئة ب)

إنزكان را يلي):

الهدف) وتعديل  توسيع  (- (1
االجتماعي)

املديرين) إلى  املها   إسناد  (- (2
املعينين.

3)-)تعديل قانوني تبعي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (2222/2/27 بتاريخ) التجارية 

رقم)16759.
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SOCIETE TICHKA PRIM
SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
رغسمالها 10.000.000 درهم
رلكية تركانة املن6قة امل قية

سوس - راسة خمي2 غيت عميرة 
شتوكة غيت بها

س.ت : 5183 إنزكان
بمقت�صى قرار أير عادي للشركاء)
لقد تقرر) (2222 يوليو) (17 رؤرخ في)

رايلي):
إضافة نشاط جديد إلى النشاط)
تكون) بحيث  للشركة،) الرئي�صي 

األنش6ة الجديدة للشركة):
رقاول في الت ييرالفالحي.

االستيراد والتصدير.
تخويل صالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غأ 26) (6 يو ) إلنزكان  االبتدائية 

2222)تحت عدد)6262.
بيان رختصر
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FIDUCIAIRE ESCOMPTE

Imm(Masrour(Av(Hassan(II 4

Biougra

 Société OUSSYASS
ش.  .  

MESSAGERIE TRANS sarl
إضافة نشاط جديد للشركة

بمقت�صى رحضرالجمعية العارة)
 2222 يوليو) (10 االستثنائية بتاريخ:)

تقرر را يلي)):)
إضافة نشاط جديد للشركة):

نقل األفراد لصالح الغير

تم إيداع امللف القانوني للشركة)

غڭاديرتحت) التجارية  املحكمة  لدى 
غأ 26) (6 بتاريخ) رقم95222)

.2222
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SOCIETE AGRI HORTI SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

رغسمالها 13600.000 درهم

تقاطع طريق زرل وطريق دوار جيرا 

شتوكة غيت بها

س.ت 10513 إنزكان

بمقت�صى قرار أير عادي للشركاء)
لقد تقرر) (2222 17يوليو) ( رؤرخ في)

رايلي):

إضافة نشاط جديد إلى النشاط)
تكون) بحيث  للشركة،) الرئي�صي 

األنش6ة الجديدة للشركة):

رقاول في الت يير الفالحي)،

االستيراد والتصدير،

تخويل صالحيات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غأ 26) (6 يو ) إلنزكان  االبتدائية 

2222)تحت عدد)6266.
بيان مختصر
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TEC FORGE SARL AUشركة
استدراك خ6ا وقع في الجريدة 

الرسمية عدد5226 

-)الخ6أ االول){

بدال رن سارة ربيب

يعوض ب-)سرى ربيب

-)الخ6أ الثاني):

التجارية) باملحكمة  رن  بدال 

باكادير

االبتدائية) باملحكمة  ب  يعوض 

انزكان).

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

انزكان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
السجل) رقم  (2222 يوليو) (3 بتاريخ)

تحت) اإليداع  وتم  (22563 التجاري)
رقم)800)بتاريخ)3)يوليو)2222.
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 INSTITUTION AL  شركة
  IMAM KASTALANI PRIVEE«

 I.I.K
ش٠ذ٠ ٠ 

 رغسمالها  9.232.222درهم
رقرها االجتماعي : بلوك 13

حي سيدي رحمد غكادير
رقم السجل التجاري: 3397

العا ))) الجمع  رحضر  بمقت�صى 
املنعقد بتاريخ) الغير العادي للشركاء)

14)يوليو)2222)تقرر را يلي):
رحند) املرحو   بوفاة  االشهاد 
ر عودي وتحويل حصصه لورثته)؛

اعتماد هبة)1109)حصة اجتماعية)
رن طرف ال يدة فاطمة انجار لفائدة)

ال يدة سلمى ر عودي)؛
حصة) (1108 هبة) اعتماد 
فاطمة) ال يدة  رن طرف  اجتماعية 
انجار لفائدة ال يد))احمد ر عودي؛

املوافقة على الشركاء)الجدد)؛
الجديد) التوزيع  ( على) االشهاد 

للرغسمال االجتماعي للشركة)؛
قصد) التفويض  على  املصادقة 

التوقيع باسم الشركة)؛
رن) (13 و) (7 (، (6 املواد) تعديل 

النظا  األساس للشركة)؛)
تحيين النظا  األسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 95237 رقم) تحت  بأكادير  التجارية 

بتاريخ))7)غأ 26)2222 .
امل ير
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 INSTITUTION “ شركة
 MOROJ ADDAHAB PRIVEE

ش ٠ذ ٠  ٠ 
 رغسمالها 2.222.222 درهم

رقرها االجتماعي : 70 ، شارع غحمد 
املنصور الذهبي حي القدس غكادير

رقم السجل التجاري 14191
العا ))) الجمع  رحضر  بمقت�صى 
املنعقد بتاريخ) الغير العادي للشركاء)

14)يوليو)2222)تقرر را يلي):
رحند) املرحو   بوفاة  االشهاد 
ر عودي وتحويل حصصه لورثته)؛

اعتماد هبة)222)حصة اجتماعية)
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رن طرف ال يدة فاطمة انجار لفائدة)

ال يدة سلمى ر عودي)؛

اعتماد هبة)225)حصة اجتماعية)

رن طرف ال يدة فاطمة انجار لفائدة)

ال يد))احمد ر عودي؛

املوافقة على الشركاء)الجدد)؛

الجديد) التوزيع  ( على) االشهاد 

للرغسمال االجتماعي للشركة)؛

قصد) التفويض  على  املصادقة 

التوقيع باسم الشركة)؛

رن) (13 و) (7 (، (6 املواد) تعديل 

النظا  األسا�صي للشركة)؛)

تحيين النظا  األسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 95232 رقم) تحت  بأكادير  التجارية 

بتاريخ))7)غأ 26)2222 .
امل ير
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FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMMEUBLE(622(APPART(N°(62(AVENUE

MOHAMED(DIOURI(KENITRA

GSM(:(22.22.22.29.53

TEL(:(25.37.32.26.72

 SOCIETE ALUMINIUM

TECHNOLOGY ISOMAROC
SARL

شركة رحدودة امل ؤولية

رغس املال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الشقة رقم 5 إقارة 

درشق 5/3 زنقة درشق لقيلوط 

القني6رة

تغيير اسم الشركة
الجمع) رحضر  ملقتضيات  تبعا 

العادي) الغير  االستثنائي  العا  

 SOCIETE ALUMINIUM لشركة)

TECHNOLOGY ISOMAROC SARL 

لقد) (2222 يوليو) (15 املنعقد بتاريخ)

قرر شركاء)الشركة را يلي):

تم) لقد  (: الشركة) ت مية  تغيير 

 SOCIETE رن) الشركة  اسم  تغيير 

إلى (ISOMAROC SYSTEMSARL 

SOCIETE ALUMINIUM(ت مية جديدة 

.TECHNOLOGY ISOMAROC

وهي شركة رحدودة امل ؤولية.

وبهذا التعديل يكون قد تم تغيير)

البند التالي):)3)رن القانون االسا�صي)

للشركة.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ) (78350 بالقني6رة تحت رقم)

11)غأ 26)2222.
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 SOCIETE SOFATOUIS

TRANS
 SOCIETE(A(RESPONSABILIT2E

LIMITEE AU

فبراير) (22 في) رؤرخ  عقد  تحت 

ذات) لشركة  القوانين  حررت  (2222

الخصائص التالية):

 SOCIETE (: الت مية)

.SOFATOUIS TRANS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

شريك) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

واحد.

نقل البضائع) (: الهدف االجتماعي)

لح اب الغير.

البعابشة) دوار  (: االجتماعي) املقر 

الواد النويرات بلقصيري.

رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

كلها على الشكل التالي):

 1000 (: الواحد) عبد  التوي2 

حصة رن فئة)100)درهم لكل حصة.

عبد) التوي2  لل يد  (: الت يير)

الواحد.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي للشركة.

فاتح) رن  (: االجتماعية) ال نة 

دي مبر رن كل سنة را) (31 يناير إلى)

تاريخ) رن  تبتدئ  األولى  ال نة  عدا 

التسجيل.

تم التقييد بالسجل التجاري لدى)

املحكمة االبتدائية ببلقصيري تحت)

رقم)223.
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STE FRERS TRANS.CONT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 22.222 DH

 SIEGE(SOCIAL : CITE(HIND(GPE

 MASSIRA(N°282 SK(EL(ARBAA

DU GHARB

بتاريخ) 2  عرفي  عقد  بمقت�صى 

وضع القانون االسا�صي) (2222 يوليو)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 

األربعاء) ب وق  االبتدائية  باملحكمة 

الخصائص) تحمل  والتي  الغرب 

التالية):

STE FRERS TRANS. (: الت مية)

.CONT

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة.
رغس املال):)حدد في)60.000)درهم)

اجتماعية) ق مة  (600 إلى) رق مة 

رن فئة)100)درهم.

الهدف):)نقل امل تخدرين.

املقر االجتماعي):)حي هند رجموعة)

األربعاء) سوق  (282 رقم) امل يرة 

الغرب.

الت يير):)هشا  العماري.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

األربعاء) ب وق  باملحكمة  الضبط 

عدد) التجاري  بالسجل  الغرب 

22233)بتاريخ)62)غأ 26)2222.
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ائتمانية فيدينو))رحمد بوملان(

شارع القاهرة عمارة)7 2)شقة رقم)2)تمارة

الهاتف)/)الفاك2)053764.18.34

CAFE MY DRISS
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة
رغسمالها 100.000 درهم

رركزها االجتماعي : رقم 15 بلوك د 

امل يرة 2 تمارة

بمقت�صى عقد عرفي حرر بالرباط)

تأس ت) (2222 فبراير) (22 بتاريخ)

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة 

باملواصفقات التالية):

الت مية):)رقهى روالي ادري2.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

ر ؤولية رحدودة.
الهدف االجتماعي):)قاعة شاي.

رغسمال الشركة):)يصل الرغسمال)
وهو) درهم  (100.000 إلى) االجتماعي 
روزع على)1000)حصة رن فئة)100 
درهم للواحدة ورحررة بشكل كارل)

وروزعة كالتالي):
ال يد ازبي6و صغير)750)حصة.

 252 ال يد ازبي6و رحمد رهدي)
حصة.

بلوك د) (15 رقم) (: املقر االجتماعي)
امل يرة)2)تمارة.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)
31)دي مبر.

سنة ابتداء) (99 (: املدة القانونية)
رن التسجيل في السجل التجاري.

الت يير):)عين ال يد ازبي6و صغير)
ر يرا للشركة ملدة أير رحدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتمارة يو )23)يونيو)2222 

تحت رقم)25 3.
رلخص قصد النشر
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SOCIETE EL AGADI TRANS
SARL AU

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة

السجل التجاري رقم 31475
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسي2  تم  (2222 يونيو) (9
بالخصائص) امل ؤولية  رحدودة 

التالية):
اسم الشركة):)العكادي تران2.

ذات  شركة   : القانوني) الشكل 
شخص  ذات  رحدودة  ر ؤولية 

واحد.
 25 الشقة   : االجتماعي  املقر 
العمارة س إقارة باب سال لعيايدة 

سال.
الغرض االجتماعي):)نقل البضائع)

بال يارات.
رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.
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درهم) (100.000 (: الرغسمال)

رق مة على)1000)حصة بقيمة)100 

الشكل) على  روزعة  للحصة  درهم 

التالي):

 1000 العكادي) رشيد  ال يد 

حصة.

امل ير):)ال يد رشيد العكادي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

االبتدائية ب ال.

 31475 رقم) التجاري  السجل 

بتاريخ)15)يوليو)2222
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BOUSAM IMO
SARL

بتاريخ عـــرفــــــي  عـــقــــد   بمقت�صى 

3)غأ 26)2222)تم تأسي2 شركة)

ذات امل ؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):

.BOUSAM IMO(:(الت مية

.SARL(:(الصفة القانونية

عا ) رقاول  (: االجتماعي) الهدف 

وغعمال البناء)والتجهيزات.

بالجملة) وت ويق  وبيع  شراء)

والتق يط لجميع املعدات واألدوات)

املهنية واألثاث املكتبي.

رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) رن  حصة  (1000 إلى) رق مة 

درهم للحصة الواحدة روزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 500 صفر) اسماعيل  ال يد 

حصة.

 500 الي اوي) بوشعيب  ال يد 

حصة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي غي رن تاريخ وضع)

السجل التجاري.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة را عدا ال نة)

األولى تبتدئ رن تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)حي ر رور)2)رقم)

197)تمارة.

امل ير):)ال يد اسماعيل صفر.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.130413
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 SOCIETE MAHRIA
IMMOBILIER

SARL AU
شهر ر تخرج رن النظا  األسا�صي

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسي2  تم  (2222 راي) (8
 SOCIETE ذات امل ؤولية املحدودة)
 MAHRIA IMMOBILIER SARL AU

على الشكل التالي):
 SOCIETE (: الشركة) ت مية 
 MAHRIA IMMOBILIER SARL

.AU
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
شريك) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

وحيد.
 أرض الشركة):)االشغال املختلفة/

بيع العقار.
زنقة) (36 بالرقم) (: املقر االجتماعي)

االهرا  حي امل يرة بركان.
ردة) تحديد  تم  (: الشركة) ردة 
غق�صى) كحد  سنة  (99 في) الشركة 
وكذا) ال ابق  الحل  حاالت  عدا  را 
حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين)

ال ارية املفعول.
تحديد) تم  (: الشركة) رغسمال 
درهم) (100.000 رغسمال الشركة في)

تم تقديمها نقدا.
الشريك الوحيد):

رغربي) رهرية،) رحمد  ال يد 
نوفمبر) (18 بتاريخ) رزداد  الجن ية 
التعريف) لب6اقة  الحارل  (1968
القاطن) س) 223 2) رقم  الوطنية 
بالرقم)36)زنقة واد قي2 حي امل يرة)
بركان شريك ور ير وحيد في الشركة.
وتلز ) الشركة  ت ير  (: الت يير)
في رهرية  رحمد  ال يد   بإرضاء)
)كل را يتعلق بامل ائل املالية للشركة)
وال يد عصا  رهراز رغربي الجن ية)
الحارل) (1983 يوليو) (4 رزداد بتاريخ)
فا) رقم  الوطنية  التعريف  لب6اقة 
الشنان) بدوار  القاطن  (104756

في) لعثارنة بركان ر ير وأير شريك 

الشركة وال يد رحمد رهرية في كل)

للشركة املالية  بامل ائل  يتعلق   را 

)ورا عدا ذلك.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

االبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

تحت) (2222 يونيو) (11 ببركان بتاريخ)
رقم)2222/222.
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SOCIETE FORWIN
SARL AU

شهر ر تخرج رن النظا  األسا�صي
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسي2  تم  (2222 راي) (27

 SOCIETE ذات امل ؤولية املحدودة)

الشكل) على  (FORWIN SARL AU

التالي):

 SOCIETE (: الشركة) ت مية 

.FORWIN SARL AU

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

شريك) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

وحيد.

 أرض الشركة):)االشغال املختلفة/

إدارة) في  غعمال  رقاول  (/ تاجر)

والصناعية) التجارية  الخدرات 

والزراعية والعمليات الع كرية.

املقر االجتماعي):)دوار بورية اكليم)

بركان.

ردة) تحديد  تم  (: الشركة) ردة 

غق�صى) كحد  سنة  (99 في) الشركة 

وكذا) ال ابق  الحل  حاالت  عدا  را 

حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين)

ال ارية املفعول.
تحديد) تم  (: الشركة) رغسمال 
درهم) (100.000 رغسمال الشركة في)

تم تقديمها نقدا.

الشرك الوحيد):

رغربي) ال يد سغروشني رحمد،)

يونيو) (22 بتاريخ) رزداد  الجن ية 

التعريف) لب6اقة  الحارل  (1984

القاطن) (109859 فا) رقم  الوطنية 

بدوار اكليم بركان شريك ور ير وحيد)

في الشركة.

وتلز ) الشركة  ت ير  (: الت يير)

رحمد) سغروشني  ال يد  بإرضاء)

القانونية) بامل ائل  يتعلق  را  كل  في 

عدا) ورا  للشركة  واملالية  واإلدارية 

ذلك.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

االبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

تحت) (2222 يونيو) (11 ببركان بتاريخ)
رقم)2222/699.
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LAATAMNA TRANSPORT
SARL

شهر ر تخرج رن رحضر الجمع 

العا  االستثنائي

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

العا ) الجمع  قرر  (2269 نوفمبر) (7

 LAATAMNA TRANSPORT(لشركة

 100.000 ش.ذ. .  رغسمالها) (SARL

درهم على االقفال النهائي للشركة.

عبادي) هاشم  ال يد  ويعتبر 

اهتم) اد  للشركة  رئي�صي  كمصفي 

ورنقوالت) غصول  جميع  بتصفية 

الشركة وإقفالها نهائيا.

اقر الشركاء)االبراء)التا  للمصفي)

في عمليات التصفية واالقفال النهائي)

للشركة.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

االبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

تحت) (2222 يونيو) (17 لبركان بتاريخ)
رقم)2222/262.
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OTRIMMEX
SARL

شهر ر تخرج رن رحضر الجمع 

العا  االستثنائي

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

العا ) الجمع  قرر  (2269 دي مبر) (8
رغسمالها) (OTRIMMEX لشركة)

 15 درهم بتعديل الفصل) (590.000

رن القانون األسا�صي للشركة وذلك)

على الشكل التالي):
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توقيع) تغيير  العا   الجمع  قرر 

امل يرين.

وتلز ) الشركة  ت ير  (: الت يير)
ال يد عبد الرحمان كويري) بإرضاء)

لب6اقة) الحارل  الجن ية  رغربي 

 2786 ف) رقم  الوطنية  التعريف 
حي) ال ال   زنقة  (25 بالرقم) املقيم 
الح ني بركان و ال يد رحمد كويري)

لب6اقة) الحارل  الجن ية  رغربي 

 48785 فا) رقم  الوطنية  التعريف 
حي) ال ال   زنقة  (25 بالرقم) املقيم 

يتعلق) را  كل  في  بركان  الح ني 

بامل ائل املالية.

واإلدارية) القانونية  امل ائل  غرا 

ورا عدا ذلك فهي تحت ت يير ال يد)

الجن ية) رغربي  كويري  رحمد 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 
رقم فا)48785)املقيم بالرقم)25)زنقة)

ال ال  حي الح ني بركان لوحده.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

االبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

تحت) فبراير)2222) (11 ببركان بتاريخ)
رقم)2222/72.
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SAIDIA TRANSPORT
SARL

شهر ر تخرج رن رحضر الجمع 

العا  االستثنائي

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

العا ) الجمع  قرر  (2222 فبراير) (5

 SAIDIA TRANSPORT لشركة)
درهم على) (10.000 رغسمالها) (SARL

االسا�صي) القانون  رن  فصول  تغيير 

للشركة وذلك على الشكل التالي):

ال يد) رن  حصة  (100 بيع) تم 

عبادي طريق رغربي الجن ية الحارل)

فا) رقم  الوطنية  التعريف  لب6اقة 

املقيم بزنقة زاللفة الرقم) (652868

ال يد) إلى  بركان  امل يرة  حي  (103

الجن ية) رغربي  رحمد  الدوزي 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 
والد) بدوار  القاطن  (19443 قا) رقم 

الناجي لعثارنة بركان.

رن) فصول  تغيير  تم  وبذلك 

تماشيا) للشركة  األسا�صي  القانون 

رع عملية بيع الحصص على الشكل)

التالي):

الفصل ال ادس):)الحصص):

 10.000 رحمد) الدوزي  ال يد 

درهم.

املجموع)10.000)درهم.

الفصل ال ابع):)رغسمال الشركة):

رغسمال الشركة رحدد في)10.000 

رن) حصة  (1000 إلى) رق م  درهم 

100)درهم روزعة على الشكل التالي):

 1000 رحمد) الدوزي  ال يد 

حصة.

املجموع)1000)حصة.

ال يد) حذف  تم  لقد  (: الت يير)

الت يير) رهمة  رن  طريق  عبادي 

والحفاظ على ال يد الدوزي رحمد)

لب6اقة) الحارل  الجن ية  رغربي 

 19443 قا) رقم  الوطنية  التعريف 

لعثارنة) الناجي  والد  بدوار  القاطن 

في) وحيد  وشريك  كم ير  بركان 

الشركة.

ت ير الشركة وتلز  بإرضاء)ال يد)

الجن ية) رغربي  رحمد  الدوزي 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

والد) بدوار  القاطن  (19443 قا) رقم 

الناجي لعثارنة بركان في كل را يتعلق)

القانونية واإلدارية واملالية) بامل ائل 

في) وحيد  ر يروشريك  للشركة 

الشركة.

القانوني) الشكل  تغيير  تم  كما 

رن شركة ذات ر ؤولية) (: للشركة)

ر ؤولية) ذات  شركة  إلى  رحدودة 

رحدودة ذات شريك وحيد.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

االبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

تحت) (2222 رارس) (11 ببركان بتاريخ)

رقم)2 2222/6.
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MOHIB CARS
SARL

شهر ر تخرج رن رحضر الجمع 

العا  االستثنائي

رؤرخة) عرفية  عقود  بمقت�صى 

قرر الجمع) (2269 دي مبر) (3 بتاريخ)

 MOUHIB CARS لشركة) العا  
درهم على) (90.000 رغسمالها) (SARL

االسا�صي) القانون  رن  فصول  تغيير 

للشركة وذلك على الشكل التالي):

ال يد) رن  حصة  (450 بيع) تم 

رغربي) الصمد  عبد  الزخنيني 

التعريف) لب6اقة  الحارل  الجن ية 

املقيم) (56656 فا) رقم  الوطنية 

حمادي) جواد  ال يد  إلى  ببلجيكا 

لب6اقة) الحارل  الجن ية  رغربي 

 632282 قا) رقم  الوطنية  التعريف 
جمال) زنقة  (116 بالرقم) القاطن 

الدين االفغاني حي املجد بركان.

رن) فصول  تغيير  تم  وبذلك 

تماشيا) للشركة  األسا�صي  القانون 

رع عملية بيع الحصص على الشكل)

التالي):

الفصل ال ادس):)الحصص):

 90.000 حمادي) جواد  ال يد 

درهم.

املجموع)90.000)درهم.
الفصل ال ابع):)رغسمال الشركة):

رغسمال الشركة رحدد في)90.000 

درهم رق م إلى)900)حصة رن)100 

درهم روزعة على الشكل التالي):

ال يد جواد حمادي)900)حصة.

املجموع)900)حصة.

القانوني) الشكل  تغيير  تم  كما 

ر ؤولية) ذات  شركة  رن  للشركة 

ر ؤولية) ذات  شركة  إلى  رحدودة 

رحدودة ذات شريك وحيد.

كما تم تغيير املقر الرئي�صي للشركة):

تم تغيير) (: املقر الرئي�صي للشركة)

 31 املقر الرئي�صي للشركة رن الرقم)
زنقة البندقية حي امل يرة بركان إلى)
العنوان اآلتي):)الرقم)48)زنقة البلدية)

حي الداخلة بركان.

املقر الرئي�صي للشركة):))الرقم)48 

زنقة البلدية حي الداخلة بركان.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

االبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

تحت) (2222 رارس) (16 ببركان بتاريخ)

رقم) 2222/65.
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 AGENCE D’ARCHITECTURE

MEHDI LARAKI

 SARL D’ASSOCIE UNIQUE

«AAML»

 شركة ذات ر ؤولية رحدودة

بمشارك وحيد

تأسي2
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بالدار)

تم) (2222 يوليو) (8 بتاريخ) البيضاء)

لشركة) التأسي�صي  القانون  تحديد 

رحدودة امل ؤولية بشريك وحيد لها)

املميزات التالية):

 AGENCE (: الشركة) اسم 

 D’ARCHITECTURE MEHDI

 LARAKI( SARL D’ASSOCIE

.UNIQUE «AAML»

رهدي) ال يد  (: الوحيد) املشارك 

سبتمبر) (9 في) رزداد  رغربي  العراقي 

رهندس) البيضاء) بالدار  (1988

الوطنية) الهيئة  في  رسجل  رعماري 

له) وررخص  املعماريين  للمهندسين 

ال اكن) (4506 رقم) تحت  باملزاولة 

املحيط) شارع  (9 البيضاء) بالدار 

الهادي عين الذئاب غنفا رقم ب6اقته)

.BE807885(الوطنية

:)أرض الشركة) روضوع الشركة)

هو رزاولة رهنة الهندسة املعمارية.

حاج) زنقة  (،150 (: الشركة) رقر 

عمر الريفي)-)الدار البيضاء.

ردة الشركة):))99)سنة ابتداء)رن)

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

الحصص : قا  املشارك الوحيد 

 10.000 العددية  الحصة  بتقديم 

درهم نقدا.
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رغسمال الشركة : 10.000 درهم 

اجتماعية  حصة   100 إلى  رق م 

املمنوحة  للواحدة  درهم   100 بـ 

للمشارك الوحيد رقابل ر اهمته.

االجتماعية  الحصص  هاته  ثمن 

املكتتبة كلها نقدا قد حررت كليا رن 

قيمتها االسمية.

ال نة املالية : رن فاتح يناير إلى 

املالية  ال نة  وتنتهي  دي مبر   31

األولى في 31 دي مبر 2222 على غن 

تسجيل  بين  املتراوحة  املدة  تغ6ي 

الشركة في السجل التجاري والتاريخ 

املذكور.

الت يير : رن طرف ال يد رهدي 

رع جميع  أير رحدودة  ملدة  العراقي 

الصالحيات.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

الدار  بوالية  لالستثمار  الجهوي 

البيضاء بتاريخ 28 يوليو 2222.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

467447 بتاريخ 28 يوليو 2222.
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VIGIMAX
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

برغسمال 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 29 تجزئة فيتا 

شارع الح ن الثاني الرباط

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ بتاريخ)

شركة) شركاء) قرر  (2222 رارس) (4

VIGIMAX)را يلي):

رياض) بنفارس  ال يد  استقالة 

رقم) الوطنية  للب6اقة  الحارل 

كم ير) رهاره  رن  (A588619

قاصيدي) ال يد  وتعيين  للشركة 
رشيد الحارل للب6اقة الوطنية رقم)

ر ير وحيد للشركة ملدة) (A332292

أير رحدودة.

اجتماعية) حصة  (800 تفويت)

100)درهم للحصة الواحدة) رن فئة)

رن طرف ال يدة بن عيد رنية إلى)

ال يد قاصيدي رشيد.

اجتماعية) حصة  (222 نفويت)

100)درهم للحصة الواحدة) رن فئة)

رن طرف ال يد بنفارس رياض إلى)

ال يد قاصيدي رشيد.

ال يد) طرف  رن  الشركة  ت ير 

للب6اقة) الحارل  رشيد  القاصيدي 

له) الذي  (A332292 رقم) الوطنية 

الشركة) لتمثيل  الصالحيات  جميع 

بتوقيعه الخاص ملدة أير رحددة.

للشركة) القانوني  الوضع  تغيير 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة  رن 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة  إلى 

لشريك وحيد.

(: االجتماعي) الهدف  حذف 

الحراسة.

االجتماعية) األهداف  وزيادة 

التالية):

الترويج العقاري.

غعمال البناء.

اقتناء)جميع األرا�صي واستغاللها)

ربنى) إلى  وتحويلها  الوسائل  بكافة 

بقصد إعادة بيعها غو تأجيرها.

وربما) وإدارة  وتشغيل  اقتناء)

إعادة بيع جميع املمتلكات والحقوق)

املنقولة وأير املنقولة.

وكافة) املباني  وتأجير جميع  شراء)

املعارالت العقارية بشكل عا .

املشاركة املباشرة غو أير املباشرة)

املالية) املعارالت  جميع  في  للشركة 

جميع) وفي  املنقولة  غو  العقارية  غو 

الصناعية) غو  التجارية  املؤس ات 

التي قد تكون ررتب6ة بغرض الشركة)

او))في اي أرض رشابه غو ذي صلة.

دراسة واقتناء)وشراء)ونقل وتبادل)

واستغالل وبيع ورنح غي براءة اختراع)

غو عملية غو عالرة تجارية.

األرا�صي) العقاري وشراء) الت6وير 

وتق يمها.

بناء)املجمعات ال كنية غو الوحدات)

ال كنية لالستخدا  ال كني.

املواد) جميع  وتصدير  استيراد 

املتعلقة بالغرض املؤس�صي للشركة.

األعمال) لجميع  العارة  الشركة 
جميع) وإنشاء) الخاصة  غو  العارة 
رن) أيرها  غو  واملصانع  املباني 
األعمال وكذلك جميع غعمال الحفر)
الصحي) والصرف  املياه  وإردادات 

وعمليات طالء)األرصفة.
جميع) غشكاله،) بجميع  البناء)

الحرف،)األعمال العارة.
األعمال) جميع  وإنجاز  دراسة 
ال6رق) وخاصة  والخاصة  العارة 
اإلنشائية) واألعمال  واألساسات 
والتدفئة) وال باكة  والدهان 
املركزية والكهرباء)والنجارة والب تنة)

واألعمال املنزلية والنظافة.
الحفر) غعمال  بجميع  القيا  
والرصف) وال6الء) والت وية 
والق6ران والعزل املائي وكذلك جميع)

األعمال التجارية.
وتشغيل) واقتناء) وت6وير  إنشاء)
الع6الت) عقارات  رجمعات  جميع 
ور احات) ال ياحية  وامل اكن 
رلحقاتها) رع  ذلك  إلى  ورا  الع6الت 
رثل حانات ر6اعم ر6عم للوجبات)
الخفيفة أرفة شواء)بيتزا رقص نادي)
رن6قة) البحر  بمياه  سبا عالج  ليلي 
غو) اإلدارة  طريق  عن  إرا  استرخاء)
تحقيق) ت6وير،) اإليجار،) عن طريق 
األثاث،) ال ياحية،) املشاريع  جميع 
التجارية) غو  املالية  غو  العقارات 
املتحركة) الرسو   في  امل اهمة 

ال ياحية ورا إلى ذلك.
بشكل عا ،)غي عملية رن غي نوع)
قد تتعلق بشكل عا  رباشر غو أير)

رباشر باألشياء)املذكورة غعاله.
نقل املقر االجتماعي للشركة رن)
شارع الح ن الثاني تجزئة فيتا) (29
 6 عمارة) االزدهار  إقارة  إلى  الرباط 

شقة رقم)41)هرهورة تمارة.
تعديل القانون األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى رحكمة)
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 يونيو) (22 يو )

.105697
بمثابة رقت6ف وبيان
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STE DISTRO SHIPPING

COMPANY
SARL

الشقة) (30 عمارة) (: الكائن رقرها)

لوكيلي) غحمد  روالي  زنقة  (3 رقم)

ح ان الرباط.

 STE DISTRO (: الت مية)

.SHIPPING COMPANY

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

ر ؤولية رحدودة.

 100.000 (: الشركة) رغسمال 

درهم.

نقل البضائع) (: الهدف االجتماعي)

الدولي واملحلي.

تاجر وتصدير واستيراد.

 252 زين الدين الياس) (: الشركاء)

حصة.

ابراهيم اخياض)252)حصة.

رحمد بلهاشمي)500)حصة.

الت يير):)زين الدين الياس ر ير)

الشركة.

رن فاتح يناير الى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة راعدا ال نة)

االولى تبتدئ رن تاريخ التسجيل.

تقييد) تم  (: ( القانوني) االيداع 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بالرباط بتاريخ)62)غأ 26)2222،)

تحت رقم)145033.
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 STE HARCHAOUI TRAV
SARL

تاسي2 شركة
 4 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

وضع) تم  بتمارة،) (2222 غأ 26)

التاسي�صي لشركة رحدودة) القانون 

امل ؤولية.

 STE HARCHAOUI (: الت مية)

.TRAV SARL

الهدف االجتماعي):)بيع رواد البناء)

بالتق يط.
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املقر االجتماعي):)رقم)52)ر رور،)

1)شقة رقم)3)تمارة.

ردة الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 

حصة رن) (1000 الى) درهم رق مة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

اكتتبت وحررت كلها رن طرف.

(.. حرشاوي) الرحيم  عبد  ال يد 

500)حصة.

 500 (.... ال يد لح ن حرشاوي)

حصة.

الرحيم) عبد  ال يد  (: الت يير)

حرشاوي.

ال نة االجتماعية):)رن فاتح يناير)

الى)31)دي مبر رن كل سنة.

الضبط) بكتابة  االيداع  تم 

بتاريخ) بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  (،2222 غأ 26) (62

.130409
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 STE LYS SPA
SARL AU

تاسي2 شركة
 4 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

وضع) تم  بتمارة،) (2222 غأ 26)

التاسي�صي لشركة رحدودة) القانون 

امل ؤولية ذات الشريك الوحيد.

 STE LYS SPA  SARL((((:الت مية

.AU

رركز العناية) (: الهدف االجتماعي)

بالجمال.

رقم53   تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

تجزئة)18)هكتار))تمارة.

ردة الشركة):)99)سنة.

 50.000 (: االجتماعي) الرغسمال 

درهم رق مة الى)500)حصة رن فئة)

100)درهم للحصة الواحدة اكتتبت)

وحررت كلها رن طرف.

 500 (.. املصمودي) ملياء) ال يدة 

حصة.

الت يير):)ال يدة ملياء)املصمودي.

ال نة االجتماعية):)رن فاتح يناير)

الى)31)دي مبر رن كل سنة.

الضبط) بكتابة  االيداع  تم 

بتاريخ) بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  (،2222 غأ 26) (62

.130407
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 STE EDENSKY
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

ذات الشريك الوحيد

رقرها االجتماعي : عمارة 30 شقة 

رقم 8 زنقة روالي غحمد لوكيلي 

ح ان الرباط

رقرها االجتماعي  : عمارة 30 شقة 

رقم 8 زنقة روالي غحمد لوكيلي 

ح ان الرباط

تاسي2 شركة
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة) تاسي2  تم  (2222 يوليو) (9

ذات) (EDENSKY( SARL( AU

الشريك) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد التي تحمل خصائص التالية):

 STE(EDENSKY(SARL(:(الت مية

.AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك  ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

خدرات   : االجتماعي  الهدف 

رتعددة والبناء.

 1000 الكرو   نورة   : الشركاء 

حصة.

ر يرة  الكرو   نورة   : الت يير 

الشركة.

يناير  فاتح  رن   : املالية  ال نة 

االولى  ال نة  راعدا  دي مبر   31 الى 

تبتدئ رن تاريخ التسجيل.

تقييد) تم   : القانوني  االيداع 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

9)يوليو)2222،)تحت) بالرباط بتاريخ)

رقم)144403.
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STE WAFA DISTRIBUTION

SARL

الحل امل بق للشركة

 WAFA شركة) شركاء) اجتمع 

جمع) في  (DISTRIBUTION SARL

(،2222 غأ 26) (7 يو ) استثنائي 

وقرروا را يلي):

الحل امل بق للشركة.

املح ين) عبد  ال يد  تعيين 

بنبراهيم بصفته رصفي الشركة.

(: ب) التصفية  رحل  وجعل 

استوديو)1)ركرر ال6لعة)10)رقم)53 

شارع رحمد الخار2 تمارة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

رقم) تحت  بالرباط  التجارية 

.D105308
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 STE ATS GOLD

SARL AU

تاسي2 شركة

 STE ATS GOLD (: اسم الشركة)

.SARL AU

بيع) ورشة  (: االجتماعي) الهدف 

املجوهرات بالتق يط.

وادي) قي ارية  (: االجتماعي) املقر 

الذهب يعقوب املنصور الرباط.

راسمال الشركة):)100.000)درهم)

رق مة الى)1000)رن فئة)100)درهم)

للحصة الواحدة).

 1000 (.. ال يد رعاد ايت سعيد)

حصة.

الت يير):)رعاد ايت سعيد.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

رقم)144515.
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 STE MEDSINI 

SARL AU

تاسي2 شركة

  STE MEDSINI (: الشركة) اسم 

.SARL AU

استيراد) (: االجتماعي) الهدف 

وتصدير وبيع رنتجات التجميل.

شارع عقبة) (46 (: املقر االجتماعي)

شقة رقم)2)اكدال الرباط.

راسمال الشركة):)100.000)درهم)

رق مة الى)1000)رن فئة)100)درهم)

للحصة الواحدة).

 1000 (.. ياسيني) رحمد  ال يد 

حصة.

الت يير):)رحمد ياسيني.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

رقم)144519.
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 STE MH CONCEPTS

 SARL

تعديالت بالشركة

 STE MH (: الشركة) اسم 

.CONCEPTS SARL

 500 الشركة) حصص  تفويت 

الى) رراد  حمي  ال يد  رن  حصة 

ال يدة حمي رريم لتصبح االن):

حمي رريم)1000)حصة.

رن) رراد  حمي  ال يد  استقالة 

الت يير) ليصبح  الشركة  ت يير 

لل يدة حمي رريم.

تغيير الشكل القانوني للشركة رن))

.SARL AU(الى(SARL

رن) و15) (7 (،6 (،1 البنود) تغيير 

القانون االسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع 

التجارية بالرباط):)622222..

334 P
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 STE WIFAKINE
SARL

الحل امل بق لشركة

 WIFAKINE(اجتمع شركاء)شركة

 11 يو ) استثنائي  جمع  في  (،SARL

غأ 26)2222،)وقرروا را يلي):

الحل امل بق للشركة.

تعيين ال يدة رنال اشبار بصفتها)

رصفية للشركة.

 6322 التصفية ب) وجعل رحل 

تجزئة الوفاق ايراك ردخل غ ركتب)

رقم)8)تمارة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

.D3717(االبتدائية بتمارة تحت رقم
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 STE MAROCAINE DES

 GRANDES SURFACES

SOLIDES
«S.M.G.2.S»

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

ذات شريك وحيد

رغسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : رقم 4، زنقة واد 

زيز، ال6ابق الثالث، شقة رقم 7 

اكدال الرباط

 9 في) بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ 

رارس) (16 في) ورسجل  (2222 رارس)

تحمل) شركة  تاسي2  تم  (،2222

الخصائص التالية):

 STE MAROCAINE (: الت مية)

 DES GRANDES SURFACES

SOLIDES(SARL(AU(«S.M.G.2.S»

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

شريك) وذات  رحدودة  ر ؤولية 

وحيد.

استيراد) (: االجتماعي) الهدف 

والتصدير جميع املعدات واالدوات.

التصميم،) الديكور،) في  رقاول 

التأثيث االثاث.

تاجر.

رغسمال):)100.000)درهم رق مة)

100)درهم) 1000)حصة رن فئة) الى)

للحصة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسي2 النهائي.

يناير) فاتح  رن  (: املالية) ال نة 

دي مبر رن كل سنة راعدا) (31 الى)

ال نة االولى تبتدئ رن تاريخ تاسي2)

الشركة الى)31)دي مبر.

املقر االجتماعي):)رقم)4،)زنقة واد)

 7 رقم) شقة  الثالث،) ال6ابق  زيز،)

اكدال الرباط.

الت يير):)ال يدة نجوى العمراني،)

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارلة 

رقم) G32382،)ملدة أير رحدودة.

توزيع االرباح):)رن االرباح الصافية)

تؤخذ)5)%)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،2222 غأ 26) (62 بتاريخ)

السجل التجاري رقم) (.106055 رقم)

.145035
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STE SOFTIHOST

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رغسمالها : 10.000 درهم

رقرها االجتماعي : حي الرحمة 

سكتور س رقم 354 سال

االقفال النهائي للشركة
بقرار رن الشركاء)بتاريخ)22)فبراير)

2222،)تقرر را يلي):

رصفي) وابراء) النهائي  االقفال 

الشركة.

بمكتب) القانوني  االيداع  تم 

ب ال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (،2222 فبراير) (22 بتاريخ)

.34134
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STE ASSALATOU HABIBA
SARL AU

CAPITAL : 62.222 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 59 AVENUE(DE

FRANCE(APPT 2 AGDAL(RABAT

العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

دي مبر) (25 الغير العادي املنعقد في)

2269،)تقرر را يلي):

الحل امل بق للشركة وتصفيتها.

ال يدة) الشركة  رصفي  تعيين 

نزيهة بن صالح.

زنقة) (10 (: رقر التصفية حدد ب)

بن سال  الرباط.

لقد تم االيداع القانوني باملحكمة)

 2222 رارس) (2 بتاريخ) التجارية 

بالرباط تحت رقم)252 62.
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STE YBA INOX
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

بشري وحيد

رغسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : عمارة 30 شقة 

رقم 8 زنقة روالي غحمد لوكيلي 

ح ان الرباط

السجل التجاري رقم : 144981 

بالرباط

تاسي2 شركة
 9 بتاريخ) حرر  عرفي  لعقد  تبعا 

يوليو)2222،)تم تاسي2 شركة ذات)

وحيد) بشريك  رحدودة  ر ؤولية 

رواصفتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

ر ؤولية رحدودة بشريك وحيد.

 STE YBA (: الت مية االجتماعية)

.INOX

رقاول) (: االجتماعي) الهدف 

ونجارة) البناء) غعمال  رختلف  في 

االملنيو  واالينوك2،)التجارة.

شقة) (30 عمارة) (: املقر االجتماعي)
لوكيلي) غحمد  روالي  زنقة  (8 رقم)

ح ان الرباط.

املدة):)حددت ردة الشركة في)99 

في) تسجيلها  تاريخ  رن  ابتداء) سنة 

السجل التجاري.

 100.000 (: االرغسمال االجتماعي)

درهم.

توزيع الراسمال):)ال يد رص6فى)

بويا،)شريك وحيد،)قا  بايداع تقدرة)

نقدية بقيمة)100.000)درهم.

الشريك الوحيد):)ال يد رص6فى)

رزداد ب ال،) رغربي الجن ية،) بويا،)

قاطن ب ال،) (،1980 يوليو) (7 بتاريخ)

حي الرحمة ق6اع واو رقم)570)حارل)

.LT801356(للب6اقة الوطنية رقم

بويا،) رص6فى  ال يد  (: الت يير)

رغربي الجن ية،)رزداد ب ال،)بتاريخ)

حي) ب ال،) قاطن  (،1980 يوليو) (7

حارل) (570 رقم) واو  ق6اع  الرحمة 

(،LT801356 رقم) الوطنية  للب6اقة 

عين كم ير للشركة ملدة أير رحدودة.

تسجيل) تم  (: القانوني) االيداع 

بالرباط،) التجاري  بالسجل  الشركة 

 6 بتاريخ) (،144981 رقم) تحت 

غأ 26)2222.
رن غجل النشر واالشهار

الت يير
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STE YOUBOUY TRANS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

بشريك وحيد

تاسي2 شركة
 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم تاسي2 شركة ذات) (2222 يوليو)

وحيد) بشريك  رحدودة  ر ؤولية 

تحمل الخصائص التالية):

. YOUBOUY TRANS(:(الت مية

الهدف):)النقل الشخ�صي.

شارع طارق بن) (: املقر االجتماعي)

زياد اقارة غد  رتجر رقم)4)تمارة.

ربلغ) في  حدد  (: الشركة) رغسمال 

 1000 الى) رق مة  درهم  (100.000

ق مة اجتماعية رن فئة)100)درهم)

للواحدة.
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 1000 الشاوني) غيوب  ال يد 

حصة.

غيوب) ال يد  عين  (: الت يير)

أير) ملدة  للشركة  كم ير  الشاوي 

رحدودة.

ردة الشركة):)99)سنة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) االيداع 

االبتدائية بتمارة تحت رقم)130411 

بتاريخ)62)غأ 26)2222.
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

SOUK(EL(ARBAA(DU(GHARB

TEL(:(25.37.92.29.78

GSM:(22.26.25.92. 2

STE NARMENOVTRAV
SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

 ADRESSE : BEN(INZARANE

 ROUTE(DE(TANGER(SOUK(EL

ARBAA

RC(N° : 22225

 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

يوليو)2222)واملسجل ب وق االربعاء)
بتاريخ)15)يوليو)2222)وضع القانون)

ر ؤولية) ذات  لشركة  االسا�صي 

(،NARMENOV TRAV رحدودة)

لشركة) تأسي2  (: يلي) را  تم  حيث 

تحمل الخصائص التالية):

 STE NARMENOV (: الت مية)

.TRAV

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

ر ؤولية رحدودة.

رغسمال):)حدد في)100.000)درهم)

ق مة اجتماعية) (1000 رق مة الى)

رن فئة)100)درهم لفائدة):

ال يد نيني رص6فى)500)حصة.

ال يد نيني يوسف)500)حصة.

الهدف):)غشغال رختلفة واملتاجرة.

:)شارع بئر غنزران) املقر االجتماعي)

طريق طنجة سوق غربعاء.

املدة):)99سنة.

املشترك) االرضاء) (: الت يير) (

لل يدين نيني رص6فى ونيني يوسف)

في ت يير للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  االيداع 
ب وق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

غأ 26) (7 بتاريخ) الغرب  غربعاء)

بالسجل) (282 رقم) تحت  (،2222

الترتيبي و22225)بالسجل التحليلي.
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

SOUK(EL(ARBAA(DU(GHARB

TEL(:(25.37.92.29.78

GSM:(22.26.25.92. 2

 STE THAMI TOUIHER

TRANS
SARL AU

 ADRESSE : DOUAR(SOUHEL

 SOUK(TLET(EL(GHARB(SOUK

EL ARBAA

RC(N° : 22227

تأسي2 شركة
ل يادتكم) نتقد   املدير  سيدي 

املوقرة ب6لبنا هذا قصد نشر اشهار)

 THAMI TOUIHER تأسي2 شركة)

TRANS)،)ش.ذ. .  بشريك وحيد،)في)

الجريدة الرسمية.

االحترا ) فائق  سيدي  تقلبوا 

والشكر الجزيل.
وال ال 
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

SOUK(EL(ARBAA(DU(GHARB

TEL(:(25.37.92.29.78

GSM:(22.26.25.92. 2

 STE THAMI TOUIHER

 TRANS
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

بشريك وحيد

 ADRESSE : DOUAR(SOUAHEL
 SOUK(TLET(EL(GHARB(SOUK

EL ARBAA
RC(N° : 22227

 3 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
ب وق) واملسجل  (2222 غأ 26)
 2222 غأ 26) (4 بتاريخ) االربعاء)
وضع القانون االسا�صي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  رحدودة  ر ؤولية 
THAMI TOUIHER TRANS،)حيث)
تحمل) لشركة  تأسي2  (: يلي) را  تم 

الخصائص التالية):
 STE THAMI (: الت مية)

.TOUIHER TRANS
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

ر ؤولية رحدودة بشريك وحيد.
رغسمال):)حدد في)100.000)درهم)
ق مة اجتماعية) (1000 رق مة الى)

رن فئة)100)درهم لفائدة):
 1000 بالل) الخليفي  ال يد 

حصة.
الهدف):)نقل امل تخدرين.

ال واحل) دوار  (: االجتماعي) املقر 
سوق الثالثاء)الغرب سوق األربعاء.

املدة):)99سنة.
الخليفي) ال يد  عين  (: الت يير) (

بالل ر ير للشركة.
بكتابة) تم  القانوني  االيداع 
ب وق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
(،2222 غأ 26) (10 بتاريخ) غربعاء)
الترتيبي) بالسجل  (283 رقم) تحت 

و22227)بالسجل التحليلي.
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HDID CONSULTANTS
رقرها):)الدارالبيضاء)4)زنقة رع6ي جزولي)

)زنقة فريول سابقا()غنفا

 STE LES VERGERS DE
MALEYKA

شركة ر اهمة
تكوين شركة

رؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
(،2222 يوليو) (22 في) بالدارالبيضاء)
لشركة) االسا�صي  النظا   وضع  تم 

ر اهمة تكمن رميزاتها فيما يلي):

الشكل):)شركة ر اهمة.

 LES VERGERS DE (: الت مية)

.MALEYKA

والزراعة) الفالحة  (: الغرض)

الغابوية والصيد البحري.

رقر الشركة):)الدارالبيضاء،)شارع)

امل يرة،)زنقة)6)غكتوبر رقم)6)ال6ابق)

الثالث،)الشقة)3،)22622)غنفا.

املدة):)99)سنة.

 300.000 (: الشركة) رغسمال  (

درهم.

علمي،) غيمن  ال يد  (: الشركاء)

زينب) ال يدة  علمي،) كريم  ال يد 

علمي،) رريم  ال يدة  بابي،) برادة 

ال يدة سعاد بنبشير ح اني.

رن فاتح) (: ال نة املالية للشركة)

يناير الى)31)دي مبر.

علمي،) غيمن  ال يد  (: الحكارة)

رئي2 رجل2 االدارة.

ال يد كريم علمي،)رتصرف ردير)

عا .

ال يدة رريم علمي،)رتصرفة.

تم القيا  بااليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

للدارالبيضاء)بتاريخ)27)يوليو)2222،)

تحت رقم)741194.

الضبط) بكتابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكمة التجارية للدارالبيضاء)

رقم) تحت  (،2222 يوليو) (27 بتاريخ)

.467.357
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STE ZAIR SERVICES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رغسمال : 100.000 درهم

رقرها : رقم 15، البراشوة الرراني

العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

 ZAIR شركة) لشركاء) االستثنائي 

امل ؤولية) ذات  شركة  (SERVICES

نونبر) فاتح  بتاريخ  املنعقد  املحدودة 

2268،)تم االتفاق على را يلي):
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غهل) االن ة  حصص  جميع  بيع 

يعيش خديجة املمثلة في)510)حصة)

وجميع حصص ال يدة زهير شميشة)

املمثلة في)490)حصة لل ادة صديقي)

الحفيظ) عبد  وصديقي  حميد 

بالت اوي.

اعادة تق يم رغسمال الشركة):

 500 (... حميد) صديقي  ال يد 

حصة.

(... الحفيظ) ال يد صديقي عبد 

500)حصة.

رقم) (: الى) ( تحويل املقر االجتماعي)

غأ 26) (22 اقارة) (C4 عمارة) (،22

تابريكت،)سال.

اهل) استقالت االن ة  (: الت يير)

الشركة) ت يير  رن  خديجة  يعيش 

عبد) صديقي  ال يد  وعوضها 

الحفيظ.

اعادة صياأة القانون االسا�صي.

بالسجل) املتغيرات  تسجيل  تم 

باملحكمة) (267 رقم) التجاري 

رارس) (62 االبتدائية بالرراني بتاريخ)

.2222
بمثابة رقت6ف وبيان
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ركتب االستشارة)

CCM CONSEILS

شركة ذات ر ؤولية رحدودة
رقرها):)رقم)136)شارع القاهرة ال6ابق االول)

شقة رقم)1)كور6راف)1)تمارة

الهاتف):)8 .2 . 25.37.2

الفاك2):)05.37.64.47.64

 STE PRECISE ZONE
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

بشريك وحيد

تأسي2 شركة
 8 في) بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ 

تأسي2) تم  قد  (،2222 غأ 26)

 PRECISE( ZONE( SARL شركة)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  (AU

تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 STE(PRECISE(ZONE(:(الت مية

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

 100.000 (: الشركة) رغسمال 

درهم.

الهدف االجتماعي):)تاجر العجالت.

 1000 :)الح ين الفل�صي) الشركاء)

حصة.

الح ين الفل�صي ر ير) (: الت يير)

للشركة.

رن فاتح يناير الى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة راعدا ال نة)

االولى تبتدئ رن تاريخ التسجيل.

التقييد) تم  (: القانوني) االيداع 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بالرباط،)تحت رقم)145037.
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STE TIS LOGISTICA
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

بشريك وحيد

تاسي2 شركة
رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

(،2222 يونيو) (15 بتاريخ) الرباط  في 

ر ؤولية) ذات  شركة  تاسي2  تم 

رحدودة ملشارك واحد.

 STE TIS LOGISTICA (: الت مية)

.SARL AU

في) رقاولة  (: االجتماعي) الهدف 

للبضائع) والوطني  الدولي  النقل 

التصدير واالستيراد.

زنقة) (17 (: االجتماعي) املقر 

ال نغال،)رقم)1)املحيط الرباط.

رقداره) (: الشركة) رغسمال 

 1000 الى) رق مة  درهم  (100.000

درهم) (100 كل حصة) رقدار  حصة 

روزعة بين الشركاء)كالتالي):

حصة) (1000 الركاب) بدر  ال يد 

اجتماعية.

رن تاريخ) عارا ابتداء) (99 (: املدة)

السجل) بتاريخ  غي  النهائي  التاسي2 

التجاري.

امل ير) الركاب  بدر  ال يد  يعتبر 

الوحيد للشركة ملدة أير رحددة.

رقم التقييد في السجل التجاري)

غأ 26) (62 بتاريخ) (،145049 رقم)

.2222

347 P

 STE KHOULI LAHMAMDI

METAL

 SARL 

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تأسي2 شركة

 15 بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ في)

شركة) تأسي2  تم  قد  (،2222 راي)

ذات امل ؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):

 STE( KHOULI (: الت مية)

.LAHMAMDI METAL

رغسمال الشركة):)100.000)درهم))

 100 1000)حصة بثمن) رق م على)

كلها) تكتتب  الواحدة  للحصة  درهم 

وتحرر كليا عند االكتتاب رن طرف)

الشركاء.

املقر االجتماعي):) .ت. .ف)8500 

كلم طريق القني6رة بوقنادل سال.

الهدف االجتماعي):)تاجر رواد بناء)

بالجملة.

االنشاءات املعدنية.

باالستيراد) يقو   الذي  التاجر 

وتصدير.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسي2 النهائي.

ال يد) الشركة  ي ير  (: الت يير)

رشيد خولي ملدة أير رحدودة.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

 6 يو ) ب ال  االبتدائية  باملحكمة 

غأ 26)2222،)تحت رقم)822 3.

(: التجاري) السجل  في  االندراج 
التجاري) بالسجل  الشركة  سجلت 

ب ال تحت رقم)31.635.
االشارة والنشر

امل ير):)ال يد رشيد خولي

348 P

STE MAWADEIN ET FRERES
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : عمارة 30 شقة 

رقم 8 زنقة روالي غحمد لوكيلي 

ح ان الرباط

السجل التجاري رقم : 144979 

الرباط

تاسي2 شركة
 7 بتاريخ) حرر  عرفي  لعقد  تبعا 

يوليو)2222،)تم تاسي2 شركة ذات)

ر ؤولية رحدودة رواصفتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

ر ؤولية رحدودة.

 STE MAWADEIN ET(:(الت مية

.FRERES

الهدف االجتماعي استيراد وتصدير)

ر تحضرات) جميع  وتوزيع  وتجارة 

التجميل واملواد الغذائية.

شقة) (30 عمارة) (: املقر االجتماعي)
لوكيلي) غحمد  روالي  زنقة  (8 رقم)

ح ان الرباط.

في) الشركة  املدة  حددت  (: املدة)

99)سنة ابتداء)رن تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.

 100.000 (: االجتماعي) الراسمال 

درهم.

راسمال) حدد  (: الراسمال) توزيع 

رق ما) درهم  (100.000 في) الشركة 

حصة اجتماعية رن فئة) (1000 الى)

100)درهم للحصة،)ررقمة رن)1)الى)

.1000



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62( (

ووزعت هذه الحصص كالتالي):

ال يد رو�صى فوفانا)..)800)حصة

 222 (.. دوربيا) كدياتو  ال يدة 

حصة.

املجموع)....)1000)حصة.

الشركاء):

رالي) فوفانا،) رو�صى  ال يد 

 17 بتاريخ) الجن ية،)رزداد بباراكو،)

 17 بالرباط،) قاطن  (،6982 يونيو)

 22 رقم) النهضة شقة  جنان  تجزئة 

النهضة،)حارل لب6اقة التسجيل رقم)

.A054491Q

رالي) دوربيا  كدياتو  ال يدة 

الجن ية،)رزداد بباراكو،)بتاريخ))27  

 17 بالرباط،) قاطن  (،1983 يوGيو)

 22 رقم) النهضة شقة  جنان  تجزئة 

النهضة،)حارل لب6اقة التسجيل رقم)

.A228372M

ال يد)) الشركة  ي ير  (: الت يير)

للشركة) عين كم ير  رو�صى فوفانا،)

ملدة أير رحدودة.

)ملدة أير رحدودة.

التسجيل) تم  (: القانوني) االيداع 

بالرباط،) التجاري  بالسجل  الشركة 

 6 بتاريخ) (،144979 رقم) تحت 

غأ 26)2222.
رن غجل النشر واالشهار

الت يير

349 P

STE FIDIAMIK
SARL AU

تعديل شركة
بقرار رن الشريك الوحيد بتاريخ)

22)يناير)2222)تقرر را يلي):

نقل املقر االجتماعي للشركة رن)

40)ركرر حي البركة القرية سال الى)38 

تجزئة ال ال  حي البركة قرية سال.

رن) (4 الفصل) تغيير  وبالتالي 

القانون االسا�صي.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

غأ 26) (6 بتاريخ) ب ال  االبتدائية 

2222،)تحت رقم)34818.

350 P

STE JM2H
SARL AU

 شركة رحدودة ر ؤولية 
رغسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : 38 تجزئة ش6اح 
زنقة عبد الرحمان القاديري باب 

سبتة سال
ب ال) رؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
في)11)رارس)2222،)تم وضع النظا )
االسا�صي لشركة رحدودة امل ؤولية)

خاصيتها كالتالي):
.STE(JM2H(:(الت مية

تجزئة ش6اح) (38 (: رقر الشركة)
باب) القاديري  الرحمان  عبد  زنقة 

سبتة سال.
الغرض):)للشركة داخل املغرب غو)

خارجه انجاز العمليات التالية):
وجميع) للبناء) العقاري  االنعاش 

االشغال املختلفة الخاصة بالبناء.
النقل والتوزيع لجميع رواد البناء.
املختلفة) االشغال  بجميع  القيا  

بغرض تنمية الشركة.
رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسي2 النهائي.
درهم) (100.000 (: رغسمالها)
فئة) رن  حصة  (1000 الى) رق مة 

100)درهم ردفوعة نقدا.
الت يير):)تم تعيين ال يدة حليمة)
أير) ملدة  للشركة  ر يرة  ناشط 

رحدودة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

االبتدائية ب ال):)31663.
351 P

STE A3H BENI QILA
SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة
رغسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : بحي العدير تجزئة 
اكرا  شارع تون2 رقم 22 وزان

تاسي2 شركة
 30 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
يونيو)2222)بوزان،)تم وضع القانون)
ر ؤولية) ذات  لشركة  االسا�صي 

رحدودة رواصفاتها االتية):

 STE A3H.BENI (: الت مية)
.QOLA SARL

غشغال) (: االجتماعي) الهدف 
رختلفة.

املقر االجتماعي):)بحي العدير تجزئة)
اكرا  شارع تون2 رقم)22)وزان.

رحدد) (: االجتماعي) الراسمال 
 1000 ( درهم رق م الى) في100.000)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) ( حصة)
على) وروزعة  رحررة  كلها  الواحدة 

الشكل التالي):
(.... احموان) ال ال   عبد  ال يد 

400)حصة.
ال يد ح ن هوتي)...)300)حصة.

 100 (... اتويتي) فدوى  ال يدة 
حصة.

ال يد زيد احموان)...)100)حصة.
 100 (... احموان) عادل  ال يد 

حصة.
الت يير):)ت يير الشركة رن طرف)
احموان) ال ال   عبد  ال يد  امل ير 
الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.GM2 659(رقم
لتكوين) (% (5 سيقت6ع) (: االرباح)

االحتياطي القانوني.
بالسجل) التصريح  تم  لقد 
بوزان) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
بتاريخ)7)غأ 26)2222،)تحت رقم)
1599)رن السجل التجاري وااليداع)
(،2222 غأ 26) (7 القانوني بتاريخ)

تحت رقم)2856.
للخالصة والنشر):)ائتمانية دار الضمانة

352 P

 STE CAFE MOON
DISTRIBUTION

SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم
رقرها االجتماعي : بحي العدير تجزئة 
املنظر الجميل ال فلي رقم 30 وزان.

شركة ذات ر ؤولية رحدودة
تاسي2 شركة

 6 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
يوليو)2222)بوزان،)تم وضع القانون)
ر ؤولية) ذات  لشركة  االسا�صي 

رواصفاتها) وحيد  بشريك  رحدودة 

االتية):

 STE CAFE MOON (: الت مية)

.DISTRIBUTION SARL AU

وتوزيع) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

القهوى،)االستيراد وتصدير.

املقر االجتماعي):)بحي العدير تجزئة)

املنظر الجميل ال فلي رقم)30)وزان.

رحدد) (: االجتماعي) الراسمال 

 1000 ( درهم رق م الى) في100.000)

للحصة) درهم  (100 بقيمة) ( حصة)

على) وروزعة  رحررة  كلها  الواحدة 

الشكل التالي):

 1000 (... شوياخ) رحمد  ال يد 

حصة.

الت يير):)ت يير الشركة رن طرف)

امل ير ال يد رحمد شوياخ الحارل)

رقم) الوطنية  التعريف  لب6اقة 

.GM22 62

لتكوين) (% (5 سيقت6ع) (: االرباح)

االحتياطي القانوني.
لقد تم التصريح بالسجل التجاري)

بتاريخ) بوزان  االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  (،2222 غأ 26) (28

1597)رن السجل التحليلي وااليداع)

القانوني بتاريخ)28)غأ 26)2222،)

تحت رقم)2836.
للخالصة والنشر):)ائتمانية دار الضمانة

353 P

MAASSARAT DYAE
S.A.R.L

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

الرغسمال اإلجتماعي : 100.000 

درهم

املقر اإلجتماعي : دوار الررال قيادة 

رصمودة إقليم وزان

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

I/)بمقت�صى عقد عرفي بتاريخ)27 
فبراير)2222)بوزان،)تم وضع القانون)

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

رحدودة رواصفاتها))اآلتية):



62( 3 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

 MAASSARAT (: الت مية) ()1
DYAE

.S.A.R.L
الهدف اإلجتماعي):)

رعصرة زيت الزيتون.
الررال) دوار  (: املقر اإلجتماعي) ()3

قيادة رصمودة إقليم وزان.
4()الرغسمال اإلجتماعي):رحدد في)
درهم للحصة) (100 حصة ب) (1000
على) وروزعة  رحررة  كلها  الواحدة 

الشكل التالي):
 500 رجدوبي) رحمد  ال يد 

حصة.
 500 اليوسفي) غحمد  ال يد 

حصة.
رن) الشركة  ت يير  (: الت يير) ()5
ال يد رحمد رجدوبي) طرف امل ير 
الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.GM1497(رقم
6()األرباح):)سيقت6ع)5)%)لتكوين)

اإلحتياطي القانوني.
بالسجل) التصريح  تم  لقد  (/II
بوزان) اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 
عدد) تحت  (2222 رارس) (13 بتاريخ)
1565)رن السجل التجاري واإليداع)
 2222 رارس) (13 بتاريخ) القانوني 

تحت عدد)2555.
للخالصة والنشر

ائتمانية دار الضمانة

354 P

 ENTRPRISE MAROCAINE
 DE CONSTRUCTION DE

QUALITE
EM - COQ

S.A.R.L
 شركة ذات امل ؤولية املحدودة

 رغس رالها : 500.000 درهم
رقرها اإلجتماعي : ق6اع 15 بلوك 

ف رقم 6 حي الرياض الرباط
اثبات روت املرحو  ادري2 املختار 

الجارعي
توزيع حصصه على الورثة وفسخ 

ر بق للشركة
بتاريخ) جماعي  قرار  بموجب  (6-
22)يوليو)2222،)وضعت نسخة رنه)

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
 2222 غأ 26) (10 يو ) بالرباط 
شركاء) غثبت  (،622232 رقم) تحت 
شركة)EM(-(COQ)ش.ذ. .  رغسمالها)
اإلجتماعي) رقرها  درهم  (500.000
 6 بلوك ف رقم) (15 ق6اع) بالرباط،)
املرحو ) روت  الرباط  الرياض  حي 
ال يد إدري2 رختار الجارعي،)بحيث)
على) الورثة  على  حصصه  توزيع 

الشكل التالي):
الجارعي) املختار  رحمد  ال يد 

1708)حصة.
ال يدة غرينة ديوري)610)حصة.

 854 ال يدة رنى رختار الجارعي)
حصة.

ال يدة ليلى رختار الجارعي)854 
حصة.

ال يدة رريم رختار الجارعي)584 
حصة.

املجموع):)4.880)حصة.
وعل إثر توزيع كل هذه الحصص)
رق م) الشركة  رغسمال  غصبح 
كالتالي:)ال يد رحمد املختار الجارعي)

1748)حصة.
ال يدة غرينة ديوري)630)حصة.

 874 ال يدة رنى رختار الجارعي)
حصة.

ال يدة ليلى رختار الجارعي)874 
حصة.

ال يدة رريم رختار الجارعي)574 
حصة.

املجموع):)5.000)حصة..
-2)وبموجب نف2 القرار الجماعي)
قرر الشركاء)فسخ الشركة املذكورة)

غعاله ابتداء)رن اآلن.
للشركة) كمصفي  غ-عينت 
ال يدة رنى رختار الجارعي ال اكنة)
15)بلوك ف رقم) 15)ق6اع) بالرباط،)

6)حي الرياض.
ركان تصفية الشركة باملقر) ب-)
 15 ق6اع) (15 بالرباط،) اإلجتماعي 

بلوك ف رقم)6)حي الرياض.
بمثابة رقت6ف وبيان

فيدك2

355 P

MSK HOLDING

S.A.R.L

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

 رغس رالها : 4.503.400.000 درهم

رقرها اإلجتماعي : 4 زنقة واد زيز 

شقة 7 ال6ابق 3 غكدال الرباط

 هبة بين األقارب

رؤرخ) عرفي  عقد  I-بموجب 

(،2222 يوليو) (14 بتاريخ) بالرباط،)

غهاب ال يد الصديق الصغير رجموع)

درهم) (100 فئة) رن  حصة  (52  2

رن) يملكها  التي  الواحدة  للحصة 

الشركة)MSK(HOLDING)ش.د. . )

رقرها) درهم،) (4503400 رغس رالها)

زيز) واد  زنقة  (4 بالرباط) اإلجتماعي 

شقة)7)ال6ابق)3)غكدال لصالح بناته)

ال يدة رالك وسارية وكنزة الصغير)

لهذه) املالكات  هن  غصبحن  وبالتالي 

الحصص.

الحصص) هذه  لتفويت  نظرا 

رق م) الشركة  رال  رغس  غصبح 

كالتالي):

 10 الصغير) الصديق  ال يد 

حصة.

 15008 الصغير) رالك  ال يدة 

حصة.

 15008 الصغير) سارية  ال يدة 

حصة.

 15008 الصغير) كنزة  ال يدة 

حصة.

املجموع):)45.034

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)10)غأ 26)2222 تحت رقم)

.106031
بمثاتبة رقت6ف وبيان

فيدك2

356 P

 SOCIETE CIVIL

IMMOBILIERE LAMRANIA
 AU(CAPITAL(SOCIAL(DE :

622.222 DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : 72 RUE(DE

STRASBOURG CASABLANCA

 22 بتاريخ) بمقت�صى عقد عرفي  (

العا ) الجمع  قرر  (،2222 يونيو)

اإلستثنائي را يلي):

-6إعالن عن وفاة املرحورة غرينة)

العقارية) بالشركة  شريكة  الأراري 

الررانيا بتاريخ)2)فبراير)2222)وتوزيع)

غسهمها على ورثتها.

6)رن القانون) -2))تعديل الفصل)

األسا�صي للشركة املتعلق برغس املال).

األسا�صي) القانون  تحديث  (3-

للشركة.
قصد اإلعالن والنشر

357 P

 SOCIETE CIVIL

 IMMOBILIERE NAJMA

DEUX
 AU(CAPITAL(SOCIAL(DE :

622.222 DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : 78 RUE(DE

STRASBOURG CASABLANCA

IF : 6222729

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

العا ) الجمع  قرر  (،2222 يونيو)

اإلستثنائي را يلي):

-6إعالن عن وفاة املرحورة غرينة)

العقارية) بالشركة  شريكة  الأراري 

نجمة)2)بتاريخ)2)فبراير)2222)وتوزيع)

غسهمها على ورثتها.

6)رن القانون) -2))تعديل الفصل)

األسا�صي للشركة املتعلق بالحصص)

األسا�صي) القانون  رن  (7 والفصل)

للشركة املتعلق برغس املال).

عمراني) احمد  ال يد  تعيين  (3-

ح ني كم ير لشركة نجمة)2.
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- )تعديل الفصل)13)رن القانون)

األسا�صي للشركة املتعلق باإلدارة.

األسا�صي) القانون  -5تحديث 

للشركة.

قصد اإلعالن والنشر

358 P

 SOCIETE CIVIL

 IMMOBILIERE DES

MARMOUCHA

 AU(CAPITAL(SOCIAL(DE :

622.222 DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : ANGLE(RUE

 DES MARMOUCHA ET RUE

SENHAJA CASABLANCA

IF : 6222287

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

العا ) الجمع  قرر  (،2222 يونيو)

اإلستثنائي را يلي):

-6إعالن عن وفاة املرحورة غرينة)

العقارية) بالشركة  شريكة  الأراري 

 2222 فبراير) (2 دي ررروشة بتاريخ)

وتوزيع غسهمها على ورثتها.

6)رن القانون) -2))تعديل الفصل)

األسا�صي للشركة املتعلق بالحصص)

األسا�صي) القانون  رن  (7 والفصل)

للشركة املتعلق برغس املال).

عمراني) احمد  ال يد  تعيين  (3-

ح ني كم ير لشركة نجمة)2.

- )تعديل الفصل)13)رن القانون)

األسا�صي للشركة املتعلق باإلدارة.

األسا�صي) القانون  -5تحديث 

للشركة.

قصد اإلعالن والنشر

359 P

 SOCIETE CIVIL

 IMMOBILIERE DES

DEJEMEL ET TOUIL
 AU(CAPITAL(SOCIAL(DE :

622.222 DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : 2 RUE(BONNET

CASABLANCA

IF : 6227336

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

العا ) الجمع  قرر  (،2222 يونيو)

اإلستثنائي را يلي):

1)-)إعالن عن وفاة املرحورة غرينة)

العقارية) بالشركة  شريكة  الأراري 

دجمل ال6ويل بتاريخ)2)فبراير)2222 

وتوزيع غسهمها على ورثتها.
6)رن القانون) 2)-)تعديل الفصل)

األسا�صي للشركة املتعلق بالحصص)

األسا�صي) القانون  رن  (7 والفصل)

للشركة املتعلق برغس املال).

األسا�صي) القانون  تحديث  (- (3

للشركة.
قصد اإلعالن والنشر

360 P

2NK INVEST
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 622.222.22

 DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : 3,RUE(BARII

DEBAZ(CASABLANCA

RC(CASABLANCA(N°  3523

ICE : N°22236966 2222 6

IF : 37272635

العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 

 15 بتاريخ) بالدارالبيضاء) املنعقد 

يوليو)2222،)قرر الشركاء)را يلي):
الشركة) رغسمال  I/زيادة 

درهم) (10.000.000.00 بمبلغ)

إلى) درهم  (100.000.00 رن) لرفعه 

طريق) عن  درهم  (10.100.000.00

بخلق) ودلك  الجاري  الح اب 

100.000)حصة جديدة للشركاء.

تغيير الفصل ال ابع رن القانون)
األسا�صي للشركة املتعلق بالحصص)
بالرغسمال) املتعلق  الثارن  والفصل 

اإلجتماعي.
-)تعيين كم يرة للشركة ملدة أير)
رحدودة ال يدة نوال الحفيري رن)
بالدارالبيضاء،) (1978 راي) (6 رواليد)
القاطنة) الجن ية،) رغربية 
زنقة جالل الدين) (44 بالدارالبيضاء)
اسيوتي ال6ابق)1)املعاريف والحارلة)

.BL3101(للب6اقة الوطنية رقم
القانون) رن  (31 الفصل) تغيير 

األسا�صي للشركة املتعلق بالت يير.
األسا�صي) القانون  تحديث  (-

للشركة بعد رختلف التعديالت.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
غأ 26) (5 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2222)تحت عدد)741941.
قصد النشر واإلعالن

امل ير

361 P

فيدوسبا
225،)شارع رحمد الخار2

الهاتف):)52.52. 25.22/25.22.2. 25.22.2
الدارالبيضاء

 MANAGEMENT
ASSURANCES RISQUES

 INTERMEDIAIRE
 D’ASSURANCE REGI PAR LA

 LOI(N°67-99 PORTANT(CODE
 DES(ASSURANCES(DU 25

 RAJEB 6 23/3 OCTOBRE 2222
وفاة شريك

تفويت الحصص
عزل ر ير وحيد إثر وفاته

تعيين ر ير وحيد
تحيين القانون األسا�صي

قرر الجمع العا  أير العادي) (6-
لشركة) (،2222 يوليو) (22 بتاريخ)
 MANAGEMENT ASSURANCES
امل ؤولية) ذات  شركة  (،RISQUES
 1.000.000 رغسمالها) املحدودة،)
رحج) (،61 اإلجتماعي) رقرها  درهم،)
الجيش امللكي ال6ابق)8)رقم)19،)22 

و26)الدارالبيضاء.

توزيع)740)حصة التي كان يملكها)

املرحو  رحمد فاضل عراقي كالتالي):

ال يد عثمان عراقي)227)حصة،)

اآلن ة كنزة عراقي)134)حصة،)ال يد)

ال يدة) حصة،) (632 عراقي) رحمد 

عائشة العبادي)623)حصة وال يدة)

وبالتالي فإن) حصة،) (93 رريم رورل)

التوزيع الجديد هو كما يلي):

ال يد عثمان عراقي)2.227)حصة)

حصة،) عراقي) 2.63) كنزة  اآلن ة 

حصة،) (2.293 رورل) رريم  ال يدة 

 1.500 عراقي) علي  رحمد  ال يد 

 1.500 اوكاشا) كريم  ال يد  حصة،)

حصة،)ال يدة عائشة العبادي)223 

 623 عراقي) رحمد  ال يد  حصة،)

 622 اوكاشا) ح ن  وال يد  حصة 

حصة.

رحرر) عرفي  عقد  بمقت�صى  ()2

يوليو) (22 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

حصة) (1.500 تفويت) تم  (،2222

التي) للحصة  درهم  (100 فئة) رن 

يملكها ال يد كريم اوكاشا في شركة)

 MANAGEMENT ASSURANCES

عراقي) عثمان  ال يد  إلى  (RISQUES

 500 500)حصة،)اآلن ة كنزة عراقي)

 500 رورل) رريم  ال يدة  حصة،)

حصة.

قرر الجمع العا  أير العادي) ()3

بتاريخ)22)يوليو)2222.

تأكيد تفويت هذه الحصص.

ال يد رحمد فاضل عراقي) عزل 

وفاته) إثر  رن رنصبه كم ير وحيد 

يو  فاتح غبريل)2222)بالدارالبيضاء.

علي) رحمد  ال يد  تعيين 

 1967 غبريل) (7 في) املزداد  عراقي،)

رغربية،) الجن ية  بالدارالبيضاء،)

رقم) الوطنية  للب6اقة  الحارل 

زنقة ابن) (،17 ال اكن) (،BE414887

طفيل ال6ابق)4)الشقة)8)حي النخيل)

الدارالبيضاء.
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تحيين القانون األسا�صي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة) ( -
بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 
عدد) تحت  (،2222 غأ 26) (7

.7 2277
رلخض قصد النشر

فيدوسبا

362 P

فيدوسبا

225،)شارع رحمد الخار2

الهاتف):)52.52. 25.22/25.22.2. 25.22.2

الدارالبيضاء

TACHBEN & CO.FOOD
الزيادة في رغس املال
نقل املقر اإلجتماعي

تحيين القانون األسا�صي
للشريك) عادي  أير  بقرار  (6-
(،2222 رارس) (17 بتاريخ) الوحيد 
(،TACHBEN( &( CO.FOOD لشركة)
املحدودة) امل ؤولية  ذات  شركة 
 10.000 رغسمالها) وحيد،) بشريك 
درهم،)رقرها اإلجتماعي)225،)شارع)
 92 رقم) التاسع  ال6ابق  الزرق6وني 

الدارالبيضاء.
-)الزيادة في رغسمال الشركة بمبلغ)
 10.000 رن) ليرتفع  درهم  (90.000
بإصدار) درهم،) (100.000 إلى) درهم 
درهم لكل) (100 900)حصة رن فئة)
عن) قيمتها  رجموع  سددت  واحدة 
إلى) تصل  احتياطيات  إدراج  طريق 
حصة) (900 وتوزيع) درهم  (90.000

باملجان إلى الشريك الوحيد.
رن) اإلجتماعي  املقر  -نقل 
زرق6وني) شارع  (،225 الدارالبيضاء)
(،225 إلى) (92 رقم) التاسع  ال6ابق 
 6 شارع رحمد الخار2 ركتب رقم)

ال6ابق األول بنف2 املدينة.
األسا�صي) القانون  تحيين  (-

للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة) ()2
 25 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

يونيو)2222،)تحت عدد)737223.
رلخص قصد النشر

)فيدوسبا

363 P

فيدوسبا
225،)شارع رحمد الخار2

الهاتف):)52.52. 25.22/25.22.2. 25.22.2
الدارالبيضاء

YOUKA PLANTE
وفاة شريك

صدقة حصص
تحيين القانون األسا�صي للشركة

قرر الجمع العا  أير العادي) (6-
لشركة) (،2222 راي) (18 بتاريخ)
ذات) شركة  (،YOUKA( PLANTE
رغسمالها) املحدودة،) امل ؤولية 
اإلجتماعي) رقرها  درهم،) (800.000
تيط) (143 رقم) تجزئة  عالية  تجزئة 

رليل)BP 06،)الدارالبيضاء.
توزيع)666)حصة التي كان يملكها)

املرحو  لح ن غيت روحى كالتالي):
 164 روحى) غيت  عمرو  ال يد 
غيت) عائشة  ال يدات  حصة،)
روحي) غيت  تودة  حصة،) (82 روحى)
 82 روحى) غيت  فاظمة  حصة،) (82
حصة،خديجة غيت روحى)82)حصة))
ال يد)) حصة،) (70 خويا) غيت  ي6و 
ال يد)) رحمد غيت روحى)22)حصة،)
ال يد)) حصة،) (22 غيت روحى) باسو 
ياسين غيت روحى)22)حصة،)اآلن ة)
13)حصة،)واآلن ة) رريم غيت روحى)

فردوس غيت روحى)13)حصة.
وبالتالي فإن التوزيع الجديد هو)

كما يلي):)
 4164 روحى) غيت  عمرو  ال يد 

حصة.
 736 خويا) غيت  ي6و  ال يدات 
حصة،) (500 زهرة نايت بركا) حصة،)
تودة) حصة،) (82 عائشة غيت روحى)
غيت) فاطمة  حصة،) (82 روحى) غيت 
روحى)569)حصة خديجة غيت روحى)
ال يد رحمد غيت روحى) 82)حصة،)
ال يد باسو غيت روحى) 568)حصة،)
568)حصة،)ال يد ياسين غيت روحى)
568)حصة،)اآلن ة رريم غيت روحي)
غيت) فردوس  واآلن ة  حصة،) (28 

روحي) 28)حصة.
رحرر) عرفي  عقد  2(بقت�صى 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)18)راي)2222،)
غيت خويا،) ال يدات ي6و  تصدقت 

عائشة غيت روحى،)تودة غيت روحى،)

غيت) وخديجة  روحى  غيت  فاطمة 

روحى ب)1.064)حصة رن فئة))100 

 YOUKA(درهم التي يملكونها في شركة

PLANTE إلى ال يد عمرو غيت روحى.

قرر الجمع العا  أير العادي) ()3

بتاريخ)18)راي)2222.

تأكيد صدقة هذه الحصص.

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني باملحكمة) ( -

 19 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

يونيو)2222،)تحت عدد)736313.
رلخص قصد النشر

)فيدوسبا

364 P

فيدوسبا

225،)شارع رحمد الخار2

الهاتف):)52.52. 25.22/25.22.2. 25.22.2

الدارالبيضاء

ESPACE MEDECIN

استقالة ر ير وحيد

تعيين ر يرة وحيدة

قرر الجمع العا  أير العادي) (6-

(،2222 يوليو) (6 بتاريخ) للشركاء)

رن) شكيب  يون2  ال يد  استقالة 

رنصبه كم ير وحيد.

القري�صي،) سناء) ال يدة  تعيين 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارلة 

الجن ية رغربية،) (، (K332 33 رقم)

ضيعة) زرزور  زنقة  (،3 ال اكنة)

كم يرة) الدارالبيضاء،) بروطون 

وحيد للشركة ملدة أير رحدودة.

تم اإليداع القانوني باملحكمة) ()2

 16 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

يونيو)2222،)تحت عدد)739889.
رلخص قصد النشر

)فيدوسبا

365 P

فيدوسبا

225،)شارع رحمد الخار2

الهاتف):)52.52. 25.22/25.22.2. 25.22.2

الدارالبيضاء

LS II 
السجل التجاري رقم : 26227  

الدارالبيضاء

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

رحرر) عرفي  عقد  -6بمقت�صى 

بالدارالبيضاء)بتاريخ) 2)يناير)2222 

امل ؤولية) ذات  شركة  تأسي2  تم 

اآلتية) وحيد  بشريك  املحدودة 

غوصافها):

.LS II(:(اإلسم

الهدف):)هدف الشركة):

اللوج تية) الخدرات  جميع 

والتخزين وخدرات النقل.

العمليات) جميع  في  املشاركة  (-

تتعلق) التي  الصناعية  التجارية،)

إنشاء) طريق  عن  املذكور  بالهدف 

شركات جديدة.

العمليات) جميع  عارة  وبصفة 

الصناعية) املالية،) املمقولة،)

ت6وير) شأنها  رن  التي  والتجارية 

نشاط الشركة.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسي ها.

شارع نيويورك) (: املقر اإلجتماعي)

سيدي) ال بع  عين  الصناعي  حي 

برنو�صي الدارالبيضاء.

شركة) (: الوحيد) الشريك 

.LOGISOLUTIONS

درهم) (100.000 (: املال) راس 

واحد) كل  حصة  (1.000 إلى) رق م 

فيها) ساهم  100درهم،) ت اوي)

الشريك الوحيد.

النقدية) الحصة  تمت  (: الحصة)

رن) درهم  (100.000 ت اوي) والتي 

طرف الشريك الوحيد.

 31 فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

دي مبر.
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ت يير الشركة):)عين كم ير وحيد)

للشركة ملدة أير رحدودة.

الحارل) ال يد غرين بنكيران،) (2-

رقم) الوطنية  التعريف  لب6اقة 

BE805894،جن ية رغربية ال اكن)

بزنقة خليج سلو  فيال بنكيران عين)

الذئاب الدارالبيضاء.

بعد) الصافي  يوزع  (: األرباح)

اإلقت6اعات القانونية على الشريك)

املالية) ال نة  إلى  يضاف  غو  الوحيد 

املقبلة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (2-

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

يونيو) (62 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2222،)تحت عدد)735752.

السجل) في  التسجيل  تم  (3-

 62 بتاريخ) للدارالبيضاء) التجاري 

يونيو)2222،)تحت عدد)26227 .
رلخص قصد النشر

فيدوسبا

366 P

فيدوسبا

225،)شارع رحمد الخار2

الهاتف):)52.52. 25.22/25.22.2. 25.22.2

الدارالبيضاء

CDME
إضافة عالرة

تغيير الهدف اإلجتماعي
تحيين القانون األسا�صي للشركة

-6قرر الجمع العا  الغير العادي)

 CDME(بتاريخ)5)فبراير)2222)لشركة

املحدودة،) امل ؤولية  ذات  شركة 
رقرها) درهم،) (100.000 رغسمالها)

رقم) باشكو  تجزئة  اإلجتماعي 

 2 رقم) شقة  ال عادة،) إقارة  (،22

الدارالبيضاء.

(: عالرة) إضافة 

.LIFECOMPETENCES
القانون) رن  (2 الفصل) تغيير 

األسا�صي للشركة كما يلي):

.CDME(:(إسم الشركة كما يلي

.LIFECOMPETENCES(:(العالرة

3)املتعلق بالهدف) -)تغيير الفصل)

اإلجتماعي للشركة كما يلي):

املرتب6ة) الخدرات  جميع 

بالتدريب رن غجل التنمية الشخصية)

واملهنية.

جميع) واستيراد  بيع  شراء،)

بالخدرات) املتعلقة  املنتجات 

املذكورة غعاله.

إعداد املنتجات ال6بيعية.

املشورة والتدريب ال6بيعي.

التمثيل التجاري لجميع الشركات)

الوطنية واألجنبية.

العمليات) جميع  عارة  وبصفة 

املنقولة،)املالية،)الصناعية والتجارية)

التي رن شأنها ت6وير نشاط الشركة.

األسا�صي) القانون  تحيين  (-

للشركة.

تم اإليداع القانوني باملحكمة) (2-

 62 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

يونيو)2222،)تحت عدد)735693.
رلخص قصد النشر

فيدوسبا

367 P

فيدوسبا

225،)شارع رحمد الخار2

الهاتف):)52.52. 25.22/25.22.2. 25.22.2

الدارالبيضاء

UNITED REEFERS MAROC

 PAR ABREVIATION

UNIREEF

إستقالة ر ير وحيد
تمديد وكالة ر ير وحيد

تحيين القانون األسا�صي للشركة
العادي) أير  العا   الجمع  -6قرر 

(،2222 غبريل) (14 بتاريخ) للشركاء)

 UNITED REEFERS لشركة)

امل ؤولية) ذات  شركة  ( (MAROC

 6.000.000 رغسمالها) ( املحدودة)

زنقة) (،62 اإلجتماعي) رقرها  درهم،)

الجياللي العوريبي،)الدارالبيضاء.

 PHILIP ال يد) استقالة 

رنصبه) رن  (DOUGLAS GRAY

كم ير وحيد.

ال يد) وحيد  ر ير  وكالة  تمديد 

للب6اقة) الحارل  بني2،) رجيد 

(،B55227 رقم) للتعريف  الوطنية 

الجن ية رغربية،)ال اكن كازا كرين)

الخضراء) املدينة  (352 فيال) تون 

أير) ملدة  الدارالبيضاء،) بوسكورة 

رحدودة.

2())تم اإليداع القانوني باملحكمة)

بتاريخ) 2  بالدارالبيضاء) التجارية 

يوليو)2222،)تحت عدد)741076.
رلخص قصد النشر

فيدوسبا

368 P

GUESTOLOGIST
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 62.222.22

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : BD.

 BOURGONE, RUE(JAAFR

 IBNOU(HABIB, RESIDENCE

 ALMACHHRIK(II 6er(ETAGE(N°3

CASABLANCA

ICE(N°:22252 23722229 

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)2)يوليو)2222،)

بالخصائص) شركة  تأسي2  تم 

التالية):

:)شركة ذات) الشكل القانوني) (/1

ر ؤولية رحدودة.

(: اإلجتماعية) الت مية  (/2

.GUESTOLOGIST

غهدف) للشركة  (: الهدف) (/3

باملغرب.

جميع) وإدارة  املشورة  تقديم  (-

ذلك) في  بما  ال ياحية  املشاريع 

واملوتيالت) والفنادق  امل6اعم 

الع6الت) وقرى  اإلقارة  ووحدات 

الليلية) والنوادي  واملقاهي  والحانات 

املغرب) في  رن  كل  في  والكازينوهات 

والخارج.

لجميع) اإلدارية  -اإلستشارات 

املجموعات واملجمعات املتاكملة التي)

غو) ال6بيعيين  األشخاص  إلى  تنتمي 

اإلعتباريين الذين تبر  رعهم الشركة)

فنية) ر اعدة  غو  إدارة  اتفاقيات 

بتقنيات) يتعلق  نشاط  وغي  تجارية 

والتكنولوجيات) الجديدة  املعلورات 

الجديدة في ر ائل الخدرة.

جميع) وتشغيل  وتنظيم  إنشاء) (-

واملعلورات) اإلستقبال  خدرات 

واإلعالن بجميع غشكاله.

غو) حصة  على  اإلستحواذ  (-

رصلحة في جميع الشركات التجارية)

إرا عن طريق اإلكتتاب) والصناعية،)

األسهم غو حقوق الشركات،) غو شراء)

عن) غو  التحالف،) غو  الجمعيات  غو 

طريق رعاية رنح ال لف واإلتمان.

وعمورا جميع املعارالت املالية) (-

واملنقولة) والصناعية  والتجارية 

بشكل) تتعلق  قد  التي  والعقارية،)

رباشر غو أير رباشر بالهدف املذكور)

ذات) غو  رماثلة  غشياء) بأي  غو  غعاله 

صلة،)رن املرجح غن تعزز ت6ويرها غو)

توسيعها.

الدارالبيضاء) (: املقراإلجتماعي) ( -

شارع بوركون زنقة جعفر ابن حبيب)

ال6ابق األول الرقم) (2 إقارة املشرق)

.3

(: اإلجتماعي) الرغسمال  (/5

إلى) رق مة  درهم  (10.000.000
ت اوي) حصة  كل  حصة،) (100

100.00)درهم،)ررقمة رن)1)إلى)100 

ورخصصة لجميع الشركاء)كاآلتي):

راك يم) ديفولدير  ال يد 

رارسيال)80)حصة.

رودريك)) اوروين  روسانتو  ال يد 

22)حصة.

املجموع):)100)حصة.

6/)املدة):)99)سنة ابتداء)رن تاريخ)

التقييد بالسجل التجاري.

على) املوافقة  تم  (: الت يير) (/7

ت يير الشركة ملدة أير رحدودة رن)

طرف):



62( 7 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

راك يم) ديفولدير  ( ال يد)

فبراير) (5 رواليد) رن  رارسيال 

القاطن) الجن ية،) بلجيكي  (1977

بالدارالبيضاء)والحارل لجواز ال فر)

.EM830091(رقم

تم) (: القانوني) اإليداع  (/8

التجاري) بالسجل  القانوني  اإليداع 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)17)يوليو)2222 

تحت الرقم)739973.
لإلعالن والنشر

امل ير

369 P

 KASBAH TOURS

INTERNATIONAL MAROC
K.T.I

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 2 .222.222.22

DIRHALS

 SIEGE(SOCIAL : 2,RUE(NEUF

BRISACH CASABLANCA

IF : 262 9326

RC(CASABLANCA  : 36.8 7

بمقت�صى رحضر الجمعية العارة)

قرر) (2222 29يونيو) بتاريخ) العادية 

الشركاء)على را يلي):

امل ير) صالحية  ردة  تجديد  (-

رغربي) لحلو،) عثمان  ال يد 

بالدارالبيضاء) القاطن  الجن ية،)

بوسكورة،) بودي  دي  دورين  إقارة 

ت.) رشروع  بوسكورة  (22 فيال)

عند) تنتهي  سنة  ملدة  س.ج.س،)

انعقاد الجمع العا  الذي سيبت في)

ح ابات ال نة اإلجتماعية)2222.

القانون) رن  (45 الفصل) تغيير  (-

األسا�صي للشركة املتعلق بالت يير.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-

بتاريخ) 2  بالدارالبيضاء) التجاري 

يوليو)2222)تحت الرقم)741071.
قصد النشر واإلعالن

370 P

PALACES ET TRADITIONS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU(CAPITAL(DE : 2 .222.222.22

DIRHALS
 SIEGE(SOCIAL : 2,RUE(NEUF

BRISACH CASABLANCA
IF : 262 9326

RC(CASABLANCA / : 36.8 7
بمقت�صى رحضر الجمعية العارة)
قرر) (2222 29يونيو) بتاريخ) العادية 

الشركاء)را يلي):
امل ير) صالحية  ردة  تجديد  (-
رغربي) ش6يرة،) كمال  ال يد 
بالدارالبيضاء) القاطن  الجن ية،)
إقارة جنان كاليفورنيا ي را الرقم)8 
الشقة)16)ال6ابق الثالث،)روندارونا)
ملدة سنة تنتهي عند الجمعية العارة)
ال نة) ح ابات  في  ستبت  التي 

اإلجتماعية)2222.
القانون) رن  (45 الفصل) تغيير  (-

األسا�صي للشركة املتعلق بالت يير.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-
بتاريخ) 2  بالدارالبيضاء) التجاري 

يوليو)2222)تحت الرقم)741070.
قصد النشر واإلعالن
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OLKA
SOCIETE ANONYME

 AU(CAPITAL(DE : 62.922.222.22
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : ANGLE(RUE
 LOUIZIA(ET(RUE(EL(OUALIDIA

 LOTISSEMENT EL MANAR
CASABLANCA

RC(CASABLANCA  : 72.325
IF : 26222587

العا ) الجمع  رحضر  بمقت�صى 
قرر) (2222 يونيو) (30 العادي بتاريخ)
غعضاء) تجديد صالحية  امل اهمون 
رجل2 اإلدارة ملدة ست سنوات والتي)
ال نوي) العا   الجمع  بتاريخ  تنتهي 
الشركة) ح ابات  على  للمصادقة 

بتاريخ)31)دي مبر)2225.

بمقت�صى رداولة رجل2 اإلدارة)) (

تعيين) قرر  (2222 يونيو) (30 بتاريخ)

ال يد قباج كرئي2 ر6ير عا  ملدة)

بتاريخ) تنتهي  والتي  سنوات  ست 

الجمع العا  ال نوي للمصادقة على)

31)دي مبر) ح ابات الشركة بتاريخ)

.2225

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-

بتاريخ) 2  بالدارالبيضاء) التجاري 

يوليو)2222)تحت الرقم)741069.
قصد النشر واإلعالن
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 FABRIQUE DE TEXTILES ET

DE BRODERIES FABRITEX

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 3.222.222.22

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : RUE(SENHAJA

 ANGLE RUE MARMOUCHA

CASABLANCA

RC(CASABLANCA  : 32.235

IF : 26222328 

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

العا ) الجمع  قرر  (،2222 يونيو)

اإلستثنائي را يلي):

املرحورة) وفاة  عن  اإلعالن  (6-

غرينة لغراري بتاريخ)2)فبراير)2222.

رن القانون) (6 تعديل الفصل) (2-

األسا�صي للشركة املتعلق برغس املال.

األسا�صي) القانون  تحديث  (3-

للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  ( الضبط) كتابة 

بالدارالبيضاء)بتاريخ) 2)يوليو)2222 

تحت عدد)6272 7.
قصد النشر واإلعالن
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 RAYAN TRAVAUX ET شركة

TRANSPORT

ش. . 

رغس رال الشركة : 100.000.00 

درهم

رقم 19، تجزئة ر�صى احصين سال

 8 بمقت�صى عقد عرفي حرر يو )

يوليو)2222)ب ال تم تأسي2 شركة)

ذات مل ؤولية املحدودة بالخصائص)

التالية):

 RAYAN TRAVAUX (: الت مية)

.ET TRANSPORT

الهدف):

نقل البضائع

النقل الجماعي

كراء)اآلليات.

 100.000.00 (: رغس رال الشركة)

حصة رن) (1000 إلى) درهم رق مة 

درهم للحصة الواحدة) (100.00 فئة)

رق مة على الشركاء)كاآلتي):

ال يد الع ري ريلود)340)حصة.

ال يد الع ري احمد)330)حصة.

 330 ال يد الع ري عبد الفتاح)

حصة.

: رقم 19، تجزئة  املقر اإلجتماعي)

ر�صى احصين سال.

الت يير : الع ري ريلود.

املدة : ردة الشركة 99 سنة .

التجاري  بالسجل  لتسجيل  تم 

 6 في  ب ال  اإلبتدائية  باملحكمة 

غأ 26 2222 تحت رقم 31605.

بمثابة رقت6ف وبيان

374 P
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 STE. ZALAGH

EQUIPEMENT
SARL

 CAPITAL(SOCIAL : 52.222.22

 MARCHAND DE FORNITURES

 DE BUREAU ET MATERIEL

 INFORMATIQUE

 ADRESSE: N°2 RESIDENCE

 AMAL RUE BOUJDOUR SIDI

BRAHIM(FES(RC : 37725

T.P : 63292226

IF :  2 2 332

ICE : 226  8 92222238

  إعالن عن هبة حصص إجتماعية
إستقالة ر يرات 
وتعيين ر ير جديد

الغير) العا   الجمع  بمقت�صى 

 2222 يوليو) (22 بتاريخ) العادي 

 ZALAGHلشركة الشركاء) فإن 

رحدودة) شركة  ( (EQUIPEMENT

 50.000.00 رغسمالها) امل ؤولية 

إقارة) (67 اإلجتماعي) ورقرها  درهم 

ابراهيم) سيدي  بوجدور  زنقة  غرل 

فاس قرروا را يلي):

50)حصة إجتماعية) القبول بهبة)

رن نصيب ال يدة ضاوية قاسمي إلى)

ال يد نور الدين رصافي.

القبول بهبة)100)حصة إجتماعية)

رن نصيب ال يدة أيتة رصافي إلى)

ال يد نور الدين رصافي.

القبول بهبة)100)حصة إجتماعية)

رن نصيب ال يدة هاجر رصافي إلى)

ال يد نور الدين رصافي.

الجديد) التوزيع  فإن  وهكذا 

للحصص غصبح كالتالي):

 325 رصافي) الدين  نور  ال يد 

حصة.

 175 الحميد رصافي) ال يد عبد 

حصة.

قاسمي) ضاوية  ال يدة  إستقالة 

وال يدة هاجر رصافي وال يدة أيتة)
 ZALAGH رن ت يير شركة) ( رصافي)

.EQUIPEMENT

رصافي) الدين  نور  ال يد  تعيين 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 
رقم) C32299)كم ير جديد للشركة)

رع كل الصالحيات وملدة زرنية أير)

رحدودة.

شركة) فإن  ذلك  على  وبناء)

سوف) (ZALAGH( EQUIPEMENT

تكون رلزرة بالتوقيع األحادي لل يد)

لب6اقة) الحارل  رصافي  الدين  نور 

.C32299 (التعريف الوطنية رقم

لدى) تم  قد  القانوني  الوضع  إن 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

(،2222 غأ 26) (10 بتاريخ) بفاس 

تحت رقم)222/6938.

امل ير

375 P

MRABTI CONCEPT
SARL AU 

ررابتي كون بت

ش. . ..ش.و

الرغسمال اإلجتماعي : 100.000.00 

درهم

املقر اإلجتماعي : 378 شارع الح ن 

الثاني رقم 2 املحيط

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
قرر) (2222 رارس) (2 بتاريخ) املؤرخ 

ررابتي) لشركة  الوحيد  الشريك 

 MRABTI ش. . .ش.و) كون بت 

CONCEPT SARL AU)را يلي):

اإلجتماعي)) الغرض  توسعة 

للشركة بإضافة النشاط التالي):

الدراسات البحثية والخبرة) إجراء)

والتجارب.

تفويت الحصص اإلجتماعية):

 100 بقيمة) حصة  (500 تفويت)

رن رغس) (100.00 درهم لكل واحدة)

املال املالك ال يد رراب6ي رحمد في)

 SARL AU كون بت) ررابتي  شركة 

كلها إلى):

ال6اهري،) الواحد  عبد  ال يد 

رغسمال) رن  حصة  (500 قبل) الذي 

MRABTI CONCEPف) الشركة)

.SARL AU

ال يد  ال ابق  امل ير  استقالة 

عبد  ال يد  وتعيين  رحمد  رراب6ي 

الواحد ال6اهري ر ير جديد، حارل 

 A256323 رقم  الوطنية  للب6اقة 
3، شرق  بلوك  في رقم 27،  واملقيم 

اليوسفية الرباط.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

 ،MRABTI CONCEPT .SARL AU

وهي شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

ذات  شركة  إلى  واحد،  بشريك 

ر ؤولية رحدودة.

تحويل املقر اإلجتماعي إلى عمارة 
رقم 36 شقة رقم 4 حي النهضة شارع 

زرق6وني تمارة.

تعديل املواد 1 و2 و3 و5 و6 و2  

و43 رن النظا  األسا�صي.

بكتابة) ( القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)5)غأ 26)2222،)تحت رقم)

.105980

376 P

LE DOMS CAFE
SARL AU

العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 

26)فبراير) في) )اليو /الشهر/ال نة()

تحمل) والتي  بالرباط  (2222

الخصائص التالية):

قاعة) رقهى،) (: الهدف االجتماعي)

شاي وحلويات،)رثلجات.
رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

رق م إلى)1000)حصة رن فئة)100 

الواحدة روزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):

ال يد إلياس زراع)1000)حصة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة را عدا ال نة)

األولى تبتدئ رن تاريخ التسجيل.
الجبل) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

العيا�صي رقم)22)غكدال،)الرباط.

الت يير):)رن طرف ال يد إلياس)

زراع.

التجاري) بالسجل  التقييد  وقم 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

 N°145019 DU REGISTRE DE

.COMMERCE

377 P

رشيد لبيض

ركتب الح ابات

رقرها االجتماعي):)ال6ابق)3،)الشقة)9،)شارع)

الجيش امللكي،)سيدي بنور

الهاتف):)2523329258

STE BOURECYCLE
SARL AU

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

ب يدي بنور بتاريخ)29)يناير)2222،)

امل ؤولية) ذات  شركة  تأسي2  تم 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

.STE BOURECYCLE(:(الت مية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف):)تهدف الشركة في املغرب)

كما في الخارج إلى):

استغالل رصهر.

استغالل رقالع.

التجارة.

العمليات) كل  عارة  وبصفة 

التجارية،)الصناعية،)املالية املنقولة)

غو الثابتة التي لها صلة رباشرة غو أير)

غو) غعاله  املعددة  باألهداف  رباشرة 

التي رن شأنها ت6وير وتنمية الشركة.

ردة الشركة):)99)سنة ابتداء)رن)

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

عمارة) (،16 رقم) (: املقر االجتماعي)

سدي) امللكي،) الجيش  شارع  قبيل،)

بنور.

في) رحدد  (: االجتماعي) الرغسمال 

إلى) رق مة  درهم  (100.000 ربلغ)

درهم) (100 فئة) رن  حصة  (1000

للحصة الواحدة كلها للشريك احمد)

قبيل.
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ال نة املالية):)تبتدغ في فاتح يناير)
وتنتهي في)31)دي مبر رن كل سنة.

وملدة) الشركة  ست ير  (: الت يير)
أير رحددة رن طرف ال يد):

الجن ية،) رغربي  قبيل،) احمد 
جماعة) الحمارات،) بدوار  ساكن 
لرقم) حارل  بنور،) سيدي  املشرك،)

.MC35766(الب6اقة الوطنية
اإليداع القانوني والتسجيل.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الشركة 
 2222 يناير) (31 ب يدي بنور بتاريخ)

تحت رقم)2825.
رشيد لبيض ركتب الح ابات

378 P

STE OUBELAID TRANS
تغيير الت يير واإلرضاء

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
عا ) تم عقد جمع  (2222 17)يوليو)

استثنائي للشركاء)لتقرر فيه را يلي):
اوبلعيد) ال يد  رن  كل  تعيين 
احمد وال يد بوينك ابراهيم ر يرين)

للشركة ملدة أير رحدودة.
جميع) في  رشترك  توقيع  اعتماد 
رن) لكل  والبنكية  اإلدارية  الوثائق 
ال يد اوبلعيد احمد وال يد بوينك)

ابراهيم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

غأ 26)2222،)تحت رقم)6226.
379 P

 STE TAZA BRA
CONSTUCTION

SARL AU
حي املراب6ين، رقم 22، تجزئة 

STELLION تازة
التعريف الجبائي : 62 6 8 2

السجل التجاري : 276 
إضافة نشاط جديد

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
إضافة) تم  بتازة،) (2222 23)يونيو)

نشاط جديد إلى روضوع الشركة):
 STE( TAZA( BRA شركة)
CONSTRUCTION SARL AU)ذات)

الشيك) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

نشاط) بإضافة  وذلك  الوحيد 

(: التالي) بالعنوان  رقهى،) استغالل 
ارحرف،) (،349 رقم) اشراق،) تجزئة 

حجرة كناوة،)تازة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (2222 غأ 26) (6 بتاريخ)

.335/2222

380 P

STE ELGHAFIANI T. D
SARL AU

رقم 62، شارع الرئي�صي، غوالد ازياير، 

تازة

الرسم املنهي : 62222256

التعريف الجبائي :  25 272 

السجل التجاري : 5277

التعريف الجبائي املوحد : 

2223297 82222 6

تغيير نشاط شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) بتازة  (،2222 رارس) (62 بتاريخ)

 TRANSFERT التش6يب على نشاط)

 D’ARGENT,( CHANGEUR( DE

MONNAIE)واالحتفاظ فقط بنشاط)

 TRAVAUX(األشغال املختلفة غو الناء

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

كنشاط غسا�صي للشركة.

باملحكمة) الضبط  بكتابة  تم 

يوليو) (17 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2222،)تحت رقم)293/2222.

381 P

BMA INVEST
SARL AU

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة بشريك واحد

الواحد) الشريك  قرار  بموجب 

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية) تقرر 

وتبعا لذلك) رحدودة بشريك واحد،)

فإنها تتكون رن ال يد بنعمار رحمد)

غرين.

نشاط الشركة):)الترويج ال ياحي.

رقر الشركة):)زنقة ركة واملرينيين)

ح ان،)الرباط.

 BMA INVEST (: ت مية الشركة)

.SARL

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

 100.000 في) حدد  (: املال) رغس 

درهم رق م على)1000)حصة بقيمة)

100)درهم للواحدة.

ال يد بنعمار) (: الت يير والتوقيع)

رحمد غرين.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية بالرباط بتاريخ)13)غأ 26)

2222،)تحت رقم)106077.
وهذا بمثابة رقت6ف وبيان

382 P

FOUBRUN

SARL

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة

تقرر) الشركاء،) قرار  بموجب 

ر ؤولية) ذات  شركة  تأسي2 

تتكون) فإنها  لذلك  وتبعا  رحدودة،)

رن ال يد سمير الصديقي وال يدة)

الصديقي) وال يد  كريمة  الجبلي 

عبد هللا وال يد الصديكي اسماعيل)

وال يد الصديقي علي.

نشاط الشركة):)الديكور الداخلي)

والخارجي.

املباني) تشييد  عمليات  جميع 

الهندسة) وغعمال  الحرف  وكافة 

املدنية.

شعيب) غبي  دار  (: الشركة) رقر 

الليمون) حوقل  ابن  زنقة  الدكالي 

الرباط.

 FOUBRUN (: الشركة) ت مية 

.SARL

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

رغس املال):)حدد في)10.000)درهم)

 100 حصة بقيمة) (100 رق م على)

درهم للواحدة.

الت يير والتوقيع):)ال يدة الجبلي)

كريمة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية بالرباط بتاريخ)13)غأ 26)

2222،)تحت رقم)106076.
بمثابة رقت6ف وبيان

383 P

UNIVERS PET FOOD
رشكة رحدودة امل ؤولية

راسمالها : 1.000.000 درهم

رقرها االجتماعي : 13 زنقة احمد 

املجاطي ال6ابق األول رقم 8 

املعاريف، الدار البيضاء

RC(N° 29273

املنعقد) العا   الجمع  بمقت�صى 

بتاريخ)5)رارس)2222،)تقرر را يلي):

الدين) شرف  ال يد  استقالة 
زيتون رن رنصب ر ير للشركة.

عمور) بن  إبراهيم  ال يد  تعيين 

ر ير وحيد للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

9)رارس)2222،)تحت رقم)733665.
لإلشارة والبيان

امل ير

384 P

UNIVERS PET FOOD
شركة رحدودة امل ؤولية
رغسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : 13 زنقة احمد 

املجاطي ال6ارق األول رقم 8 

املعاريف الدار البيضاء

RC(N° 29273

بمقت�صى عقد عرفي رحرر بالدار)

تم) (2268 يونيو) (18 بتاريخ) البيضاء)

امل ؤولية) رحدودة  شركة  تأسي2 

بالخصائص التالية):

 UNIVERS PET (: الت مية)

.FOOD
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ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

امل ؤولية املحدودة.

استيراد) (: االجتماعي) الهدف 

األدوية) الغذائية  املواد  وتوزيع 

الخاصة بالحيوانات األليفة.

زنقة احمد) (13 (: املقر االجتماعي)

املجاطي ال6ابق األول رقم)8)املعاريف)

الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: املال) رغس 

اجتماعية) حصة  (1000 ل) رق مة 

ركتتبة) للحصة،) درهم  (100 بقيمة)

إلى) (1 وررقمة رن) ورحررة بالكارل،)

1000)روزعة كما يلي):

 1000 ال يد شرف الدين زيتون)

حصة.

ال نة االجتماعية):)رن فاتح يناير)

إلى)31)دي مبر.

الت يير):)تم تعيين رحمد الخلوفي)

ر ير وحيد للشركة ملدة أير رحددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

22)يوليو)2268،)تحت رقم)273222.
لإلشارة والبيان

امل ير

385 P

UNIVERS PET FOOD

شركة رحدودة امل ؤولية

راسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : 13 زنقة احمد 

املجاطي ال6ابق األول رقم 8 

املعاريف الدار البيضاء

RC(N° 29273

املنعقد) العا   الجمع  بمقت�صى 

بتاريخ)9)غكتوبر)2269،)تقرر را يلي):

رن) الشركة  رال  رغس  زيادة 

 1.000.000 إلى) درهم  (100.000

درهم.

تحيين النظا  األسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

رقم) تحت  (،2268 19)نوفمبر)

.683517
لإلشارة والبيان

امل ير

386 P

UNIVERS PET FOOD
شركة رحدودة امل ؤولية
راسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : 13 زنقة احمد 

املجاطي ال6ابق األول رقم 8 

املعاريف الدار البيضاء

RC(N° 29273

املنعقد) العا   الجمع  بمقت�صى 

بتاريخ)9)غكتوبر)2269،)تقرر را يلي):

الخلوفي) رحمد  ال يد  استقالة 

رن رنصب ر ير للشركة.
تعيين ال يد شرف الدين زيتون)

ر ير وحيد للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

رقم) تحت  (،2269 14)غكتوبر)

.716615
لإلشارة والبيان

امل ير

387 P

KHADARI
SARL AU

سجل تجاري رقم 15375 سال

تعديل
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

 2222 يوليو) (6 بتاريخ) االستثنائي 

ذات) شركة  (KHADARI للشركة)

شريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

وحيد،)رقرها االجتماعي):)تجزغة عمر)

1،)سال) طريق املهدية عمارة)2)كراج)

را يلي):

تمديد الهدف االجتماعي إلى):

االستيراد والتصدير،)التجارة بكل)

غشكالها.

تغيير املقر االجتماعي إلى):

شارع) (2 رقم) املحل  هند،) عمارة 

تادلة،)رابيال،)الرباط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ب ال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)6)غأ 26)2222،)تحت رقم)

.3 826
وهذا بمثابة رقت6ف وبيان

388 P

FLORIDA CARREFOUR
شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

بشريك وحيد

رغسمالها : 1.500.000 درهم

املقر االجتماعي 34 شارع رالي رتجر 

رقم 1 الرباط

تأسي2 شركة
إنشاء) تم  عرفي  عقد  بمقت�صى 

 FLORIDA القانون األسا�صي لشركة)

ذات) شركة  (،CARREFOUR

وحيد) بشريك  رحدودة  ر ؤولية 

والتي تتصف كما يلي):

 FLORIDA (: اسمها)

.CARREFOUR

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

ر ؤولية رحدودة بشريك وحيد.

34)شارع رالي) (: رقرها االجتماعي)

رتجر رقم)1،)الرباط.

هدفها):

نشاط رصبنة وتقديم الخدرات.

التجارة العارة.

االي2) صالة  الف6ائر،) رحل 

كريم،)املخابز،)أرفة الشاي.

توفي األطعمة ال اخنة غو الباردة)

الباردة) او  ال اخنة  واملشروبات 

لتناول ال6عا  غو تناولها.

التجزئة) غو  بالجملة  البيع  شراء،)

والشاي) والشوكوالتة  للقهوة 

اآلخر) والتحضير  العشبي  والشاي 

والتغليف) التعبئة  غشكال  بجميع 

والكب والت والفاصوليا والحقائب و)

الصناديق.

الالزرة) اآلالت  وبيع  تأجير وشراء)

إلنتاج وتجارة املنتجات التي ت وقها)

الشركة.

جميع) تنفيذ  غعم،) وبشكل 

االقتصادية كانت،) غيا   العمليات 

املالية غو  القانونية  غو  العقارية  غو  ( 

)غو املدنية غو التجارية والتي قد ت هل)

رباشر) بشكل  وتتعلق  الشركة   نمو 

املذكور غعاله بالكائن   غو أير رباشر 

رماثلة غو ذات صلة) غو بكل غشياء) (

ورن املرجح غن ت هل ت6وير الشركة.

سنة تبتدئ رن يو ) (99 (: غردها)

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

كل) الشركة  ي ير  (: الت يير)

الرحمان) عبد  سيدي  ال يد  رن 

حارل للجن ية املغربية) الشرقاوي،)

(،A7828 رقم) الوطنية  وللب6اقة 

 3 رقم) بلوك راء) (10 ال اكن بق6اع)

رحمد) وال يد  الرباط  الرياض  حي 

حارل للجن ية املغربية) الشرقاوي،)

(،A22 285 رقم) الوطنية  وللب6اقة 

 3 رقم) بلوك راء) (10 ال اكن بق6اع)

زنقة ال نديان حي الرياض،)الرباط.

كل في  الشركة  تلتز   (:  اإلرضاء)

)را يخص رعارالتها بإرضاء)امل يرين)

الرحمان) عبد  سيدي  ال يد 

الشرقاوي وال يد رحمد الشرقاوي.

درهم) (1.500.000 (: رغسمالها)

15.000)حصة اجتماعية) روزعة إلى)

بقيمة)100)درهم للواحدة كما يلي):

15.000)حصة لل يد سيدي عبد)

الرحمان الشرقاوي.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

 11 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

غأ 26)2222،)تحت سجل تجاري)

رقم)145006.
للتلخيص والنشر

امل يرين

389 P
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شركة باليف كار

ش     ذات الشريك الوحيد

رغسمالها يقدرب ب 100.000 درهم

املقر االجتماعي : حي ال عادة 

العروي  الناظور

تأسي2 شركة
سجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) (،2222 يوليو) (9 بتاريخ) بالناظور 

إحداث قوانين تأسي ية لشركة ذات)

الشريك) وذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد ريزاتها كالتالي):

الت مية):)باليف كار ش     ذات)

الشريك الوحيد.

بدون) ال يارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

ال عادة) حي  (: االجتماعي) املقر 

العروي،)الناظور.

سنة ابتداءا رن تاريخ) (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي.

حدد) (: االجتماعي) الرغسمال 

الرغسمال في)100.000)درهم رق مة)

 100 فئة) رن  حصة  (1000 إلى)

التما  عند) )على  نقدا) درهم رؤداة 

االكتتاب()كلها في رلكية ال يد غيوب)

العمراني.

:)تم تعيين ال يد ياسين) الت يير)

زرنية) ملدة  للشركة  كم ير  الدريف 

أير رحدودة.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

دي مبر رن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

األرباح):)بعد اقت6اع)5%))لتكوين)

تبعا) الباقي  يوزع  القانونية  الذخيرة 

لقرار الشركاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالناظور بتاريخ)10)غأ 26)2222،)

تحت رقم)2 22.

رقم السجل التجاري)22255.
قصد النشر

390 P

 NACER TRAVAUX ET

SERVICES
SARL AU

 NACER TRAVAUX ET شركة)

SERVICES SARL AU،)الكائن رقرها)

غكادير،) الصناعي  الحي  (3 بتاسيال)

العارة) الجمعية  انعقاد  ( إثر) على 

 2222 راي) (11 بتاريخ) االستثنائية 

حيث تقرر) للشركة املذكورة غعاله،)

نقل املقر االجتماعي رن عنوان شقة)

الكفاح) شارع  األول  ال6ابق  (2 رقم)

إلى) الرباط  (C Y M الصناعي) الحي 
العنوان الثاني):)تاسيال)3)رقم عقاري)

الصناعي) الحي  (29/6623 2 عدد)

غكادير،)وتبعا لذلك تغيير املادة)4)رن)

القانون األسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بأكادير تحت رقم)95079.

391 P

TRANS SKIBELLA
SARL AU

تأسي2
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) قد  بتمارة،) (2222  2)يونيو)

امل ؤولية) ذات  شركة  تأسي2 

الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

تحمل الخصائص التالية):

.TRANS(SKIBELLA(:(الت مية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

امل ؤولية املحدودة.

نقل البضائع) (: الهدف االجتماعي)

وغعمال رتنوعة.

رغس املال):)50.000)درهم رق مة)

درهم) (50 فئة) رن  حصة  (500 إلى)

للحصة.

رن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة را عدا ال نة)

األولى تبتدئ رن تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)دوار غوالد ر وني)

الرخوخة صباح الصخيرات.

الت يير):)ال يد رص6فى بال.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ) رقم) 372) تحت  بتمارة 

10)غأ 26)2222.

رقم السجل التجاري):)130379.

392 P

OUSAYH TRANS

SARL AU

بتاريخ) املمضية  للعقود  طبقا 

تم تحرير القانون) (،2222 11)رارس)

الخصائص) ذات  لشركة  األسا�صي 

غبريل) (8 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

.2222

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

امل ؤولية املحدودة بشريك وحيد.

نقل البضائع) (: الهدف االجتماعي)

الوطنية والدولية.

درهم) (100.000 (: الرغسمال)

فئة) رن  حصة  (1000 إلى) رق مة 

100)درهم للحصة.

رن) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التأسي2 النهائي.

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر رن كل سنة را عدا ال نة)

األولى تبتدئ رن تاريخ التسجيل.

شقة) (30 عمارة) (: املقر االجتماعي)

لوكيلي) احمد  روالي  زنقة  (8 رقم)

ح ان)-)الرباط.

:)ال يد سمير كرو ر ير) الت يير)

وحيد للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.144853

393 P

STE RINARI SERVICES
SARL AU

رغسمالها : 100.00 درهم

RC(N° : 623277

االستثنائي) العا   الجمع  قرر 

يوليو) (27 بتاريخ) واملنعقد  للشركة 

2222،)الحل امل بق للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 

التجارية بالرباط بتاريخ)62)غأ 26)

2222)تحت رقم)106063.

394 P

UMA LOGISTIQUE
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي) العا   الجمع  إثر  على 

 UMA LOGISTIQUE(مل اهم شركة

املحدودة،) امل ؤولية  ذات  شركة 

درهم) (100.000 رغسمالها) البالغ 

23،)ساحة غ ) زنقة) (: والكائن رقرها)

ال عد،)تقرر):

حل نهائي لشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

تحت) (،2222 غأ 26) (10 بتاريخ)

رقم)2222/6832.

395 P

 UNION D’AFFRETEMENT

SUD - UNAF SUD
SARL

تعديالت قانونية

االستثنائي) العا   الجمع  إثر  على 

 UNION شركة) مل اهم 

 D’AFFRETEMENT( SUD( -( UNAF

شركة ذات امل ؤولية) (،SUD SARL

 100.000 البالغ رغسمالها) املحدودة،)

عمارة) (: رقرها) والكائن  درهم 

ال6ابق) (،01 رقم) الشقة  ديبرورير،)

األول،)العيون املر�صى،)تقرر):

حل نهائي للشركة.
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كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

تحت) (،2222 غأ 26) (10 بتاريخ)

رقم)2222/6835.

396 P

GROUPE PICTET

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة وذات الشريك الوحيد

تم وضع) يوليو)2222،) (22 بتاريخ)

قانون رنظم لشركة ذات امل ؤولية)

الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية):

 GROUPE PICTET (: الت مية)

وذات) املحدودة  امل ؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

الهدف):)نقل البضائع،)كراء)غالت)

النقل،)نقل ال لع للح اب الخاص)

ملختلف) ودولي  وطني  نقل  والغير،)

نقل) ال ياحي،) النقل  البضائع،)

البضائع،)نقل اللوجي تيكي،)غشغال)

عارة والخدرات.....

الرغسمال):)حدد في ربلغ)100.000 

حصة رن) (1000 إلى) درهم رق مة 

روزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كاآلتي):

الرحيم) عبد  ارغيزالت  ال يد 

1000)حصة.

الوكالة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

بلوك)E)رقم)153)العيون.

ال يد) طرف  رن  ت ير  (: اإلدارة)

أير) ملدة  الرحيم  عبد  ارغيزالت 

رحددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (،2222 يوليو) (23 بتاريخ)

.32385

397 P

AUTOCAR NEWBLANCA

تأسي2 شركة

بمقت�صى عقد عرفي حرر بالدار)

تم) (،2222 يوليو) (6 بتاريخ) البيضاء)

ذات) لشركة  األسا�صي  النظا   وضع 

الشريك) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد باملميزات املبينة فيما يلي):

(: االجتماعية) الت مية 

.AUTOCAR NEWBLANCA

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد.

تأجير) (: االجتماعي) الهدف 

ال يارات.

املجمع ال كني) (: املقر االجتماعي)

األلفة،) (85 الرقم) (5 الشهدية الزنقة)

الدار البيضاء.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداءا)

رن تاريخ تأسي ها النهائي.

حدد) (: االجتماعي) الرغسمال 

درهم) (500.000 رغسمال الشركة في)

روزع على)5000)حصة رن فئة)100 

اكتتبت) الواحدة،) للحصة  درهم 

كلها رحررة للشريك الوحيد ال يد)

بالرونة بوشتى.

رنو) ال يد  تعيين  تم  (: الت يير)

رحمد كم ير للشركة ملدة)3)سنوات.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

دي مبر رن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة را عدا ال نة األولى تبتدئ)

رن تاريخ التسجيل.

باملركز) تم  (: القانوني) اإليداع 

البيضاء) بالدار  لالستثمار  الجهوي 

بتاريخ)28)يوليو)2222.

السجل التجاري رقم)467437.
للنشر والبيان

398 P

LES CHASSEURS DE BOSSES

املن6قة الصناعية بن ر يك سيدي 

عثمان

حي روالي رشيد التجزئة 101

الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 380583

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

(،2222 يوليو) فاتح  بتاريخ  للشركة 

تقرر را يلي):

 10.000 رفع رغسمال الشركة رن)

درهم إلى)600.000)درهم رق مة إلى)

6000)حصة اجتماعية رن فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.

القانون) رن  و7) (6 املادة) تعديل 

األسا�صي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،2222 يوليو) (3 يو ) البيضاء)

رقم)738237.
للنشر والبيان

399 P

ADMONEO

تأسي2 الشركة
بمقت�صى عقد عرفي حرر بالدار)

تم) (،2222 يوليو) (27 بتاريخ) البيضاء)

ذات) لشركة  األسا�صي  النظا   وضع 

الشريك) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد باملميزات املبينة فيما يلي):

(: االجتماعية) الت مية 

.ADMONEO

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد.

التقييم) (: االجتماعي) الهدف 

والخبرة واالستشارة العقارية.

شارع) (225 (: االجتماعي) املقر 

الرقم) التاسع  ال6ابق  الزرق6وني 

92،)الدار البيضاء.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداءا)

رن تاريخ تأسي ها النهائي.

حدد) (: االجتماعي) الرغسمال 

درهم) (10.000 في) الشركة  رغسمال 

 100 100)حصة رن فئة) روزع على)

درهم للحصة الواحدة اكتتبت كلها)

ال يد) الوحيد  للشريك  ورحررة 

بنيحيى عدنان.

الت يير):)تم تعيين ال يد بنيحيى)

عدنان كم ير وحيد للشركة ملدة أير)

رحدودة.

رن) تبتدئ  (: االجتماعية) ال نة 

دي مبر رن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة را عدا ال نة األولى تبتدئ)

رن تاريخ التسجيل.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

رقم) تحت  (،2222 غأ 26) (62

.7 2726

السجل التجاري رقم)468891.
للنشر والبيان

400 P

TRANS OUZOUD
شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

بشريك وحيد

رغسمالها : 4.300.000 درهم

املقر االجتماعي : الرباط حي الشباب 

عمارة 29 رقم 2

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) (،2222 رارس) (62 بالرباط بتاريخ)

االستثنائية) الجمعية  رحضر  تحرير 

 TRANS( OUZOUD( SARL لشركة)

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة  (AU

بشريك وحيد الذي تقرر فيه را يلي):

الشركة) غسهم  جميع  بيع  إقرار 

املراكي) الح ن  لل يد  اململوكة 

غي) املراكي  رحمد  ال يد  لصالح 

سهم) (43.000 رن) سهم  (26.522

تشكل رغس رال الشركة.

إشعار التغيير في الشكل القانوني)

ر ؤولية) ذات  شركة  رن  للشركة 

ر ؤولية) ذات  شركة  إلى  رحدودة 

رحدودة رن شريك وحيد.
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االعتراف باستقالة املدير املشارك)

ال يد الح ن املراقي.

التعديل املقابل للمواد)2))و6)و7 

رن النظا  األساي للشركة.

األسا�صي) للنظا   كارل  اعتماد 

املنفتح للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)11)غأ 26)2222)تحت رقم)

.D106035
للتلخيص والنشر

امل ير

401 P

DIPOLATTO

شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

بشريك وحيد

رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 4 زنقة واد زيز، 

ال6ابق 3، عمارة 7، غكدال، الرباط

تأسي2 شركة
تم) عرفي  عقد  بمقت�صى 

لشركة) األسا�صي  القانون  إنشاء)

DIPOLATTO،)شركة ذات ر ؤولية)

رحدودة بشريك وحيد والتي تتصف)

كما يلي):

.DIPOLATTO(:(اسمها

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

ر ؤولية رحدودة بشريك وحيد.

رقرها االجتماعي):)4)زنقة ولد زيز،)

ال6ابق)3،)عمارة)7،)غكدال،)الرباط.

بيع وتدوق االي2 كريم) (: هدفها)

املوقع،) في  ونذوقها  والشوكوالتة 

وكذلك املشروبات ال اخنة والباردة.

العمليات) جميع  ها ،) وبشكل 

غو) التجارية  غو  ال ياحية  غو  املالية 

العقارية،) غو  املنقولة  غو  الصناعية 

ررتب6ة) تكون  غن  املحتمل  رن  التي 

بشكل رباشر غو أير رباشر وكلها غو)

جزئيا بأي رن األشياء)غو الخصائص)

غو غي غشياء)رماثلة غو ذلك صلة.

يو ) رن  تبتدغ  سنة  (99 (: غردها)

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

الت يير):)ي ير الشركة ال يد عمر)

ابن شقرون حارل للجن ية املغربية)

(،C793499 رقم) الوطنية  والب6اقة 

ال اكن بكندا.

كل) في  الشركة  تلتز   (: االرضاء)

امل ير) را يخص رعارالتها باإلرضاء)

ال يد عمر ابن شقرون.

رغسمالها):)100.000)درهم روزعة)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

 1000 (: 100)درهم للواحدة كما يلي)

حصة لل يد عمر ابن شقرون.

اإليداع القانوني):)تم لدى املحكمة)

التجارية بالرباط بتاريخ)11)غأ 26)

رقم) تجاري  سجل  تحت  (،2222

.145007
للتلخيص والنشر

امل ير

402 P

 بروبكو

PROPCO
شركة رحدودة امل ؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رغس املال الشركة في ربلغ 

90.000.000

رقرها االجتماعي للشركة : شارع 

رحمد ال ادس كم 17 الرباط

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) (2222 يونيو) (19 بتاريخ) بالرباط 

تحرير رحضر قرارات الشريك الوحيد)

PROPCO)شركة) االستثنائي لشركة)

ذات ر ؤولية رحدودة ذات الشريك)

وحيد الذي تقرر فيه را يلي):)

 15 (: املقر االجتماعي رن) تحويل 

شارع األب6ال الشقة رقم)04)غكدال،)

الرباط.

كم) ال ادس  رحمد  شارع  (: إلى)

17،)املنزه،)عمالة تمارة الصخيرات.

رراجعة شارلة للقانون األسا�صي)

للشركة)؛

رحين) األسا�صي  النظا   اعتماد 

ورراجع)؛

ر ائل رختلفة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

10)غأ 26)2222)تحت رقم)2925.

403 P

رشيد لبيض

ركتب الح ابات

رقرها االجتماعي):)ال6ابق)3،)الشقة)9،)شارع)

الجيش امللكي سيدي بنور

STE IDRIMMO
SARL AU

تأسي2 شركة
السجل التجاري عدد : 467159

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

 2222 رارس) (5 ب يدي بنور بتاريخ)

امل ؤولية) ذات  شركة  تأسي2  تم 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة،)

الخصائص التالية):

 STE IDRIMMO (( (: الت مية)

.SARL AU

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف : تهدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج إلى :

رنعش عقاري ؛

رقاول في غشغال البناء ؛

بيع جميع رواد البناء ؛

شراء وبيع االرا�صي ؛

رجزئ ؛

كراء اآلالت الصناعية ؛

العمليات  كل  عارة  وبصفة 

التجارية، الصناعية، املالية املنقولة 

غو الثابتة التي لها صلة رباشرة غو أير 

غو  غعاله  املعددة  باألهداف  رباشرة 

التي رن شأنها ت6وير وتنمية الشركة.

ردة الشركة :)99)سنة ابتداء)رن)

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

(،740 رقم) (: االجتماعي) املقر 

رجموعة)1،)حي با ،)سيدي بنور.

في) رحدد  (: االجتماعي) الرغسمال 
إلى) رق مة  درهم  (100.000 ربلغ)
درهم) (100 فئة) رن  حصة  (1000
(: للشريك) كلها  الواحدة  للحصة 

رحمد اإلدري�صي.
ال نة املالية):)تبتدغ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)دي مبر رن كل سنة.
الت يير):)ت ير الشركة وملدة))أير)

رحددة رن طرف ال يد):
رغربي) اإلدري�صي،) رحمد 
الجن ية،)ساكن بحي با ،)رقم)740،)
حارل) بنور،) سيدي  (،1 رجموعة)
.MC62223 (لرقم الب6اقة الوطنية
تم) (: اإليداع القانوني والتسجيل)
الشركة) وتسجيل  القانوني  اإليداع 
ب يدي) االبتدائية  املحكمة  لدى 
تحت) (2222 رارس) (6 بتاريخ) بنور،)

رقم)3496.
بمقت�صى رقت6ف وبيان

رشيد لبيض ركتب الح ابات

404 P

MENA GREEN POWER
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

تأسي2 شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
شركة) تأسي2  تم  (،2222 يونيو) (9
رميزاتها) املحدودة  امل ؤولية  ذات 

كالتالي):
ر ؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

رحدودة.
 MENA GREEN (( (: الت مية)

.POWER
في  للشركة  االجتماعي  الغرض 

املغرب والخارج :
تصنيع رنتجات التهوية وتكييف 

الهواء.
أيار  وق6ع  رلحقات  تجارة 

رنتجات التهوية وتكييف الهواء.
وتجميع  وتركيب  وتوزيع  استيراد 

وصيانةاملواد ذات الصلة :
الكشف عن حريق ؛
ال باكة الصحية ؛

والتكييف  املركزية  التدفئة 
والتبريد الصناعي.
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العزل الحراري والهواء املضغوط 

والقوية  الضعيفة  الهاتف  لشبكات 

بالفيديو االرن ورراقبة الولوج ؛

التجارية،  العمليات  وبشكل عا  

العقارية،  املالية،  الصناعية، 

رباشرة  عالقة  لها  التي  واملنقوالت 

وبشكل أير رباشر بالغرض االجتماعي 

وتمكن رن تنمية غنش6ة الشركة.

فاتح  رن  تبتدئ   : املالية  ال نة 

كل  رن  دي مبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

املقر االجتماعي : 80 شارع روالي 

ال وداء  الصخور  رقم 22  سليمان 

الدار البيضاء.

املدة :)99)عارا ابتداء)رن تسجيل)

الشركة في السجل التجاري.

يتحدد) (: االجتماعي) الرغسمال 

رائة) ربلغ  في  االجتماعي  الرغسمال 

غلف درهم))100.000()درهم،)رق م)

اجتماعية) حصة  ()1000( غلف) إلى 

للحصة) درهم() ()100( رائة) بقيمة 

ورحررة) كليا  رسجلة  الواحدة،)

ح ب) كل  للشركاء) ورخصصة 

حصته.

ال يدة ايمان الرتابي):)252)حصة)

اجتماعية)؛

252)حصة) (: ال يد نبيل الرتابي)

اجتماعية)؛

 252 ال يد شرف الدين الرتابي)

حصة اجتماعية)؛

 252 هرادي) املجيد  عبد  ال يد 

حصة اجتماعية.

املجموع)1000)حصة اجتماعية.

كم يرين) تعيين  تم  (: الت يير)

للشركة ملدة أير رحدودة):

هرادي،) املجيد  عبد  ال يد 

(،1966 غأ 26) (13 بتاريخ) رزداد 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  حارل 

الجن ية،) رغربي  (BJ65931 رقم)

إقارة) برك يل  زنقة  (6 ب) القاطن 

 15 الشقة) الثالث  ال6ابق  املودة 

الدار))البيضاء.

الرتابي،) الدين  شرف  ال يد 

حارل لب6اقة التعريف الوطنية رقم)

BE 2289)رغربي الجن ية،)القاطن)

 55 رقم) الثاني،) الح ن  بتجزئة 

هرهورة الصخيرات تمارة.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

بالدار البيضاء):)468963.
رن غجل التلخيص والنشر

الت يير

405 P

SOCIETE TRANS SOUFILUX

SARL AU

رغسمال الشركة : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : حي سيدي بوحاجة 

رقم 3 القصر الكبير

تأسي2 شركة
بتاريخ تم  عرفي  عقد   بمقت�صى 

واملصادقة) وضع  (،2222 يونيو) (16

وتسجيل الوثائق املتعلقة):

 SOCIETE شركة) بتأسي2 

.TRANS SOUFILUX SARL AU

 SOCIETE  : التجاري  العنوان 

.TRANS SOUFILUX SARL AU

سيدي  حي   : االجتماعي  املقر 

بوحاجة رقم 03 القصر الكبير.

املدة : 99 سنة.

رغسمال الشركة : رائة غلف درهم 

)100.000 درهم(

نقل   : املزاول  النشاط 

امل تخدرين.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امل ؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الت يير : ت ير الشركة رن طرف 

ال يد سفيان الشاوي.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الكبير،) بالقصر  التجارية  باملحكمة 

تحت (2222 يونيو) (22  بتاريخ)

رقم) 25.

406 P

SOCIETE FATHANE AGRI
SARL

 CAPITAL(SOCIAL(DE 622.222

DH

 SIEGE(SOCIAL : HAY

 KATTANINE(DERB(RMIKI

N°622 KSAR(EL(KEBIR

تأسي2 شركة
بتاريخ تم  عرفي  عقد   بمقت�صى 

واملصادقة) وضع  (،2222 يونيو) (22

وتسجيل الوثائق املتعلقة):

 SOCIETE شركة) بتأسي2 

.FATHANE AGRI SARL

 SOCIETE  : التجاري  العنوان 

.FATHANE AGRI SARL

الق6انين  حي   : االجتماعي  املقر 

درب الرريقي رقم 622 القصر الكبير.

املدة : 99 سنة.

رغسمال الشركة : رائة غلف درهم 

)100.000 درهم(

األرا�صي  تجهيز   : املزاول  النشاط 

الفالحية ؛

االستيراد والتصدير.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امل ؤولية املحدودة.

الت يير : ت ير الشركة رن طرف 

ال يد علي عدة وال يد عمر عدة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الكبير،) بالقصر  التجارية  باملحكمة 

تحت (2222 يونيو) (22  بتاريخ)

رقم)289.

407 P

SOCIETE JANATI SHOP
SARL AU

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

(،2222 يوليو) (22 بتاريخ) ورسجل 

شركة رحدودة امل ؤولية) تم إنشاء)

تحمل) والتي  الوحيد،) الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 SOCIETE JANATI  : الت مية 

.SHOP SARL AU

جميع  بيع   : االجتماعي  الهدف 

التصدير  الجاهزة،  املالب2 

واالستيراد.

 100.000  : الشركة  رغسمال 

درهم.

املقر االجتماعي : امل اكنة بشركة 

عوة  ضاية  زنقة   6 املركز  الربط 

اكدال   16 رقم  الشقة   4 ال6ابق 

الرباط.

ردة الشركة : 99 سنة ابتداء رن 

تاريخ التأسي2.

الت يير : تم تعيين ال يدة جناتي 

ادري�صي ل6يفة كم يرة للشركة.

اإليداع) تم  القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط،)

بتاريخ)27)يوليو)2222.
رقت6ف وبيان

408 P

 SOCIETE PRIME

DISTRIBUTION

SARL AU

رؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

(،2222 يوليو) (19 بتاريخ) ورسجل 

شركة رحدودة امل ؤولية) تم إنشاء)

تحمل) والتي  الوحيد،) الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 SOCIETE PRIME  : الت مية 

.DISTRIBUTION SARL AU

دراسة   : االجتماعي  الهدف 

والحلول  املعدات  وت ويق  تصنيع 

الصناعية.

 100.000  : الشركة  رغسمال 

درهم.

املقر االجتماعي : RDC 193 تجزئة 

ر رور 2 تمارة.

ردة الشركة : 99 سنة ابتداء رن 

تاريخ التأسي2.

الت يير : تم تعيين ال يد اهبال 

إبراهيم كم ير للشركة.
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اإليداع) تم  القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بتمارة،))

غأ 26) (6 بتاريخ) (3708 تحت رقم)

.2222
رقت6ف وبيان

409 P

 LES RESIDENCES BATHA

ANFA

SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

الرغسمال االجتماعي : 2.222 2. 2 

درهم

املقر االجتماعي : كلم 9، طريق 

الجديدة، لي اسفة - بالدار البيضاء

رسجلة بالسجل التجاري 

بالدار البيضاء تحت رقم 135861

التعريف الضريبي : 2223632

العا ) الجمع  رحضر  بموجب 

في املؤرخ  للشركة   االستثنائي 

13)يوليو)2222،)تقرر را يلي):

االجتماعي) الرغسمال  خفض 

بمبلغ) بخ ائر  رعلل  أير  للشركة 

رن) لحمله  درهم  (5.000.000

 4.000.000 إلى) درهم  (9.000.000

تحت) العملية  هذه  تقررت  درهم،)

طائلة شرط واقف يتمثل في أياب)

الشركة) دائني  قبل  رن  تعرض  غي 

في) املحددة  القانونية  املدة  خالل 

تاريخ) رن  ابتداء) يورا() (30( ثالثون)

اإليداع القانوني ملحضر الجمع العا )

املحكمة) ضبط  بكتابة  االستثنائي 

رفضه) غو  البيضاء،) بالدار  التجارية 

دون تحقق شرط غي تعرض رن قبل)

ال يد رئي2 هذه املحكمة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 7 بتاريخ) البيضاء،) بالدار  التجارية 

غأ 26)2222)تحت رقم) 233 7.
للمقت6ف والبيان

املمثل القانوني

410 P

TERTIA 2
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

بشريك وحيد

الرغسمال االجتماعي : 9.000.000 

درهم

املقر االجتماعي : 30، شارع روالي 

يوسف - بالدار البيضاء
رسجلة بالسجل التجاري 

بالدار البيضاء تحت رقم 658723

التعريف الضريبي : 1105070

للشركة) الت يير  بموجب رحضر 

تقرر را) (،2222 يوليو) (22 املؤرخ في)

يلي):

خفض) لعملية  النهائي  التحقق 

عن) بخ ائر  املبررة  أير  الرغسمال 

اجتماعية) حصص  شراء) طريق 

درهم لحمله رن) (5.000.000 بمبلغ)

 4.000.000 إلى) درهم  (9.000.000

درهم.

نظرا لغياب غي تعرض رن طرف)

دائني الشركة خالل األجل القانوني)

وهو)30)يورا ابتداء)رن تاريخ اإليداع)

الشريك) قرارات  ملحضر  القانوني 

املحكمة) ضبط  بكتابة  الوحيد 

18)يونيو) التجارية بالدار البيضاء)في)

ونظرا) (،736149 رقم) تحت  (،2222

التعرض،) رمارسة حق  غجل  النتهاء)

توصلت الشركة رن الشريك الوحيد)

االجتماعي) الحصص  شراء) بعروض 

بمبلغ اسمي قدره)5.000.000)درهم،)

املوافقة لهذا العرض،) وبعد إع6اء)

اجتماعية) حصة  (50.000 فإن)

اسمية) بقيمة  درهم  (100 فئة) رن 

خفض) لعملية  املكونة  للواحدة،)

املبررة بخ ائر بمبلغ) الرغسمال أير 

5.000.000)درهم تم إلغاؤها بأكملها.)

تمت رعاينة التحقق) ونتيجة لذلك،)

النهائي لعملية خفض الرغسمال.

روازة ملا تم ذكره غعاله تم تعديل)

رن القانون األسا�صي) (7 و) (6 املادتين)

خفض) لعملية  تبعا  ورواءرته 

الرغسمال.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  ضبط  كتابة 

غأ 26) (7 بتاريخ) بالدار البيضاء،)

2222)تحت رقم)7 23 7.
للمقت6ف والبيان

املمثل القانوني

411 P

SAPROGIM MAROC
S.A

شركة رجهولة

بموجب غحكا  القرار االستثنائي)

 2222 يناير) (16 بتاريخ) للم اهمين 

رن الشركة املجهولة املعروفة باسم)

برغسمال) (SAPROGIM MAROC

إلى) اإلشارة  تمت  درهم،) (150.000

وفاة املرحو  املزيلي رحمد،)وتحويل)

الوحيد) امل ير  وتعيين  الشركة،)

وتحديث النظا  األسا�صي.

أير) قرار  في  امل اهمون،) غشار 

(: إلى) (،2222 يناير) (16 بتاريخ) عادي 

إعالن وفاة املرحو  املزيلي رحمد)؛

ذات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 

ر ؤولية رحدودة)؛

تعيين امل ير الوحيد ال يد املزيلي)

جمال الدين)؛

تحديث النظا  األسا�صي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

16)يونيو)2222)تحت رقم)735986.

412 P

STE GLACE DOC
على اثر الجمع العا  املنعقد يو )

(،STE GLACE DOC(14)يوليو لشركة

ورقرها) درهم،) (100.000 رغسمالها)

(،62 عمارة) (،3 شقة) (: االجتماعي ب)

شارع روالي يوسف،)سال الجديدة،)

تقرر را يلي):

باع ال يد):)

لفائدة) حصة() (50( رنير) اجعكر 

ال يد الشفوعي يوسف.

(: للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

رن شركة ذات امل ؤولية املحدودة)

ذات) شركة  إلى  واحد  بشريك 

امل ؤولية املحدودة.

تحيين النظا  األسا�صي للشركة)؛

رقم السجل التجاري):)31161.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ب ال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت (2222 غأ 26) (62  بتاريخ)

رقم)34856.

413 P

STE SOTTONAMIRA
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بمقت�صى عقد عرفي ب ال بتاريخ)

القانون) تم وضع  (،2222 يوليو) (23

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

(: االجتماعية) الت مية 

.SOTTONAMIRA

الهدف االجتماعي):)رخبزة)؛

رقهى.
املقر االجتماعي):)رقم)6)ركرر،)رقم)

حي) الحفيظ،) شارع روالي عبد  (22

الفرح،)القرية،)احصين سال.

املدة االجتماعي):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرغسمال 

 100.000 ربلغ) في  الشركة  رغسمال 

درهم روزع على)1000)حصة رن فئة)

100)درهم للحصة وزعت كما يلي):

 340 حليمة) الغزواني  ال يدة 

حصة)؛

ال يدة العب�صي سارة)330)حصة)؛

ال يدة العب�صي غريمة)330)حصة)؛

ال يدة) تعيين  تم  (: الت يير)

العب�صي سارة،)كم يرة للشركة ملدة)

أير رحدودة.

تم التسجيل في السجل التجاري)

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية ب ال تحت رقم)31671.

414 P
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STE HORIZON EDGE
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بمقت�صى عقد عرفي ب ال بتاريخ)
القانون) تم وضع  (،2222 يوليو) (29

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

(: االجتماعية) الت مية 

.HORIZON(EDGE

الهدف االجتماعي):)رفاوض)؛
ركرر،) (23 رقم) (: املقر االجتماعي)

الرشاد،) حي  رحمد،) سيدي  شارع 

القرية)-)سال.

املدة االجتماعي):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرغسمال 
 100.000 ربلغ) في  الشركة  رغسمال 

درهم روزع على)1000)حصة رن فئة)

100)درهم للحصة وزعت كما يلي):

 1000 العربي) الجوشني  ال يد 

حصة)؛

ال يد) تعيين  تم  (: الت يير)

للشركة) كم ير  العربي،) الجوشني 

ملدة أير رحدودة.
تم التسجيل في السجل التجاري)

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية ب ال تحت رقم)31673.

415 P

TRA-DI-GHARB
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 23، شارع غنوال، 

عمارة فلوري 11، املكتب رقم 4، 

ريموزا القني6رة

تأسي2 شركة
رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقني6رة،)تم وضع القانون األسا�صي)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 TRA-DI-GHARB (: الت مية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
امل ؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي):)23،)شارع غنوال،)
(،4 رقم) املكتب  (،11 فلوري) عمارة 

ريموزا القني6رة.
األشغال) (: الشركة) روضوع 

املختلفة غو البناء.
رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 
درهم) (100.000 ربلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) رق م 
رحررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)
على) وروزعة  ركتتبة،) بكارلها،)

الشركاء)كالتالي):
 1000 رحمد) الضباني  ال يد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

الت يير):)غسند إلى ال يد الضباني)
الحارل) رغربية،) الجن ية  رحمد،)

.G285255(للب6اقة الوطنية رقم
ال نة املالية رن فاتح يناير إلى)31 

دي مبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقني6رة تحت)

رقم)54963)بتاريخ)29)يونيو)2222.
416 P

STE QARMADA-TRAV
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 23، شارع غنوال، 
عمارة فلوري 11، املكتب رقم 4، 

ريموزا القني6رة
تأسي2 شركة

رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالقني6رة،)تم وضع القانون األسا�صي)
املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
STE( QARMADA- (: الت مية)

.TRAV SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي):)23،)شارع غنوال،)
(،4 رقم) املكتب  (،11 فلوري) عمارة 

ريموزا القني6رة.

في) املقاول  (: الشركة) روضوع 

األشغال املختلفة غو البناء.
رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

درهم) (100.000 ربلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) رق م 

رحررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

على) وروزعة  ركتتبة،) بكارلها،)

الشركاء)كالتالي):

ال يد قررادة إدري2)500)حصة)؛

ال يد قررادة طه)500)حصة)؛

املدة):)99)سنة.

الت يير):)غسند إلى ال يد قررادة)

الحارل) رغربية،) الجن ية  إدري2،)

(،G692929 رقم) الوطنية  للب6اقة 

الجن ية) طه،) قررادة  وال يد 

الوطنية) للب6اقة  الحارل  رغربية،)
.JA133409(رقم

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني6رة تحت)
غأ 26) (6 بتاريخ) (55487 رقم)

.2222

417 P

ELITE BOIS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

رقرها االجتماعي : القني6رة طريق 

222 كلم 2.5 غوالد برجال

تفويت حصص اجتماعية
وتغيير الشكل القانوني للشركة

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

يونيو)2269)رسجل بالقني6رة تحت)
 222 2 غرر بالتحصيل) (23223 رقم)

 2 بتاريخ) (2269V25669369 وصل)

سبتمبر)2269)باع ال يد بلخو عادل)

لل يد رشيد رزياغ رجموع حصصه)

امل ؤولية) ذات  للشركة  (252

املحدودة)«اليت بوا»

تحويل) العا   الجمع  قرر  كما 

ر ؤولية) ذات  شركة  إلى  الشركة 

رحدودة بشريك وحيد.

رن) (7 و) (6 الفصلين) تغيير  تم 

القانون األسا�صي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2269 سبتمبر) (10 بالقني6رة بتاريخ)

تحت رقم) 7222.

418 P

KANAZI IMMO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة غليان2 

دارنا رقم 345، رتجر رقم 4 رهدية 

- القني6رة

تأسي2 شركة
رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقني6رة،)تم وضع القانون األسا�صي)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 KANAZI( IMMO (: الت مية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة.

غليان2) تجزئة  (: اإلجتماعي) املقر 

دارنا رقم)345،)رتجر رقم)4)رهدية)-)

القني6رة.

اإلنعاش) (: الشركة) روضوع 

العقاري.
رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

درهم) (100.000 ربلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) رق م 

رحررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

على) وروزعة  ركتتبة،) بكارلها،)

الشركاء):

وال يد) كنزي  الدين  نور  ال يد 

ياسر كنزي.

املدة):)99)سنة.

نور) ال يد  إلى  غسند  (: الت يير)

رغربية،) الجن ية  كنزي،) الدين 

رقم) الوطنية  للب6اقة  الحارل 

كنزي،) ياسر  وال يد  (،BK627922

للب6اقة) الحارل  رغربية،) الجن ية 

.BK258 68(الوطنية رقم
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رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني6رة تحت)
غأ 26) (6 بتاريخ) (،55469 رقم)

.2222

419 P

NOVARIA TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 15، زنقة سبو، 

رركز املعارالت «الشوب»، ركتب. 
رقم 2 ال6ابق الخار2.

القني6رة

تأسي2 شركة
رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقني6رة،)تم وضع القانون األسا�صي)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 NOVARIA TRANS (: الت مية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة بشريك وحيد.
15،)زنقة سبو،) (: املقر االجتماعي)

ركتب.) «الشوب»،) املعارالت) رركز 
رقم)2)ال6ابق الخار2، القني6رة.

روضوع الشركة):)

-)املقاولة في نقل األشخاص.

-)املقاولة في األشغال.

عالقة) له  را  كل  عارة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رغسمال الشركة):

ربلغ) في  الشركة  رغسمال  حدد 

 1000 إلى) رق م  درهم  (100.000

درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

ركتتبة،) بكارلها،) رحررة  للواحدة،)

وروزعة على الشركاء)كالتالي):

 1000 (: رحمد) جغل  ال يد  (-

حصة.

املدة):)99)سنة.

غسند إلى ال يد جغل) (: الت يير)

الحارل) رغربية،) الجن ية  رحمد،)

.G 92689(للب6اقة الوطنية رقم

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني6رة تحت)
رقم)55493،)بتاريخ)2222/28/22.

420 P

NNDIFA TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 15، زنقة سبو، 

رركز املعارالت «الشوب»، ركتب. 
رقم 2 ال6ابق الخار2.

القني6رة

تأسي2 شركة
رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقني6رة،)تم وضع القانون األسا�صي)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

.NNDIFA TRANS(:(الت مية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة بشريك وحيد.
15،)زنقة سبو،) (: املقر االجتماعي)

ركتب.) «الشوب»،) املعارالت) رركز 
رقم)2)ال6ابق الخار2، القني6رة.

روضوع الشركة):)

-)املقاولة في نقل األشخاص.

املقاولة في األشغال املختلفة غو) (-

البناء.

عالقة) له  را  كل  عارة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رغسمال الشركة):

ربلغ) في  الشركة  رغسمال  حدد 

 1000 إلى) رق م  درهم  (100.000

درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

ركتتبة،) بكارلها،) رحررة  للواحدة،)

وروزعة على الشركاء)كالتالي):

 1000 (: ال يد حكيم بورطال) (-

حصة.

املدة):)99)سنة.

غسند إلى ال يد حكيم) (: الت يير)

الحارل) الجن ية رغربية،) بورطال،)

.GY19010(للب6اقة الوطنية رقم

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني6رة تحت)
رقم)55527،)بتاريخ)2222/28/66.

421 P

STE LE PONT TECNO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم.

املقر االجتماعي : 15، زنقة سبو، 

رركز املعارالت «الشوب»، ركتب. 
رقم 2 ال6ابق الخار2.

القني6رة

السجل التجاري رقم : 54997 - 

القني6رة.

استدراك خ6أ

بالجريدة) وقع  خ6أ  استدراك 

 22 بتاريخ) (5226 عدد) الرسمية 

يوليوز)2222.

 STE LE PONT(:(عوض):)الت مية

TECNO SARL AU

 STE LE PONT (: الت مية) (: يقرغ)

TECNO SARL

الباقي بدون تغيير.

422 P

ABSTRACT VISIONS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ال6ابق األر�صي 

للفيال رقم 23 ركرر، زنقة رص6فى 

الرافعي - القني6رة.

تأسي2 شركة

رسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقني6رة،)تم وضع القانون األسا�صي)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

ABSTRACT VISIONS(:(الت مية

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة بشريك وحيد.

: ال6ابق األر�صي  املقر االجتماعي)

للفيال رقم 23 ركرر، زنقة رص6فى 

الرافعي - القني6رة.

روضوع الشركة):)

-)ربررج في االعالريات..

-)رحلل ورصمم في اإلعالريات.

عالقة) له  را  كل  عارة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رغسمال الشركة):

ربلغ) في  الشركة  رغسمال  حدد 

 1000 إلى) رق م  درهم  (100.000

درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

ركتتبة،) بكارلها،) رحررة  للواحدة،)

وروزعة على الشركاء)كالتالي):

(: ال يد غرين ر عيد اإلدري�صي) (-

1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

غرين) ال يد  إلى  غسند  (: الت يير)

ر عيد اإلدري�صي،)الجن ية رغربية،)

رقم) الوطنية  للب6اقة  الحارل 

.AD223592

رن فاتح يناير إلى) (: ال نة املالية)

31)دي مبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني6رة تحت)
رقم)55465،)بتاريخ)2222/28/25.

423 P

BKG SOLUTION
SARL

تاسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�صى 

وضع) تم  (2222/28/23 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�صي  القانون 

الخصائص) املحدودة  امل ؤولية 

التالية):

 BKG (: االجتماعية) الت مية 

.SOLUTION
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الهدف االجتماعي):)رقاول البناء.

غعمال البنلء)وغعمال رختلفة.

تجارة عارة.

 9 إقارة) (3 :)شقة) املقر االجتماعي)
زنقة فارسوفيا املحيط)-)الرباط.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

رن تاريخ تأسي ها.

 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 

حصة رن) (1000 درهم روزعة على)

درهم للحصة وزعت كما) (100 فئة)

يلي):

(: ال يد بن بن ع6ية الحمداوي)

500)حصة.

ال يد الكنزي حميد):)500)حصة.

ال نة االجتماعية):)تبدغ رن فاتح)

يناير إلى)31)دي مبر رن كل سنة.

ع6ية) بن  ال يد  (: الت يير)

حميد) الكنزي  وال يد  الحمداوي 

ر يرين للشركة ملدة أير رحدودة.

تم إيداع السجل التجاري بمكتب)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2222/28/63 بتاريخ)

.2929

424 P

 LA CAGETTE - DES

PRODUITS DE SAISON
تأسي2 شركة  .  لشريك وحيد

يو ) ربر   عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالرباط تم تأسي2) يونيو)2222) (29

شركة رميزاتها كالتالي):)

املنتجات) (- الكاجيت) (: الت مية)

املوسمية.

ذات) شركة  (: القانوني) ال كل 

امل ؤولية املحدودة لشريك وحيد.

الزراعة،) (: االجتماعي) الهدف 

الزراعيين،) واإلنتاج  االستغالل 

الزراعية) املنتجات  وت ويق  تعبئة 

والغذائية.
واد) زنقة  (،13 (: االجتماعي) املقر 

زيز،)شقة رقم)4،)غكدال،)الرباط.

املدة):)99)سنة.

الرغسمال)10.000)درهم.

زين) ال يد  تعيين  تم  (: الت يير)

ملدة) للشركة  كمدبر  ردون  عابدين 

أير رحدودة.

تخصص لإلحتياط) (5% (: األرباح)

قرار) ح ب  يوزع  والباقي  القانوني 

الشريك الوحيد.

(: رقم) بالرباط  التجاري  السجل 

.144947

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط يو )5)غأ 26)2222)تحت)
رقم)105967.

رلخص قصد النشر

425 P

ALLAOUA
تأسي2 شركة  .  لشريك وحيد

 7 بمقت�صى عقد عرفي ربر  يو )

تأسي2) تم  بالرباط  (2222 يوليوز)

شركة رميزاتها كالتالي):)

الت مية):)عالوة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

امل ؤولية املحدودة لشريك وحيد.

رحل) رخبزة،) (: الهدف االجتماعي)

حلويات،)رقهى،)أرفة شاي،)ر6عم،)

وجبة خفيفة.

تجزئة ررزوقة،) (: املقر االجتماعي)

عمارة)35-6،)حي شماعو،)سال.

املدة):)99)سنة.

الرغسمال)100.000)درهم.

ال يد) تعيين  تم  (: الت يير)

ملدة) للشركة  كمدبر  عالوة  الح ين 

أير رحدودة.

تخصص لإلحتياط) (5% (: األرباح)

قرار) ح ب  يوزع  والباقي  القانوني 

الشريك الوحيد.

(: رقم) ب ال  التجاري  السجل 

.31649

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2222 غأ 26) (10 ب ال يو )
رقم)331.

رلخص قصد النشر

426 P

INFINITE SILUTION
SARL AU

التصفية امل بقة
بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
املنعقد بتاريخ)19)فبراير)2222،)قرر)

الشريك را يلي):
التصفية امل بقة للشركة بتاريخ)

19)فبراير)2222.
الشهدي) زكرياء) ال يد  تعيين 

رصف للشركة.
بالعنوان) التصفية  رقر  تحديد 
التالي):)15)شارع األب6ال الشقة رقم)

4)غكدال)-)الرباط.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2222/28/62 بتاريخ) بالرباط 

رقم)106073.
427 P

HORIZON GROUPE
SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
ن يم) إقارة  (: االجتماعي) رقرها 
البحر العمارة ب الشقة رقم)1)ررس)

الخير)-)تمارة.
تأسي2 شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تأسي2) تم  بالرباط،) (2222/22/22

شركة تحمل الخصائص التالية):
 HORIZON(GROUPE(:(الت مية

SARL)ش. . .
الهدف االجتماعي):)تاجر.

رغسمال):)100.000)درهم رق مة)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

100)درهم للحصة روزعة كالتالي):
500)حصة اجتماعية بقيمة)100 

درهم بحوزة ال يد التزيتي رحمد.
500)حصة اجتماعية بقيمة)100 
درهم بحوزة ال يد سها  عبدالالوي.
رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقيد بالسجل التجاري.
ن يم) إقارة  (: االجتماعي) املقر 
البحر العمارة ب الشقة رقم)1)ررس)

الخير)-)تمارة.

التزيتي) ال يد  تعيين  (: الت يير)

رحمد ر ير ملدة أير رحدودة.

الضبط) ( بكتابة) اإليداع  تم  لقد 

تحت) بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

الرقم)3675)بتاريخ)2222/27/28.

(: التجاري) بالسجل  التقيد  رقم 

.632295

428 P

QUALITY SCALE
SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة.

رقرها االجتماعي : 379 شارع رحمد 

الخار2، شقة 1 ركرر - الرباط.

تأسي2 شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تأسي2) تم  بالرباط،) (2268/29/25

شركة تحمل الخصائص التالية):

QUALITY SCALE(:(الت مية

SARL)ش. . .

الت يير) (: االجتماعي) الهدف 

التجاري))التجارة اإللكترونية(.

درهم) (100.000 (: املال) رغس 

 100 حصة بقيمة) (1000 رق م إلى)

درهم رق مة كما يلي):)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500

بحوزة ال يد كمال الدين املراب6ي.

500)حصة اجتماعية بقيمة)100 

درهم بحوزة ال يد عماد ملرابط.

رن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقيد بالسجل التجاري.

املقر االجتماعي):)379)شارع رحمد)

الخار2،)شقة)1)ركرر)-)الرباط.

كمال) ال يد  تعيين  (: الت يير)

أير) ملدة  ر ير  املراب6ي  الدين 

رحدودة.

الجهوي) باملركز  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ) بتاريخ  بالرباط  لإلستثمار 

.2268/62/29

(: التجاري) بالسجل  التقيد  رقم 

.133501
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EMELYN DE DESIGNS

SARL AU

تصدير،) (: االجتماعي) الهدف 

تصنيع وبيع املالب2 ور تلزرات.

شقة) (30 عمارة) (: املقر االجتماعي)

8)زنقة روالي احمد لوكيلي ح ان)-)

الرباط.

رغسمال الشركة):)100)درهم.

 SPOREA OANA (: الت يير)

. MONICA

(: التجاري) التقييدبالسجل  رقم 

.145069
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RAMSES TOURS

SARL AU

Au(capita(de 322.222 dhs

 Siège(social : 62 rue(omar(el

 jadidi(magasin(n°6 Kebibat -

.Rabat

.R.C. )Rabat( N°662536

IF : 6527 828

ICE : 226738988222277

تفويت حصص
استقالة امل يرين

وتعيين ر ير جديد للشركة
انعقد) (2222/27/67 بتاريخ)

لشركة) العادي  الغير  العا   الجمع 

ذات) شركة  (،RAMSES TOURS

رغسمالها) رحدودة،) ر ؤولية 

االجتماعي) رقرها  درهما،) (300.000

 1 رقم) الجديدي  عمر  شارع  (16

القبيبات)-)الرباط.

حيث تمت املصاقة على):

99)حصة رملوكة لل يد) تفويت)

عمر الكمرة رغربي الجن ية الحارل)

 A329795 رقم) الوطنية  للب6اقة 

رغربي) بلخو  ح ن  ال يد  لفائدة 

الوطنية) للب6اقة  الحارل  الجن ية 

.AB628926(رقم

رملوكة) حصة  (450 تفويت)

رغربية) سها   شباني  لل يدة 

الوطنية) للب6اقة  الحارل  الجن ية 

ال يد) لفائدة  (H228582 رقم)

ح ن بلخو رغربي الجن ية الحارل)

.AB628926(للب6اقة الوطنية رقم

رملوكة) حصة  (450 تفويت)

رغربية) الزوري  خديجة  ( لل يدة)

الوطنية) للب6اقة  حارلة  الجن ية 

ال يد) لفائدة  (C22232 (رقم

ح ن بلخو رغربي الجن ية الحارل)

.AB628926(للب6اقة الوطنية رقم

تفويت)750)حصة رملوكة لل يد))

غشرف فاكول رغربي الجن ية حارل)

 AB110068 رقم) الوطنية  للب6اقة 

رغربي) بلخو  ح ن  ال يد  لفائدة 

الوطنية) للب6اقة  الحارل  الجن ية 

.AB628926(رقم

تفويت)450)حصة رملوكة لل يد))

هشا  بوخريص كاريلي فياللي رغربي)

الوطنية) للب6اقة  حارل  الجن ية 

ال يد) لفائدة  (D459911 رقم)

ح ن بلخو رغربي الجن ية الحارل)

.AB628926(للب6اقة الوطنية رقم

للشركة) القانونية  الصيغة  تغيير 

إلى شركة امل ؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.

سها  شباني) (: إستقالة امل يرين)

وعمر الكمرة رن رهارهما كم يرين)

رشتركين الشركة وتعيين ال يد حين)

يلخو كم ير جديد.

تغيير البنود)63،7،2،)رن القانون)

األسا�صي.

تبرئة ذرة امل يرين):)سها  شباني)

وعمر الكمرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2222/28/62 في) للرباط  التجارية 

اإليداع القانوني)106057.
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SOCIETE PROCO-INDUS
SARL AU

تأسي2 شركة رحدودة امل ؤولية 
ذات الشريك الوحيد

رغسمالها 100.000 درهما.
سجل تجاري : 130397 - تمارة.

تحت) (2222/27/27 بتاريخ)
لشركة) األسا�صي  النظا   صياأة 
SOCIETE(PROCO-INDUS،)شركة)
الشريك) ذات  امل ؤولية  رحدودة 
درهما،) (100.000 رغسمالها) الوحيد،)
 8 رقرها االجتماعي حي وادي الذهب)

طلعة رقم)1)-)شقة)4)-)تمارة.
املوضوع):)ركتب الدراسات.

الشريك الوحيد):)ال يد الح ين)
الحارل) الجن ية،) رغربي  الع ري 
للب6اقة الوطنية رقم)D262 82،)ب)

1000)حصة.
أير) ملدة  الشركة  ت يير  فرض 

رحددة لل يد):
رغربي) الع ري  الح ين 
الحارل للب6اقة الوطنية) الجن ية،)

.D262 82(رقم
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 
رقم) تحت  (2222/28/66 في) بتمارة 

.822
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شركة »بي ت كون ترالو«
ش. .  ذات ش.و.

رقم 16 زنقة اوكيمدن رقم 9 ال6ابق 
األول اكدال - الرباط.

تكوين شركة رحدودة امل ؤولية 
ذات الشريك الوحيد
رغسمالها : 100.000.

بيو  رؤرخ  رحضر   بمقت�صى 
بيو ) رؤرخ  واخر  (2262 دي مبر) (7
 2)نوفمير)2268)للجمع العا  الغير)
«بي ت كون ترالو») العادي لشركة)
درهم،) (100.000 رغسمالها) ش. . ،)
زنقة) (16 رقم) (: االجتماعي) رقرها 
اوكيمدن رقم)9)ال6ابق األول اكدال)

-)الرباط.

على بتوالي  باإلجماع  اإلقرار  تم  ( 

)را يلي):

بيع حصص):

لعماري) ب يمة  ال يدة  باعت  (-

حصة() (1000( حصصها) جميع 

كون ترالو) بي ت  بشركة  املوجودة 

غي را قدره)100.000)درهم.

تغيير املادة)6)رن القانون األسا�صي)

للشركة.

ال يدة) امل يرة  وإقالة  إبراء)

ب يمة لعماري على ت يير الشركة.

رتفكر) رص6فى  ال يد  تعيين 

تغير) بذلك  للشركة  جديدا  ر يرا 

األسا�صي) القانون  رن  (13 البند)

للشركة.

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

 6322 اراك) الوفاق  تجزئة  (: إلى)

وبذلك) تمارة،) (62 ال6ابق شقة رقم)

األسا�صي) للقانون  الرابع  البند  يتغير 

للشركة.

تحيين النظا  األسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2269/23/68 بتاريخ) بالرباط 

رقم)2282.
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GENERAL WARK
SARL

تبعا لقرار الجمع العا  االستثنائي)

 GENERAL( WARK( SARL لشركة)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  شركة 

ورقرها) درهم  (100.000 رغسمالها)

جماعة) القدية،) دوار  االجتماعي،)

الدزوز،)قلعة ال راأنة.

تقرر بتاريخ)30)يونيو)2222):

حل الشركة.

كمحل لحل) تعيين رقر الشركة،)

الشركة.

ايت) الدين  نور  ال يد  تعيين 

واحلي لحل الشركة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 يو ) ال راأنة  بقلعة  االبتدائية 
يوليوز)2222)تحت رقم)2222/626.
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MANDARO SERVICE
SARL

تاسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�صى  (: غوال)
بالدار البيضاء)بتاريخ)2222/27/22،)
تم وضع النظا  األسا�صي لشركة ذات)
املميزات) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

املبينة فيما يلي):
 MANDARO (: الت مية)

SERVICE
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
التجارة،) (: الغاية رن الشركة هي)
االستيراد والتصدير،)تركيب وصيانة)
الصناعية) املعدات  غنواع  جميع 

وكذلك ق6ع الغيار.
زنقة) (،13 الروداني) شارع  (: املقر)
األلب،) جبال  إقارة  املجاتي،) احمد 
ال6ابق األول،)رقم)08)حي املعاريف)-)

الدار البيضاء.
سنة) (99 في) حددتمدتها  (: املدة)

اعتبارا رن تاريخ تأسي ها النهائي.
 100.000 (: الجماعي) املال  رغس 

درهم املوزع كما يلي):)
 50.000 بركات) فاطمة  ال يدة 

درهم)-)500)حصة.
ال يد سفيان ارا  الحق)25.222 

درهم)-)252)حصة.
ال يد سعيد ارا  الحق)25.222 

درهم)-)252)حصة.
ت ير الشركة رن طرف) (: اإلدارة)
وال يد) الحق  ارا   سفيان  ال يد 

سعيد ارا  الحق ملدة أير رحددة؛
فاتح) بين  را  (: الجماعية) ال نة 

يناير إلى رتم دي مبر.
القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

تخت رقم)16088.
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TG GOLD

SARL

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة.

حرر) عرفي  عقد  بمقت�صى  (: غوال)

تم) بالقني6رة بتاريخ) 2222/27/2،)

ذات) لشركة  األسا�صي  النظا   وضع 

املميزات) ذات  املحدودة  امل ؤولية 

املبينة فيما يلي):

TG GOLD(:(الت مية

الشراء،) (: الغاية رن الشركة هي)

البيع،)االستيراد،)اإلصالح،)الصيانة،)

املنتجات) جميع  داخل  وال م رة 

اإللكترونية واألجهزة املنزلية)؛

تجزئة) رهدية،) طريق  (: املقر)

ال6ابق) (،4 ب) إقارة  دارنا،) غليان2 

األر�صي رقم)4،)القني6رة.

سنة) (99 حددت ردتها في) (: املدة)

اعتبارا رن تاريخ تأسي ها النهائي)؛

 1.000.000 (: رغس املال الجماعي)

درهم املوزع كما يلي):

 252.222 حرودة) فيروز  ال يدة 

درهم)-)2522)حصة.

 252.222 غحمد حرودة) ال يدة 

درهم)-)2522)حصة.

 252.222 ال يدة شيماء)حرودة)

درهم)-)2522)حصة.

ت ير الشركة رن طرف) (: اإلدارة)

ال يدة فيروز حرودة ملدة أير رحددة))

؛

ال نة الجماعية رابين فاتح يناير)

إلى رتم دي مبر.

القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)

باملحكمة االبتدائية بالقني6رة تحت)

رقم)2298.
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ركتب املحاسبة إيهاب استشارة ش.ذ. . .
رغسمال تالشركة):)100.000)درهم.

رقرها االجتماعي):)شارع الح ن الثاني،)عمارة)
البنك املغربي للتجارة الخارجية،

ركتب رقم)98)-)الناظور.
س.ت):)5415.

 ETABLISSEMENT
 D’ENSEIGNEMENT PRIVE

 DAR AL OLOUM AL
HADITHA

رغسمال الشركة : 2.222.222 درهم.
رقرها االجتماعي : حي امل6ار تجزئة 

ال عادة - الناظور.
س.ت : 14357.

بمقت�صى رحضر الجمع العا  أير)
العادي املنعقد في)2222/27/62)قرر)
 ETABLISSEMENT شركة) ر اهمو 
 D’Enseignement( prive( dar( al

oloum(al(haditha)را يلي):
تعديل ال نة املالية كما يلي):)بدل)
في) وتنتهي  يناير  فاتح  تبتدئ رن  غن 
دي مبر ستبتدئ رن فاتح يوليو) (31

وتنتهي في)30)يونيو.
القانون) رن  (36 البند) تعديل 

األسا�صي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالناظور بتاريخ)2222/28/66)تحت)

رقم)2252.
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ركتب املحاسبة إيهاب استشارة ش.ذ. . .
رغسمال الشركة):)100.000)درهم.

رقرها االجتماعي):)شارع الح ن الثاني،)عمارة)
البنك املغربي للتجارة الخارجية،

ركتب رقم)98)-)الناظور.
س.ت):)5415.

 O’MRABO CAFE
RESTAURANT

SARL
رغسمال الشركة : 3.000.000 درهم.
رقرها االجتماعي : شارع الح ن 

الثاني، عمارة البنك املغربي للتجارة 
الخارجية - ركتب رقم 9 - الناظور.

س.ت : 22279.
بمقت�صى رحضر الجمع العا  أير)
العادي املنعقد في)2222/25/28)قرر)

 O’MRABO CAFE شركة) ر اهمو 

RESTAURANT SARL )را يلي):

الزيادة في رغسمال الشركة ح ب)

 500.000 ن بة كل ر اهم بمقدار)

درهم) (100.000 رن) برفعه  درهم 

 50.000 بخلق) درهم،) (600.000 إلى)

 100 رنها) كل  قيمة  جديدة  حصة 

عن) رحررة،) و  رسجلة  كلها  درهم 

طريق امل اهمات النقدية التي دفعها)

الشركاء)في ح اب الشركة.
تعديل البندين)6)و)7)رن القانون)

األسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالناظور بتاريخ)2222/28/66)تحت)
رقم)9 22.
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استدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية
يوليو) (29 بتاريخ) (5222 عدد) (

املتعلق باإلعالن الذي يحمل) (2222
رقم)883I)،)الصفحة)8689.

 CABINET(DE(COORDINATION,

 CONSEIL & METRE 3CM

((: الشركة) ت مية  رن  بدال 

 CABINET(DE(COORDONATION,

.CONSEIL

 CABINET DE (: يقرغ)

 COORDINATION,(CONSEIL( .(&

.METRE 3CM

)الباقي ال تغيير فيه.(

la marocaine des bilans

 STE GLOBAL BUSINESS

IMPROVEMENT SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

la marocaine des bilans

رحج 11 يناير ركتب رقم 8 عمارة 

غدرار حي الداخلة، 80060، غكادير 

املغرب

 STE GLOBAL BUSINESS

IMPROVEMENT SARL شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
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 C/O وعنوان رقرها اإلجتماعي
رقم 10 ركرر زنقة 7 بلوك 11 حي 

بئر غنزران تيكوين - 82252 غكادير 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43699

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (14

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

: ت ميتها) بمختصر   اإلقتضاء)

 STE GLOBAL BUSINESS

.IMPROVEMENT SARL

هندسة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األعمال والعمليات الصناعية.

 C/O (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حي) (11 بلوك) (7 ركرر زنقة) (10 رقم)

غكادير) (82252 (- تيكوين) غنزران  بئر 

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (222 (: ربو) سعيد  ال يد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يدة خدوج البياض):)50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (150 (: ربو) رينة  ال يدة 

بقيمة)100)درهم للحصة.
حصة) (50 (: ربو) دعاء) ال يدة 

بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يدة رانيا ربو):)50)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد سعيد ربو عنوانه)ا()إقارة)

حي) (5 الشقة) (7 التصاعد عمارة ب)

الهدى)80000)غكادير املغرب.

ال يدة خدوج البياض عنوانه)ا()
بوركان) ايراك  (139 رقم) غدرار  زنقة 

80000)غكادير املغرب.
زنقة) ال يدة رينة ربو عنوانه)ا()
غدرار رقم)139)ايراك بوركان)80000 

غكادير املغرب.
زنقة) ربو عنوانه)ا() ال يدة دعاء)
غدرار رقم)139)ايراك بوركان)80000 

غكادير املغرب.
زنقة) عنوانه)ا() ربو  رانيا  ال يدة 
غدرار رقم)139)ايراك بوركان)80000 

غكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد سعيد ربو عنوانه)ا()إقارة)
حي) (5 الشقة) (7 التصاعد عمارة ب)

الهدى)80070)غكادير املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2222)تحت رقم)93682.
1I

ر تارنة شارة

AL WAZIRI
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ر تارنة شارة
شارع امل يرة رقم 2 6 ال6ابق االول 

الناظور شارع امل يرة رقم 2 6 
ال6ابق االول الناظور، 22222، 

الناظور املغرب
AL(WAZIRI شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بوطيب - 22222 الناظور املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22329
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (2 
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 AL (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WAZIRI

غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رتنوعة غو بناء.

غعمال الباستا

غعمال ال6الء.

:)حي اوالد) عنوان املقر االجتماعي)

بوطيب)-)22222)الناظور املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد عبد العلي طوطوش):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: طوطوش) عادل  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.)

ال يد عبد العلي طوطوش):)500 

بقيمة)50.000)درهم.

 500 (: طوطوش) عادل  ال يد 

بقيمة)50.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

طوطوش) العلي  عبد  ال يد 

عنوانه)ا()حي اوالد بوطيب سكتور غ)

22222)الناظور املغرب.

ال يد عادل طوطوش عنوانه)ا()

 22222 غ) بوطيب سكتور  اوالد  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

طوطوش) العلي  عبد  ال يد 

عنوانه)ا()حي اوالد بوطيب سكتور غ)

22222)الناظور املغرب

ال يد عادل طوطوش عنوانه)ا()

 22222 غ) بوطيب سكتور  اوالد  حي 

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

10)يونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2222)تحت رقم)513.

2I

fiduciaire(capital(orient

 FIDUCIAIRE CAPITAL

ORIENT

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD، RESIDENCE

 EL(BARAKA، 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA، 22222، oujda(maroc

 FIDUCIAIRE CAPITAL ORIENT

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

رحمد الخار2 وشارع زرق6وني 

عمارة شقرون شقة رقم 11 - 

60000 وجدة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.267 9

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)01)يوليوز)2222)تم تحويل)

املقر االجتماعي الحالي للشركة رن)«)

وشارع) الخار2  رحمد  شارع  زاوية 

رقم) شقة  عمارة شقرون  زرق6وني 

11)-)60000)وجدة املغرب»)إلى)«زنقة)

ابن رشد إقارة البركة ال6ابق)3)رقم)

7)-)60000)وجدة املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) بتاريخ) 2) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1569.

3I



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62(2(

Immofid

CHAOUIA JUS

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

Immofid

 Rue 623 n 3 groupe(i(olfa(hay

 hassani، 22222، Casablanca

Casablanca

CHAOUIA JUS شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 137 

شارع واد درعة رقم 662 رجموعة 

ي االلفة - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 27223

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (17

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAOUIA JUS

ر6عم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ب عر ثابت.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 662 رقم) درعة  واد  شارع  (137

الدار) (22222 (- االلفة) رجموعة ي 

البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (1.000 (: ال يد علي وهبي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد علي وهبي عنوانه)ا()شارع)

ي) رجموعة  (114 رقم) درعة  واد 

االلفة)22222)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد علي وهبي عنوانه)ا()شارع)

ي) رجموعة  (114 رقم) درعة  واد 

االلفة)22222)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)740999.

4I

phare(consulting

 DOMAINE AGRICOLE

FKASS IFKAK

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

phare(consulting

 marrakech(av. allal(el(fassi °41

 imm(alhamra 2 n،  2222،

marrakech maroc

 DOMAINE(AGRICOLE(FKASS

IFKAK شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 57 زنقة 

الجاحظ لي تيراس املنارة - 40000 

رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

625266

بمقت�صى عقد حر رؤرخ في)01 

يوليوز)2222)تم إعداد القانون)

األسا�صي لشركة ذات امل ؤولية)

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 DOMAINE( AGRICOLE( FKASS

.IFKAK

أرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الفالحي.

زنقة) (57 (: عنوان املقر االجتماعي)

 40000 (- املنارة) تيراس  لي  الجاحظ 

رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

روالي) املدأري  العلوي  ال يد 

 100 80)حصة بقيمة) (: عبد الرحيم)

درهم للحصة.

 22 (: سكينة) البكيلي  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

روالي) املدأري  العلوي  ال يد 

تاركة) تجزئة  الرحيم عنوانه)ا() عبد 

 40000 تاركة) (47 رقم) الزداأية 

رراكش املغرب.

ال يدة البكيلي سكينة عنوانه)ا()

تاركة) (47 تجزئة تاركة الزداأية رقم)

40000)رراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

روالي) املدأري  العلوي  ال يد 

تاركة) تجزئة  الرحيم عنوانه)ا() عبد 

 40000 تاركة) (47 رقم) الزداأية 

رراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (23 التجارية بمراكش بتاريخ)

2222)تحت رقم)114454.

5I

LOUISI

RAS ALHAIT SARL AU شركة

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

LOUISI

 KARIA(CENTRE(karia(centre،

 3 222، KARIA(BA(MOHAMED

MAROC

 RAS ALHAIT SARL AU شركة

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي كدارة 

قرية با رحمد تاونات - 34000 

تاونات املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1655

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2269 نونبر) (01

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

شركة) (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.RAS ALHAIT SARL AU
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خدرات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االسواق) +كراء) البناء) في  رختلفة 

+تفاو�صي.

عنوان املقر االجتماعي):)حي كدارة)

 34000 (- تاونات) رحمد  با  قرية 

تاونات املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد الح يني رحمد عنوانه)ا()

قرية با رحمد)34000)تاونات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد الح يني رحمد عنوانه)ا()

قرية با رحمد)34000)تاونات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (22 االبتدائية بتاونات بتاريخ)

2222)تحت رقم)232.

7I

ر تأرنة املتنبي للمحاسبة

CAFE CALDA

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ر تأرنة املتنبي للمحاسبة

130 شارع املتنبي ال6ابق 2، 

23222، بني رالل املغرب

CAFE CALDA شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

املتنبي رقم 171 - 173 تجزئة 

البوهراوي - 23222 بني رالل 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2827

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)يوليوز)2222)تقرر حل)

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)

الشريك الوحيد)CAFE CALDA)ربلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)

رقم) املتنبي  شارع  اإلجتماعي  رقرها 

(- البوهراوي) تجزئة  (173 (- (171

(: بني رالل املغرب نتيجة ل) (23222

عد  القدرة على املناف ة.

شارع) ب  التصفية  رقر  وحدد 

تجزئة) (173 (- (171 رقم) املتنبي 

البوهراوي)-)23222)بني رالل املغرب.)

وعين):)

الرا�صي) املولى  عبد  ال يد)ة()

 58 رقم) العيون  شارع  وعنوانه)ا()

23222)بني رالل املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)
العيون) شارع  (: بالتصفية) املتعلقة 

رقم)58)بني رالل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني رالل بتاريخ)22)يوليوز)

2222)تحت رقم)22 .

8I

MA GLOBAL CONSULTING

SGTM IMMOBILIER
شركة امل اهمة

توسيع نشاط الشركة)

MA GLOBAL CONSULTING

 angle(bd(Abdelmoumen ،111

 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila  ème(Etage، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

SGTM IMMOBILIER شركة 

امل اهمة

وعنوان رقرها االجتماعي 2، شارع 

الزرق6وني الدارالبيضاء - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.167697

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش6ة  إضافة 

الشركة الحالي):)

الترويج العقاري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)2928 7.

9I

ELYX CONSULTING

EXECUJET

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تغيير ت مية الشركة

ELYX CONSULTING

 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble(Sémiramis-Appt

 n°32 - Etage(n°62، 22222،

CASABLANCA MAROC

EXECUJET شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها االجتماعي 46، شارع 

الزرق6وني، املكتب 15-16، ال6ابق 

6 - 22622 الدارالبيضاء املغرب.

تغيير ت مية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

393787

)بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم تغيير) 10)دجنبر)2269) املؤرخ في)

ت مية الشركة رن)«EXECUJET»)إلى)

.«AVIAJET»

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

رارس)2222)تحت رقم)6 7283.

10I

ELYX CONSULTING

TCO SOLUTION
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

ELYX CONSULTING

 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble(Sémiramis-Appt

 n°32 - Etage(n°62، 22222،

CASABLANCA MAROC

TCO SOLUTION شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 14 نيل 2 

رارس،شارع امل تشفيات - 22322 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.346183

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم) (2268 دجنبر) (03 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

«222.222)درهم»)غي رن)«100.000 

عن) درهم») (300.000» إلى) درهم»)

ديون) رع  رقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار وامل تحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)736646.

13I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

VERTA
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس ال6ابق األول رقم 1، 

90000، طنجة املغرب

VERTA شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 8، شارع 

فاس، ال6ابق 1 رقم 3 90000 

طنجة املغرب
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تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

106601

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 رارس) (11

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

.VERTA(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

االستيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

ال6اقة) ملشروبات  والتصدير 

والحيوية.

8،)شارع) (: عنوان املقر االجتماعي)

فاس،)ال6ابق)1)رقم)3 90000)طنجة)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: يعيش) ابن  رحمد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد رحمد ابن يعيش عنوانه)ا()

 90000  96 رقم) فيال  راالباطا،) حي 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد رحمد ابن يعيش عنوانه)ا()

 90000  96 رقم) فيال  راالباطا،) حي 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) بتاريخ) 2) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232723.

15I

ELYX CONSULTING

FOND MOUSSAHAMA II
شركة امل اهمة
تمديد ردة الشركة

ELYX CONSULTING
 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble(Sémiramis-Appt
 n°32 - Etage(n°62، 22222،

CASABLANCA MAROC
 FOND MOUSSAHAMA II

«شركة امل اهمة»
وعنوان رقرها االجتماعي : 3 شارع 
باب املنصور،فضاء باب انفا - - 

الدار البيضاء املغرب.
«تمديد ردة الشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.191671

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
املؤرخ في)19)نونبر)2269)تقرر تمديد)

ردة الشركة إلى):)3)سنة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

رارس)2222)تحت رقم)732935.
16I

ELYX CONSULTING

TCO SOLUTION
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

ELYX CONSULTING
 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble(Sémiramis-Appt
 n°32 - Etage(n°62، 22222،

CASABLANCA MAROC
TCO SOLUTION شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي 14 نيل 2 
رارس،شارع امل تشفيات - 22322 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.346183

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تم) (2222 رارس) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
«140.000)درهم»)غي رن)«300.000 

عن) درهم») (440.000» إلى) درهم»)

نقدية) حصص  تقديم  (: طريق)

غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)738532.

17I

نجالء)البكاري

ESPACE AUDIOPTIC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

نجالء البكاري

ص.ب 585 ارزورن الح يمة، 

32252، ارزورن املغرب

ESPACE AUDIOPTIC شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي شقة كائنة 

بال6ابق األول بالبناية الكائنة بشارع 

ال ال  رقم 23 - 32222 الح يمة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3075

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (01

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE AUDIOPTIC

اخصائي) (: أرض الشركة بإيجاز)

نظارات

واإلطارات) العدسات  وبيع  شراء)

واملعدات البصرية..

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

كائنة بال6ابق األول بالبناية الكائنة)

 32222 (- (23 رقم) ال ال   بشارع 

الح يمة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (600 (: ال يدة لبنى تكرى)
بقيمة)100)درهم للحصة.

 400 (: ارروس) ابراهيم  ال يد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() تكرى  لبنى  ال يدة 
شارع ت6وان رقم)03 32252)ارزورن)

املغرب.
ال يد ابراهيم ارروس عنوانه)ا()
ارزورن) (32252 رواندا) زنقة  (04

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ادحونائن) خديجة  ال يدة 
عنوانه)ا()حي روالي اسماعيل ق6اع)

22)رقم)1764 11150)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) بالح يمة  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)22 .

18I

aice compta

MINEKAR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 699، 22692،

casablanca maroc
MINEKAR شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي 13 غحمد 
املجاني إقارة جبال االلب ال6ابق 
1 رقم 8 حي املعاريف - 22372 

البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

467657
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MINEKAR
صيانة،) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
خدرة) هياكل،) ريكانيك،) إصالح،)

لجميع املركبات.
عنوان املقر االجتماعي):)13)غحمد)
 1 املجاني إقارة جبال االلب ال6ابق)
رقم)8)حي املعاريف)-)22372)البيضاء)

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
حصة) (500 (: ال يد بنحمو غرين)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: انڤي ت) كارتنير  الشركة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() غرين  بنحمو  ال يد 
 22372 شاجي) غحمد  زنقة  (22-28

البيضاء)املغرب.
الشركة كارتنير انڤي ت عنوانه)ا()
زنقة سمية شهرزاد)3)ال6ابق)5)رقم)

22)بالمي)22582)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() غرين  بنحمو  ال يد 
 22372 شاجي) غحمد  زنقة  (22-28

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)6522 7.
19I

ركتب املتني للمحاسبة والتدبير

3DB
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ركتب املتني للمحاسبة والتدبير
ساحة نفارا 3 اقارة سان 

فران ي كو - ط 2 رقم 9، 90040، 
طنجة املغرب

3DB شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني شارع ل ينا ))اقارة 

بيتهوفن II،طابق 3 رقم 82 -. طنجة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

106707

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

.3DB(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

جميع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

والتوزيع) والبيع  الشراء) عمليات 

والتغليف) والتصدير  واالستيراد 

رنتجات) لجميع  الخ.) واملعالجة 

انوعها،) بجميع  النظافة  وغدوات 

ورواد،) رعدات،) غي  وكذلك 

وجميع) أيار،) وق6ع  وإك  وارات،)

واملنتجات،) وال لع،) الخا ،) املواد 

الغذائية) ورواد  التغليف  ورواد 

بجميع غنواعها.

الت6هير) رجال  في  خدرات  (-

والنظافة واملعالجة الصحية لجميع)

األراكن العارة والخاصة.

الشركات) جميع  وتزويد  توريد  (-

العارة) غو  الخاصة  املؤس ات  غو 

باملنتجات واملواد املذكورة غعاله.

وال م رة) والعمولة  التمثيل  (-

في رجال املنتجات والبنود املذكورة)

غعاله.

املشاركة في جميع الشركات غو) (-

الشركات ذات النشاط املماثل غو ذي)

الصلة.

العمليات) جميع  غعم،) وبشكل  (-

الصناعية والتجارية واملالية واملدنية)

والعقارية التي قد تتعلق بشكل رباشر)

إليها) املشار  باألهداف  رباشر  أير  غو 

غعاله غو غي نشاط رماثل غو ذا صلة)

رن املرجح غن يعزز ت6وير الشركة..

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقارة) ابراهيم الروداني شارع ل ينا)))
-.)طنجة) 3)رقم)82) II،طابق) بيتهوفن)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 Rafael( GONZALEZ ال يد)

CEBALLOS(:(252)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.

 Miguel( GONZALEZ ال يد)

CEBALLOS(:(252)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

 Rafael( GONZALEZ ال يد)
روسيا) زنقة  عنوانه)ا() (CEBALLOS

اقارة سليمة طابق)6)شقة رقم)22)-)

طنجة املغرب.

 Miguel( GONZALEZ ال يد)
روسيا) زنقة  عنوانه)ا() (CEBALLOS

اقارة سليمة طابق)6)شقة رقم)22)-)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

 Rafael( GONZALEZ ال يد)
روسيا) زنقة  عنوانه)ا() (CEBALLOS

6)شقة رقم)22.  اقارة سليمة طابق)

طنجة املغرب

 Miguel( GONZALEZ ال يد)
روسيا) زنقة  عنوانه)ا() (CEBALLOS

اقارة سليمة طابق)6)شقة رقم)22)-)

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)3 2328.

22I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

BRICO AL WILAYA SARL.AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°  TANGER(AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°  TANGER، 92222،

TANGER املغرب

 BRICO AL WILAYA SARL.AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع ولي 

العهد 2 ربروكة ال6ابق االر�صي 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.96373

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)01)يوليوز)2222)تقرر حل)

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)

 BRICO AL WILAYA(الشريك الوحيد

 100.000 رغسمالها) ربلغ  (SARL.AU

درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع)

ربروكة ال6ابق االر�صي) (2 ولي العهد)

طنجة)-)90000)طنجة املغرب نتيجة)

ل):)أياب الصفقات املربحة.

شارع) ب  التصفية  رقر  وحدد 

ربروكة ال6ابق االر�صي) (2 ولي العهد)

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.)

وعين):)

وعنوانه)ا() جرير  فريد  ال يد)ة()

طنجة) (34 رقم) (2 حي الجديد شارع)

)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

:)شارع ولي العهد) املتعلقة بالتصفية)

2)ربروكة ال6ابق االر�صي طنجة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) بتاريخ) 2) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)3567.

26I

KAMAR(BENOUNA

 LES MOULINS KHAIR AL

JANOUB ش م م
إعالن رتعدد القرارات

KAMAR(BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 34

22622، Casablanca(MAROC

 LES(MOULINS(KHAIR(AL

JANOUB ش     «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي :  2 زنقة 

الجياللي أافري التجزئة رقم 3 

عين ال بع - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55605

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

16)يوليوز)2222)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

استقالة ال يد ح ن ر تعيد رن)

رها  الت يير)

قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي)

تعيين كم يير جديد ال يد يون2) (:

املزداد) رغربية  الجن ية  الصالحي 

بالدارالبيضاء) (1988 اكتوبر) (19 في)

رقم) الوطنية  للب6اقة  حارل 

BK252928

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

على) ينص  الذي  (: (15 رقم) بند 

رايلي):)تغيير امل يير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)6228 7.

23I

STE(CABINET(CONSEIL(KASBAH

SYMPHNIE D›AGAFAY
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°268 RUE(ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE،  5222،

OUARZAZATE(MAROC

SYMPHNIE D›AGAFAY شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار 

بوملهول اكفاي ايت ارور رراكش - 

40000 رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3929

 15 في) رؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو)

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SYMPHNIE D’AGAFAY

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

 BIVOUAC ORGANISATION DES

.ÉVÉNEMENT

.TOURISTIQUE

 LOCATION DES QUAD

.MOTO CHAMEAU

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ارور رراكش) ايت  اكفاي  بوملهول 

40000)رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 5.000 (: بن6الب) عزيزة  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 5.000 (: رري) رص6فى  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: بن6الب) عزيزة  ال يدة 

بقيمة)100)درهم.

ال يد رص6فى رري):)500)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يدة عزيزة بن6الب عنوانه)ا()

رراكش) (197 رقم) (1 عباد) سيدي 

40000)رراكش املغرب.

عنوانه)ا() رري  رص6فى  ال يد 

دوار بوملهول اكفاي ايت ارور رراكش)

40000)رراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يدة عزيزة بن6الب عنوانه)ا()

رراكش) (197 رقم) (1 عباد) سيدي 

40000)رراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (09 التجارية بمراكش بتاريخ)

2222)تحت رقم)114034.

2 I

FIDUCIAIRE MOLIFID

JMILI FRERES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B(BUREAU(N°29، 92222،

LARACHE MAROC

JMILI FRERES شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار 

املوارعة الررل جماعة وقيادة 

العواررة - 92652 القصر الكبير 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5317

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (16

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 JMILI (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.FRERES

دراسة) (• (: أرض الشركة بإيجاز)

وتنفيذ املشاريع الفالحية وشراء)وبيع)

جميع املعدات الفالحية.

•)دراسة وتنفيذ رشاريع الري.

•)دراسة وإنشاء)رح6ات الضخ.

رياه) رشاريع  وتنفيذ  دراسة  (•

الشرب والصرف الصحي.

•)حفر األحواض واآلبار والحفر.

رشاريع) جميع  وتنفيذ  دراسة  (•

امل احات الخضراء.

البيوت) وتركيب  بناء) (•

البالستيكية.

•)حفر وغعمال حفر وتب6ين البرك)

والبحيرات االص6ناعية.

•)زراعة وصيانة غشجار الفاكهة.

امل تلزرات) جميع  ت ويق  (•

الزراعية.

•)استيراد وتصدير)؛

العارة) واألشغال  البناء) (•

واألشغال املتنوعة)؛

•)الوساطة بشكل عا .

والعمولة) والتوزيع  الت ويق  (•

والتمثيل) والتصدير  واالستيراد 

والشحن والتجارة بشكل عا  لجميع)

واملنتجات) واملواد  الغذائية  املواد 

واملواد واألدوات واملواد ذات الصلة)

بشكل رباشر غو أير رباشر بأي رن)

قد) التي  غو  غعاله،) املذكورة  األشياء)

تعزز ت6وير الشركة.
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وعمورا جميع العمليات التجارية،)

غو أير) العقارية،) املالية،) الصناعية،)

رباشرة) قه  عال  لها  التي  العقارية 

باألهداف غعاله والتي بإركانها ت6وير)

غهداف الشركة،)وكذلك كل ر اهمة)

رباشرة غو أير رباشرة تحت غي صفة)

في الشركات التي لها غهداف رماثلة....

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وقيادة) جماعة  الررل  املوارعة 

الكبير) القصر  (92652 (- العواررة)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: الجميلي) هشا   ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد عبد القادر الجميلي):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد هشا  الجميلي عنوانه)ا()

وقيادة) جماعة  الررل  املوارعة  دوار 

الكبير) القصر  (92652 العواررة)

املغرب.

الجميلي) القادر  عبد  ال يد 

عنوانه)ا()دوار املوارعة الررل جماعة)

القصر) (92652 العواررة) وقيادة 

الكبير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد هشا  الجميلي عنوانه)ا()

وقيادة) جماعة  الررل  املوارعة  دوار 

الكبير) القصر  (92652 العواررة)

املغرب

ال يد رحمد الجميلي عنوانه)ا()

وقيادة) جماعة  الررل  املوارعة  دوار 

الكبير) القصر  (92652 العواررة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)05)أشت)

2222)تحت رقم)449.

25I

ر تأرنة ساري للمحاسبة

STE SJ CARS SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

KAMAR(BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 34

22622، Casablanca(MAROC

 LES(MOULINS(KHAIR(AL

JANOUB ش     «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي :  2 زنقة 

الجياللي أافري التجزئة رقم 3 

عين ال بع - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55605

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

16)يوليوز)2222)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

استقالة ال يد ح ن ر تعيد رن)

رها  الت يير)

 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):

يون2) ال يد  جديد  كم يير  تعيين 

املزداد) رغربية  الجن ية  الصالحي 

بالدارالبيضاء) (1988 اكتوبر) (19 في)

رقم) الوطنية  للب6اقة  حارل 

.BK252928

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

على) ينص  الذي  (: (15 رقم) بند 

رايلي):)تغيير امل ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)6228 7.

22I

KAMAR(BENOUNA

ALEXACAP
إعالن رتعدد القرارات

KAMAR(BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 34
22622، Casablanca(MAROC

ALEXACAP «شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان رقرها االجتماعي : رلتقى 
زنقة 6 اكتوبر وابو يعلى االفراني - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.269825

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
املؤرخ في)23)يوليوز)2222)تم اتخاذ)

القرارات التالية):)
 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):
بوشعيب) ال يد  الحصص  بيع 
ملفضل وال يد رضوان ملفضل باعوا)
100)حصة اي رجموع الحصص التي)
يمتلك في الشركة الي ال يد سفيان)

كمال)
 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):
يوليوز) في) 2) املؤرخ  العا   الجمع 
 100 بيع) املصادقة على  قرر  (2222

حصة.
وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)
 بند رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

بيع الحصص.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741640.
27I

ML EXPERTS

 BOMBARDIER AEROSPACE
NORTH AFRICA

شركة التوصية الب ي6ة
رفع رغسمال الشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9  EME(ETAGE،

22222، CASABLANCA(MAROC
 BOMBARDIER AEROSPACE

NORTH AFRICA شركة التوصية 
الب ي6ة

 ZONE وعنوان رقرها اإلجتماعي
 FRANCHE(DE(NOUACEUR -

.22222 CASABLANCA(MAROC
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.222685

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تم) (2222 يونيو) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
رن) غي  غرريكي») دوالر  (1.000.000»
 1.040.000» إلى) دوالر») (40.000»
رقاصة) إجراء) (: طريق) عن  دوالر»)
املقدار) املحددة  الشركة  ديون  رع 

وامل تحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)740875.
28I

METREK(COMPTA(PRO

 SOCIETE BRMOH2 TRANS
SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
قفل التصفية

METREK(COMPTA(PRO
 KISSARIAT(AL(HOUDA(AV(MED
 V 6ER(ETAGE(N  ، 6 222، SIDI

SLIMANE MAROC
 SOCIETE(BRMOH2 TRANS
SARL شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي : حي 

ال ال  بلوك 14 رقم 15 - 222 6 
سيدي سليمان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2229
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 
 SOCIETE( BRMOH2( TRANS حل)
امل ؤولية) ذات  شركة  (SARL
 90.000 رغسمالها) ربلغ  املحدودة 
اإلجتماعي حي) درهم وعنوان رقرها 
 6 222 (- (15 رقم) (14 ال ال  بلوك)
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سيدي سليمان املغرب نتيجة لفشل)

املشروع.

وعين):)

النجمي) إبراهيم  ال يد)ة()

امل يرة) تيهلي  دوار  وعنوانه)ا()

سليمان) سيدي  (6 222 امل اعدة)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)

حي) وفي  (2222 يوليوز) (22 بتاريخ)

 6 222 (- (15 رقم) (14 ال ال  بلوك)

سيدي سليمان املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب يدي سليمان بتاريخ)05 

أشت)2222)تحت رقم)665/2222.

29I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

 BUILDING PREMIUM«

»CONSTRUCTION
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 SOCIETE(MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°36 ، lotissement(Al(Qods، El

Jadida، 2 222، الجديدة املغرب

 BUILDING PREMIUM»

CONSTRUCTION» شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 10، زنقة 

الحرية، ال6ابق الثالث، رقم 5، 

)C/O CA AL HIBA(، الجار البيضاء 

- 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 27723

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 رارس) (11

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
: ت ميتها) بمختصر   اإلقتضاء)

 BUILDING PREMIUM»
.«CONSTRUCTION

غشغال) (- (: أرض الشركة بإيجاز)
رختلفة والبناء.)-)اإلنعاش العقاري..

عنوان املقر االجتماعي):)10،)زنقة)
(،5 رقم) الثالث،) ال6ابق  الحرية،)
)C/O CA AL HIBA(،)الجار البيضاء)

-)22222)الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
حصة) (222 (: عزيز) فتح  ال يد 

بقيمة)100)درهم للحصة.
حصة) (222 (: ال يد فتح عثمان)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 100 (: رقية) الرخ�صي  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
100)حصة) (: ال يدة فتح فاطمة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
100)حصة) (: ال يدة فتح عائشة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 100 (: ال عدية) فتح  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
حصة) (100 (: رريم) فتح  ال يدة 

بقيمة)100)درهم للحصة.
حصة) (100 (: زينب) فتح  ال يدة 

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
غزرور) ال يد فتح عزيز عنوانه)ا()

622 2)غزرور املغرب.
عنوانه)ا() عثمان  فتح  ال يد 

غزرور)622 2)غزرور املغرب.
ال يدة الرخ�صي رقية عنوانه)ا()

غزرور)622 2)غزرور املغرب.
عنوانه)ا() فاطمة  فتح  ال يدة 

غزرور)622 2)غزرور املغرب.
عنوانه)ا() عائشة  فتح  ال يدة 

غزرور)622 2)غزرور املغرب.
ال يدة فتح ال عدية عنوانه)ا()

غزرور)622 2)غزرور املغرب.
ال يدة فتح رريم عنوانه)ا()غزرور)

622 2)غزرور املغرب.

ال يدة فتح زينب عنوانه)ا()غزرور)
622 2)غزرور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ورواطن ر يري الشركة):)

غزرور) ال يد فتح عزيز عنوانه)ا()
622 2)غزرور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741570.
30I

Advance Center

Yaron Import Export
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

Advance Center
 Villa 9k  Rue(Annajd(Hay(Riad،

62222، Rabat(Maroc
Yaron Import Export شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي فيال 9ك4 
زنقة النجد، حي الرياض - 62222 

الرباط املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
144809

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 Yaron (: اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

.Import Export
أرض الشركة بإيجاز):)تجارة

استيراد وتصدير
توزيع.

عنوان املقر االجتماعي):)فيال)9ك4 
 62222 (- الرياض) حي  النجد،) زنقة 

الرباط املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد عبد الرحيم وربية):)1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد عبد الرحيم وربية):)1000 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

وربية) الرحيم  عبد  ال يد 
عمارة) القني6رة  زنقة  عنوانه)ا()
املحمدية) (10000 البوكيلي رقم ب1 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
وربية) الرحيم  عبد  ال يد 
عمارة) القني6رة  زنقة  عنوانه)ا()
املحمدية) (10000 البوكيلي رقم ب1 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (27 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)625822.
31I

AYA DELICES

AYA DELICES
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AYA DELICES
 CASABLANCA، 2222،
CASABLANCA MAROC

AYA DELICES شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي املن6قة 
الصناعية اوالد صالح حي 1.3.س 
الرقم 27 نواصر - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 32287

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)01)يوليوز)2222)تم تحويل)
رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
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«املن6قة الصناعية اوالد صالح حي)
 22222 (- نواصر) (27 الرقم) 1.3.س 
«تجزءة) إلى) املغرب») البيضاء) الدار 
حي) (51 الرقم) (29 الزنقة) ر ثونة 
البيضاء) الدار  (22222 (- الح ني)

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)16059.
32I

CABINET SALAH AISSE

DOCTORPLUS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR(ET(RUE(ISHAK
 IBN(HANAINE، 22622،
CASABLANCA MAROC

DOCTORPLUS شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 
راجوريل، رقم 7، شقة 1، ال6ابق 

االول، االلفة، الدار البيضاء - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
467987

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (15
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOCTORPLUS
-إدارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
االعالريات لالستشارات عن) رنصة 

بعد.
خدرة) وتوفير  وت ويق  -ت6وير 

اإلنترنت.
-االستشارات والخدرات في جميع)

املجاالت)؛

-املشاركة املباشرة غو أير املباشرة)

للشركة في جميع العمليات املتعلقة)

طريق) عن  املذكور  الشركة  بغرض 

إنشاء)شركات جديدة غو ر اهمة غو)

اندراج غو جمعية غو اشتراك غو شراء)

غسهم غو حقوق شركة غو إدارة غو أير)

ذلك.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال6ابق) (،1 شقة) (،7 رقم) راجوريل،)

(- البيضاء) الدار  االلفة،) االول،)

22222)الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رغسمال  ربلغ 

622.222،22)درهم،)رق م كالتالي):)

الزهراء) فاطمة  ال يدة 

حصة) (252 (: العلوي) الحافي�صي 

بقيمة)25.222،22)درهم للحصة.

روجر) نيكول  ياني2  ال يد 

بقيمة) حصة  (750 (: جيورجاندلي)

75.222،22)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

الزهراء) فاطمة  ال يدة 

 43 عنوانه)ا() العلوي  الحافي�صي 

الدار البيضاء) زنقة واليلي،حي الهنا،)

22262)الدار البيضاء)املغرب.

جيور) روجر  نيكول  ياني2  ال يد 

فغاتيغنيتي،) شارع  عنوانه)ا() جاندلي 

 L-65 6 لوك مبورج) لوك مبورج،)

لوك مبورج لوك مبورج.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

روجر) نيكول  ياني2  ال يد 

شارع) عنوانه)ا() جيورجاندلي 

(، ج ر ك مبو لو ، تيغنيتي فغا

لوك مبورج) (L-65 6 لوك مبورج)

لوك مبورج

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741846.

34I

fiscanet

RBAITI TRANS

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiscanet

 residence(al(badr(imm 39

 n 3 ain(sebaa(casablanca

 casablanca، 22253، casablanca

maroc

RBAITI TRANS شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي : اقارة 

ربروك عمارة 13 رقم 8 سيدي 

رورن - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.282326

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تقرر) (2222 فبراير) (22 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (RBAITI TRANS حل)

رغسمالها) ربلغ  املحدودة  امل ؤولية 

رقرها) وعنوان  درهم  (100.000

عمارة) ربروك  اقارة  اإلجتماعي 

 22222 (- رورن) سيدي  (8 رقم) (13

املغرب نتيجة السباب) الدارالبيضاء)

اقتصادية.

وعين):)

الرباي6ي) فوزية  ال يد)ة()

عمارة) ربروك  اقارة  وعنوانه)ا()

 22222 رورن) سيدي  (8 رقم) (13

)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)

اقارة) وفي  (2222 فبراير) (22 بتاريخ)

ربروك عمارة)13)رقم)8)سيدي رورن)

-)22222)البيضاء.)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)737962.

35I

COMPTE A JOUR

ZELMATI
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MOLI NEGOCE

 AVENUE MOHAMED EL

 ،KHARRAZ(N  9، 93222

ت6وان املغرب

رولي نيغوس شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

رحمد الخراز رقم 449 - 93000 

ت6وان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11711

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تقرر حل) (2269 غبريل) (16 املؤرخ في)

شركة ذات امل ؤولية املحدودة رولي)

 100.000 رغسمالها) ربلغ  نيغوس 

درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع)

 93000 (- (449 رقم) الخراز  رحمد 

ت6وان املغرب نتيجة ل):)عد  وجود)

اي نشاط اقتصادي.

شارع) ب  التصفية  رقر  وحدد 

 93000 (- (449 رقم) الخراز  رحمد 

ت6وان املغرب.)

وعين):)

رشيد) رحمد  بوراس  ال يد)ة()

رقم) الخراز  رحمد  شارع  وعنوانه)ا()

449 93000)ت6وان املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

ال يد)ة()بوراس لبنى وعنوانه)ا()

شارع رحمد الخراز رقم)449 93000 

ت6وان املغرب كمصفي))ة()للشركة.

ايمان) بوراس  ال يد)ة()

رقم) الخراز  رحمد  شارع  وعنوانه)ا()

449 93000)ت6وان املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

راي) (13 بتاريخ) بت6وان  االبتدائية 

2269)تحت رقم)843.

37I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

L’OLIVETO DE DOUAR
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 62 6ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT   LOGEMENT

 DAR(TALIB   622 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 62 6ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT   LOGEMENT

 DAR(TALIB   622 ESSAOUIRA،

  622، ESSAOUIRA(MAROC

L’OLIVETO DE DOUAR شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار بوزرة 

جماعة اكرض إقليم الصويرة - 

44000 الصويرة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5295

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L’OLIVETO DE DOUAR
رقاول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التجارية) األعمال  وإدارة  ت يير  في 

والخدرات))ر6عم(.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بوزرة جماعة اكرض إقليم الصويرة)

-)44000)الصويرة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: طبراني) ح ن  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() طبراني  ح ن  ال يد 
إقليم) اكرض  جماعة  بوزرة  دوار 

الصويرة)44000)الصويرة آملغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() طبراني  ح ن  ال يد 
إقليم) اكرض  جماعة  بوزرة  دوار 

الصويرة)44000)الصويرة آملغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)29)يونيو)

2222)تحت رقم)131.
38I

OASIS NORD CABO

رولي نيغوس
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

MOLI NEGOCE
 AVENUE MOHAMED EL

 ،KHARRAZ(N  9، 93222
ت6وان املغرب

رولي نيغوس شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 
رحمد الخراز رقم 449 - 93000 

ت6وان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11711

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر حل) (2269 غبريل) (16 املؤرخ في)
شركة ذات امل ؤولية املحدودة رولي)
 100.000 رغسمالها) ربلغ  نيغوس 
درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع)
 93000 (- (449 رقم) الخراز  رحمد 

ت6وان املغرب نتيجة ل):)عد  وجود)

اي نشاط اقتصادي.

شارع) ب  التصفية  رقر  وحدد 

 93000 (- (449 رقم) الخراز  رحمد 

ت6وان املغرب.)

وعين):)

رشيد) رحمد  بوراس  ال يد)ة()

رقم) الخراز  رحمد  شارع  وعنوانه)ا()

449 93000)ت6وان املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

ال يد)ة()بوراس لبنى وعنوانه)ا()

شارع رحمد الخراز رقم)449 93000 

ت6وان املغرب كمصفي))ة()للشركة.

ايمان) بوراس  ال يد)ة()

رقم) الخراز  رحمد  شارع  وعنوانه)ا()

449 93000)ت6وان املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

راي) (13 بتاريخ) بت6وان  االبتدائية 

2269)تحت رقم)843.

40I

AS AUDIT

AS AUDIT

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

AS AUDIT

10 زنقة الحرية ال6ابق الثالث 

شقة رقم 6، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

AS AUDIT شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية ال6ابق الثالث شقة رقم 6 

الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 27926

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 AS (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUDIT
-)خبير في) (: أرض الشركة بإيجاز)

املحاسبة.
املالية،) الح ابات  فحص  (-
ضبط ح ابات) الح ابات،) تدقيق 

الشركات.
الشركات،) ح ابات  ر ك  (-
على) واإلشراف  امل اعدة  تقديم 

رراقبة الح ابات..
زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)
 6 رقم) الثالث شقة  ال6ابق  الحرية 
الدار البيضاء)22222)الدار البيضاء)

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 50.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)
ال يد سعيد عالالت):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() عالالت  سعيد  ال يد 
33)زنقة طارق ابن زياد ال6ابق)5)رقم)
 22222 حي امل تشفيات) (18 الشقة)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() عالالت  سعيد  ال يد 
33)زنقة طارق ابن زياد ال6ابق)5)رقم)
 22222 حي امل تشفيات) (18 الشقة)

الدار البيضاء)املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

41I

HANA COMPTA MAROC

» OUAFAE TRANSFER «
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA، 2 222، EL(JADIDA

MAROC

« OUAFAE TRANSFER » شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

ازة 
ّ
وعنوان رقرها اإلجتماعي رك

رقم 2 ال6ابق ال فلي عمارة 7 

تجزئة ال ال  1 الجديدة - 222 2 

الجديدة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16695

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (28

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(» (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.«(OUAFAE TRANSFER

كل) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

غعمال الوساطة فيما يتعلق بتحويل)

إدارة الوكاالت) (- األروال والخدرات.)

واملبيعات الرائدة فيما يتعلق بنشاط)

الشركة.

ازة رقم)
ّ
عنوان املقر االجتماعي):)رك

تجزئة) (7 عمارة) ال فلي  ال6ابق  (2

ال ال )1)الجديدة)-)222 2)الجديدة)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يدة وفاء)شاريف):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (500 (: ال يدة رقية ملنور)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() شاريف  وفاء) ال يدة 

لجديدة)222 2)لجديدة املغرب.

عنوانه)ا() ملنور  رقية  ال يدة 

لجديدة)222 2)لجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() شاريف  وفاء) ال يدة 

لجديدة)222 2)لجديدة املغرب

عنوانه)ا() ملنور  رقية  ال يدة 

لجديدة)222 2)لجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ)28)يوليوز)

2222)تحت رقم)25638.

 2I

ر تارنة الح ابات املجد

SOCIETE BE READY SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

ر تارنة الح ابات املجد

شارع الجزائر رقم 33 الناضور 

الناضور، 22222، الناضور املغرب

SOCIETE BE READY SARL شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي عمارة 

اسباعي ال6ابق الثالث شقة رقم 05 
شارع روالي علي الشريف حي لعري 

الشيخ الناظور 22222 الناظور 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.›68625

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يوليوز) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

رحمد لكريغي) )ة() تفويت ال يد)

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (500

)ة() ال يد) لفائدة  حصة  (1.000

يوليوز) (01 سليمان الفشتالي بتاريخ)

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)29)يوليوز)

2222)تحت رقم)2622.

43I

FICAGEST

MAXI TRAV

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 62،  2622 2، رراكش 

maroc

MAXI TRAV شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 479 بلوك 

ب، والد برهمون سيدي براهيم 

البور - 40000 رراكش املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.52277

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2222 يوليوز) (10 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

«400.000)درهم»)غي رن)«400.000 

عن) درهم») (800.000» إلى) درهم»)

ديون) رع  رقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار وامل تحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (04 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114647.

44I

ر تارنة الح ابات املجد

SOCIETE BE READY SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ر تارنة الح ابات املجد

شارع الجزائر رقم 33 الناضور 

الناضور، 22222، الناضور املغرب

SOCIETE BE READY SARL شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

 LOTIS وعنوان رقرها اإلجتماعي

 EL MANAR ILOT N°174

 SELOUANE(NADOR 22222

.NADOR MAROC

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.68625

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)14)يوليوز)2222)تم تحويل)

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

 LOTIS EL MANAR ILOT» رن)

 N°174 SELOUANE NADOR

إلى) («22222( NADOR( MAROC

 IMMEUBLE( ASBAI( -3EME»

 ETAGE APPART N°05 BD

 MOULAY ALI CHRIF QUARTIER

 LAARI( CHEIHK( NADOR( 22222

.«NADOR MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)29)يوليوز)

2222)تحت رقم)2622.

45I

CECOGEL / SARL

BASSARIAT ACHARK

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 6° ETAGE

 N°6 - OUJDA، 22222، OUJDA

MAROC
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BASSARIAT(ACHARK شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي وجدة، 
شارع احفير رقم 1 ال6ابق االسفل - 

60000 وجدة املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35363
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BASSARIAT(ACHARK
غخصائي) (: أرض الشركة بإيجاز)

نظارات.
وجدة،) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ال6ابق االسفل) (1 شارع احفير رقم)

60000)وجدة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
ال يدة حياة بداوي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
ال يدة رريم جابري):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
ال يدة حياة بداوي):)500)بقيمة)

100)درهم.
ال يدة رريم جابري):)500)بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() بداوي  حياة  ال يدة 
وجدة،)حي ال ال  زنقة عين بني ر6هر)
وجدة) (60000  6 رقم) (10 ب) زنقة 

املغرب.
عنوانه)ا() جابري  رريم  ال يدة 
وجدة،)حي ال ال  زنقة عين بني ر6هر)
وجدة) (60000  6 رقم) (10 ب) زنقة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() جابري  رريم  ال يدة 
وجدة،)حي ال ال  زنقة عين بني ر6هر)
وجدة) (60000  5 رقم) (10 ب) زنقة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (04 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1630.

46I

CECOGEL / SARL

 MAGHREBLINE
LOGISTIQUE

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 6° ETAGE
 N°6 - OUJDA، 22222، OUJDA

MAROC
 MAGHREBLINE LOGISTIQUE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي وجدة، 15 

زنقة جمال الدين افغاني ال6ابق 
األول رقم 03 - 60000 وجدة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35357

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (17
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGHREBLINE LOGISTIQUE
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع للغير الوطنية والدولية.

وجدة،) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
15)زنقة جمال الدين افغاني ال6ابق)

األول رقم)03)-)60000)وجدة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: بنعيني) رحمد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1000 (: بنعيني) رحمد  ال يد  (

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() بنعيني  رحمد  ال يد 

كريمي) تجزئة  االندل2  حي  وجدة،)

وجدة) (60000  13 رقم) القادر  عبد 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() بنعيني  رحمد  ال يد 

كريمي) تجزئة  االندل2  حي  وجدة،)

وجدة) (60000  13 رقم) القادر  عبد 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (03 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)6226.

47I

COMPTE A JOUR

EURO START
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5673 OLD(MILMOUN

 NADOR، 22222، NADOR

MAROC

EURO START شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي الوفاق 

سلوان - 22222 الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22286

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 EURO(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.START

تصدير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املواد) (- التجميل) رواد  واستيراد 

الغذائية والن يج.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الوفاق)

سلوان)-)22222)الناظور املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: الدحاوي) ال يد رحمد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد رحمد الدحاوي عنوانه)ا()

الناظور) (22222 الوفاق سلوان) حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد رحمد الدحاوي عنوانه)ا()

الناظور) (22222 الوفاق سلوان) حي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)04)أشت)

2222)تحت رقم)2298.

48I
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FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

ALDAEM

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA، 3228،

CASABLANCA MAROC

ALDAEM شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 73 شارع 

انفا زنقة كلو بروفن2 ال6ابق 7 

الدارالبيظاء -  265 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

467519

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (17

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALDAEM

خدرات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الت يير.

73)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 7 ال6ابق) بروفن2  كلو  زنقة  انفا 

الدار البيضاء) (265 (- الدارالبيضاء)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 900 (: زينب) سحيمي  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد زروري ادري2 فاروق):)100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() زينب  ال يدة سحيمي 
زنقة رح ن بن علي ال6ابق)6 6 25 

الدار البيضاء)املغرب.
فاروق) ادري2  زروري  ال يد 
علي) بن  رح ن  زنقة  عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (25 6  6 ال6ابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() زينب  ال يدة سحيمي 
زنقة رح ن بن علي ال6ابق)6 6 25 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741308.

49I

ارغار عبد الغافور

FILAHAT EUROPA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL
 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA، 3228،
CASABLANCA MAROC

STR TIGE شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 45 زنقة 
عبد القادر رفتقر.ال6ابق التاني 

الدار البيظاء -  256 الدار البيضاء 
املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 27526

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (17
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STR (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIGE

أرض الشركة بإيجاز):)بيع الجلد)

وتركيب الجلد للحذاء.

زنقة) (45 (: عنوان املقر االجتماعي)

التاني) رفتقر.ال6ابق  القادر  عبد 

الدار البيظاء) (256 (- الدار البيظاء)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ال يد الفياللي لحوسين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

لحوسين) الفياللي  ال يد 

الولفة) النعيم رقم  اقارة  عنوانه)ا()

3225)الدارالبيظاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

 ال يد الفياللي لحوسين عنوانه)ا(

 3225 الولفة) رقم  النعيم  اقارة 

الدارالبيظاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741309.

54I

ارغار عبد الغافور

MY BATIMENT
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ارغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقارة النور رقم 

1 ال6ابق االول ت6وان، 93000، 

ت6وان املغرب

MY BATIMENT شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي : 1 زنقة 
نجمة شارع رحمد الخراز ت6وان 
1 زنقة نجمة شارع رحمد الخراز 

ت6وان 93000 ت6وان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22539

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) (2222 يوليوز) (23 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (MY BATIMENT حل)
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 
الوحيد ربلغ رغسمالها)10.000)درهم)
زنقة) (1 اإلجتماعي) رقرها  وعنوان 
ت6وان) الخراز  رحمد  شارع  نجمة 
الخراز) رحمد  شارع  نجمة  زنقة  (1
ت6وان)93000)ت6وان املغرب نتيجة)

للخ ارة.
وعين):)

ال يد)ة()نزار شخشخ وعنوانه)ا()
رركب فضاءات ال عادة)1)رجموعة)
ررتيل) (4 شقة) ط1) عمارة5) (13
)ة() كمصفي) املغرب  ررتيل  (93150

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)
زنقة) (1 وفي) (2222 يوليوز) (23 بتاريخ)
(- ت6وان) الخراز  رحمد  نجمة شارع 

93000)ت6وان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (03 االبتدائية بت6وان بتاريخ)

2222)تحت رقم)2272.
55I

ارغار عبد الغافور

EXOSTAR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

ارغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقارة النور رقم 
1 ال6ابق االول ت6وان، 93000، 

ت6وان املغرب
EXOSTAR شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 
رياض زنقة 5 رقم 5 زيانة ت6وان 
شارع رياض زنقة 5 رقم 5 زيانة 
ت6وان 93000 ت6وان املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22973
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 
حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة)
 100.000 ربلغ رغسمالها) (EXOSTAR
درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع)
ت6وان) زيانة  (5 رقم) (5 زنقة) رياض 
زيانة) (5 رقم) (5 زنقة) رياض  شارع 
ت6وان)93000)ت6وان املغرب نتيجة)

ل):)الخ ارة.
شارع) ب  التصفية  رقر  وحدد 
(- زيانة ت6وان) (5 رقم) (5 رياض زنقة)

93000)ت6وان املغرب.)
وعين):)

الدكالي) هللا  عبد  ال يد)ة()
الزهراء) قصبة  رركب  وعنوانه)ا()
بلوك س1عمارة غ ط)4)شقة)22)عين)
ت6وان املغرب) (93000 رلول ت6وان)

كمصفي))ة()للشركة.
الدكالي) احمد  ال يد)ة()
الزهراء) قصبة  رركب  وعنوانه)ا()
بلوك س1عمارة غ ط)4)شقة)22)عين)
ت6وان املغرب) (93000 رلول ت6وان)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)شارع رياض زنقة)

5)رقم)5)زيانة ت6وان)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (23 االبتدائية بت6وان بتاريخ)

2222)تحت رقم) 267.

56I

cabinet(bidiagh

SANLUCAR MOROCCO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ر ير جديد للشركة

cabinet(bidiagh
تقاطع زنقة رورا وزنقة ار تردا  
اقارة ريم رقم 9، 92 22، الدار 

البيضاء املغرب

SANLUCAR MOROCCO شركة 
ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
 RUE وعنوان رقرها اإلجتماعي

 SOUMAYA RÉSIDENCE
 SHÉHÉRAZADE 3، 5 éme

 étage، n°22 Palmiers - 223 2
.CASABLANCA MAROC
تعيين ر ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 26883

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
01)يوليوز)2222)تم تعيين) املؤرخ في)
 PERIS()ر ير جديد للشركة ال يد)ة

OLMOS(Jorge(Luis)كم ير وحيد
تبعا إلقالة ر ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم) 6223.

57I

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

STR TIGE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL
 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA، 3228،
CASABLANCA MAROC

STR TIGE شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 45 زنقة 
عبد القادر رفتقر.ال6ابق التاني 

الدار البيظاء -  256 الدار البيظاء 
املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 27526

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (17
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STR (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIGE

أرض الشركة بإيجاز):)بيع الجلد)

وتركيب الجلد للحداء.
زنقة) (45 (: عنوان املقر االجتماعي)

التاني) رفتقر.ال6ابق  القادر  عبد 

الدار البيظاء) (256 (- الدار البيظاء)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ال يد الفياللي لحوسين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

لحوسين) الفياللي  ال يد 

الولفة) النعيم رقم  اقارة  عنوانه)ا()

3225)الدارالبيظاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

لحوسين) الفياللي  ال يد 

الولفة) النعيم رقم  اقارة  عنوانه)ا()

3225)الدارالبيظاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741309.

58I

روثق

OUR PRIVE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

روثق

75، زنقة ابو العلء زهر، ال6ابق 

الرابع، رقم 4، حي امل تشفيات، 

الدار البيضاء، 22 22، الدار 

البيضاء املغرب

OUR PRIVE شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي سيدي 

رورن اقارة النعمانية رقم 22 الدار 

البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 27725

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 أشت) (05

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 OUR (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.PRIVE

التعليم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

والتدري2 بجميع ر توياته وغشكاله.

سيدي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رورن اقارة النعمانية رقم)22)الدار)

البيضاء) الدار  (22222 البيضاء)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (30 (: ال يد ح ين كريم)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (18 (: كريم) فراس  ال يد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (10 (: ال يدة سها  كريم)

بقيمة)100)درهم للحصة.

(: ال يد غسد عبد الكريم ح ن)

30)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد ليث غسد كريم):)62)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() كريم  ح ين  ال يد 

الفردوس،) اقارة  الح ني،) الحي 

الدار) (22222 25،)طريق غزرور) فيال)

البيضاء)املغرب.



62(75 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

عنوانه)ا() كريم  فراس  ال يد 
اسبارون2،) تجزئة  زنقة) 2) (،300
الدار) (22222 ال بع) عين  (،22 ط)

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() كريم  سها   ال يدة 
 6 رانشي تر) املتحدة،) الواليات 
رانشي تر) (22222 درايف) كراكل 

بري6انيا.
ح ن) الكريم  عبد  غسد  ال يد 
ال6ابق) غنفا،) شارع  (،140 عنوانه)ا()

06 22222)الدار البيضاء)املغرب.
ال يد ليث غسد كريم عنوانه)ا()
تجزئة) (62 ل اسفة،) الح ني،) حي 
البيضاء) الدار  (22222 املهدية،)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() كريم  ح ين  ال يد 
الفردوس،) اقارة  الح ني،) الحي 
الدار) (22222 25،)طريق غزرور) فيال)

البيضاء)املغرب
عنوانه)ا() كريم  فراس  ال يد 
اسبارون2،) تجزئة  زنقة) 2) (،300
الدار) (22222 ال بع) عين  (،22 ط)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741571.
59I

ركتب عادل اليعقوبي

SALLE DE SPORT
عقد ت يير حر ألصل تجاري))األشخاص)

ال6بيعيون(
عقد ت يير حر ألصل تجاري

SALLE DE SPORT
بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ في) 2 
يوليوز)2222)غع6ى ال يد)ة()شعيب)
للب6اقة) )ة() الحارل) سليمان  بن 
املسجل) (K65  3 رقم) الوطنية 
بالسجل التجاري)154538)باملحكمة)
الحر) الت يير  حق  ب6نجة  التجارية 
زنقة) (62 الكائن ب) لألصل التجاري 
 90000 طنجة) العزيز  عبد  بن  عمر 
بن) رحمد  لل يد)ة() املغرب  طنجة 
سليمان الحارل))ة()للب6اقة الوطنية)

10)سنة تبتدئ) ملدة) (K322882(رقم

 31 في) وتنتهي  (2222 أشت) (01 رن)

شهري) ربلغ  رقابل  (2232 يوليوز)

2.522)درهم.

60I

ADEV CONSULTING

FROUHA TRANS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

ADEV CONSULTING

 Route(de(Tanger(Km5، BP :

2 85، 93222، Tetouan(maroc

FROUHA TRANS شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء رقم 737 - 92222 العرائش 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5279

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FROUHA TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

امل تخدرين رن غجل الغير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العرائش) (92222 (- (737 رقم) الوفاء)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: الشبكي) عثمان  ال يد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد عثمان الشبكي عنوانه)ا()
 92222  737 رقم) الوفاء) تجزئة 

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد عثمان الشبكي عنوانه)ا()
 92222  737 رقم) الوفاء) تجزئة 

العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ) 2)يوليوز)

2222)تحت رقم)476.

61I

ADEV CONSULTING

TRANSFERTS LUKUS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ADEV CONSULTING
 Route(de(Tanger(Km5، BP :

2 85، 93222، Tetouan(maroc
TRANSFERTS(LUKUS شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي املح6ة 
ال6رقية رقم 11 شارع عمر بن عبد 

العزيز - 92222 العرائش املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5309

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (26
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSFERTS(LUKUS

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

تحويل األروال.

املح6ة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

11)شارع عمر بن عبد) ال6رقية رقم)

العزيز)-)92222)العرائش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

(: الحراق) ال ال   عبد  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

الحراق) ال ال   عبد  ال يد 

عنوانه)ا()شارع القائد غحمد الريفي)
رقم)38 92222)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() الحراق  إلياس  ال يد 

شارع روالي رحمد بن عبد هللا رقم)

23 92222)العرائش املغرب

الحراق) ال ال   عبد  ال يد 

عنوانه)ا()شارع القائد غحمد الريفي)
رقم)38 92222)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)04)أشت)

2222)تحت رقم)670.

22I

PREMIUM FINANCE

FARAMINE
إعالن رتعدد القرارات

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH.،  2222،

MARRAKECH(MAROC

FARAMINE «شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة»



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62(72

وعنوان رقرها االجتماعي : رقم 

39 اقارة الدراركة شارع يعقوب 

املنصور ال6ابق 2 - 40000 رراكش 

املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.91135

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 يونيو) (08 املؤرخ في)

القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

فرح) ارين  اشرف  ال يد  تفويت 

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (3.000

5.000)حصة لفائدة ال يد رضوان)

الكرري بتاريخ)08)يونيو)2222.

على) ينص  الذي  (: (2 رقم) قرار 

رايلي):)وهب ال يد اشرف ارين فرح)

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (2.222

:)ال يد) 5.000)حصة لفائدة والديه)

احمد فرح وال يدة فاطمة املزراع في)

حصة اجتماعية لكل) (1.000 حدود)

رنهما بتاريخ)08)يونيو)2222.

 قرار رقم)3):)الذي ينص على رايلي):

تم تعيين ر يرين جديدين للشركة)

رضوان) وال يد  فرح  احمد  ال يد 

تبعا) جديدين  كم يرين  الكرري 

لقبول استقالة امل ير وذلك لفترة أير)

رحدودة.

 قرار رقم)4):)الذي ينص على رايلي):

بشكل) رلتزرة  الشركة  ستصبح 

صحيح عن األفعال املتعلقة بها،)رن)

خالل التوقيع املشترك لل يد احمد)

وذلك) الكرري  رضوان  وال يد  فرح 

لفترة أير رحدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

بند رقم)62):)الذي ينص على رايلي)

:)تم تعيين ال يد احمد فرح وال يد)

جديدين) كم يرين  الكرري  رضوان 

للشركة وذلك لفترة أير رحدودة.

 بند رقم)62):)الذي ينص على رايلي):

بشكل) رلتزرة  الشركة  ستصبح 

صحيح عن األفعال املتعلقة بها،)رن)

خالل التوقيع املشترك لل يد احمد)

وذلك) الكرري  رضوان  وال يد  فرح 

لفترة أير رحدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114559.

63I

Mustapha(ZAKHNINI 

TAYSSIR JM
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

Mustapha(ZAKHNINI

 BP 625. 22222 RAS(EL(MA

NADOR، 22222، الناضور املغرب

TAYSSIR JM شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي سيدي 

بن يخلف بركان - 63300 بركان 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7273

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (07

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAYSSIR JM

استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)

التجارية) واإلعالنات  املواقع 
واالستيراد والتصديرو رنعش عقاري)

واشغال البناء.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 63300 (- بركان) يخلف  بن  سيدي 

بركان املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: رحمد) جلولي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() رحمد  جلولي  ال يد 
 63300 حي سيدي بن يخلف بركان)

بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() رحمد  جلولي  ال يد 
 63300 حي سيدي بن يخلف بركان)

بركان املغرب
عنوانه)ا() اكرا   جلولي  ال يدة 
 63300 حي سيدي بن يخلف بركان)

بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (04 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

2222)تحت رقم)288.

64I

JIYAR JAOUAD

 STE BEDDI PROJETS SARL 
AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°82
 RUE(SIDI(AHMED(ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،
23322، BERKANE(MAROC

 STE BEDDI PROJETS SARL AU 
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي زنقة بئر 
غنزران حي الح ني اقارة البركة 

ال6ابق الثالث الشقة رقم 5 بركان. - 
63300 بركان املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3975

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم تحويل) (2222 راي) (19 املؤرخ في)

رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«زنقة بئر غنزران حي الح ني اقارة)

 5 البركة ال6ابق الثالث الشقة رقم)

إلى) املغرب») بركان  (63300 (- بركان.)

رحمد) شارع  زاوية  بوبشر،) «عمارة 

الخار2 وبئر غنزران،)ال6ابق الرابع،)

 63300 (- بركان.) (،27 رقم) الشقة 

بركان املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (28 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

2222)تحت رقم)286/2222.

65I

HANA COMPTA MAROC

»STE JINKOUM«
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA، 2 222، EL(JADIDA

MAROC

«STE(JINKOUM» شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 2 

ال6ابق ال فلي حي امل6ار إقارة بكار 

٣ رقم 49 تجزئة جديدة الجديدة - 

222 2 الجديدة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16649

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (09

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
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عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 STE» (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.«JINKOUM
رنعش) (- (: أرض الشركة بإيجاز)
غعمال) غو  رختلفة  غعمال  (- عقاري.)

البناء.)-)رفاوض.
 2 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال6ابق ال فلي حي امل6ار إقارة بكار)
(- تجزئة جديدة الجديدة) (49 رقم) (٣

222 2)الجديدة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 500.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 4.500 (: بكار) اإلله  عبد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
:)252)حصة) ال يدة سناء)أائب)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 252 (: الزوهري) كلثو   ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() بكار  اإلله  عبد  ال يد 

الجديدة)222 2)الجديدة املغرب.
عنوانه)ا() أائب  سناء) ال يدة 

الجديدة)222 2)الجديدة املغرب.
ال يدة كلثو  الزوهري عنوانه)ا()

الجديدة)222 2)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() بكار  اإلله  عبد  ال يد 

الجديدة)222 2)الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ)26)يوليوز)

2222)تحت رقم)25298.
66I

CIRCUITRA

CIRCUITRA
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CIRCUITRA
 RUE IMAM HABTI HAY 30
 RIAD، 22322، BERKANE

MAROC

CIRCUITRA شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 30 زنقة 
اإلرا  الهب6ي حي الرياض - 60300 

بركان املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7229

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (17
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CIRCUITRA
-غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء)واملعالجة
-بيع بالجملة.

زنقة) (30 (: عنوان املقر االجتماعي)
 60300 (- اإلرا  الهب6ي حي الرياض)

بركان املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: يون�صي) ارنة  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() يون�صي  ارنة  ال يدة 
13)زنقة تيزي عياش حي سيدي عابد)

32222)الح يمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() يون�صي  ارنة  ال يدة 
13)زنقة تيزي عياش حي سيدي عابد)

32222)الح يمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (03 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

2222)تحت رقم)282/2222.
67I

GRAPHICAL HOUSE SARLAU

 GRAPHICAL HOUSE
SARLAU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

GRAPHICAL HOUSE SARLAU
 NO 5 RUE 67 LOTISSEMENT
 LAAYOUNE(CHARF(LOT 2 ،

92272، TANGER(MAROC
 GRAPHICAL HOUSE SARLAU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 5 زنقة 
17 تجزئة العيون الشرف ق6عة  2 

- 90070 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77053

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 يونيو) (25 املؤرخ في)
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)
 GRAPHICAL الوحيد) الشريك 
رغسمالها) ربلغ  (HOUSE SARLAU
رقرها) وعنوان  درهم  (100.000
تجزئة) (17 زنقة) (5 رقم) اإلجتماعي 
 90070 (- العيون الشرف ق6عة) 2)
صعوبات) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

رادية.
وحدد رقر التصفية ب رقم)5)زنقة)
17)تجزئة العيون الشرف ق6عة) 2)-)

90070)طنجة املغرب.)
وعين):)

حمودان) دينة  ال يد)ة()
زنقة) الجميل  املنظر  حي  وعنوانه)ا()
املغرب) طنجة  (90070  35 رقم) (75

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232238.

68I

ر تارنة شارة

TADAMON RECYCLAGE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ر تارنة شارة
شارع امل يرة رقم 2 6 ال6ابق االول 

الناظور شارع امل يرة رقم 2 6 

ال6ابق االول الناظور، 22222، 

الناظور املغرب

TADAMON RECYCLAGE شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي ال كة 

الحديدية - 63550 العروي املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22327

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TADAMON RECYCLAGE

-)استيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

الن يج امل تخد 

الن يج) تدوير  وإعادة  رعالجة  (-

امل تخد .

عنوان املقر االجتماعي):)حي ال كة)

الحديدية)-)63550)العروي املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: العضمي) رشيد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1000 (: العضمي) رشيد  ال يد 

بقيمة)100.000)درهم.



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62(78

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

العضمي عنوانه)ا() ال يد رشيد 
دوار اهوشنا فرخانة)22222)الناظور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
العضمي عنوانه)ا() ال يد رشيد 
دوار اهوشنا فرخانة)22222)الناظور)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)28)يوليوز)

2222)تحت رقم)1468.

69I

«N.(AMAR(AUDIT(&(CONSULTING(«N2AC

 MOROCCO REAL ESTATE
MANAGEMENT

شركة امل اهمة
رفع رغسمال الشركة

 N. AMAR(AUDIT &
«CONSULTING «N2AC

 GHANDI(MALL، BD(GHANDI،
 IMM 7، APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION، 22222،
CASABLANCA MAROC

 MOROCCO REAL ESTATE
MANAGEMENT شركة امل اهمة
وعنوان رقرها اإلجتماعي 18 شارع 
غريمة ال ايح، طابق 4، - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3822 9

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تم) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
غي) درهم») ( .222.222،22»
إلى) درهم») (6.222.222،22» رن)
(: «5.222.222،22)درهم»)عن طريق)

تقديم حصص نقدية غوعينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741940.

70I

«N.(AMAR(AUDIT(&(CONSULTING(«N2AC

 CAPITAL TRUST
INVESTMENTS
إعالن رتعدد القرارات

 N. AMAR(AUDIT &
«CONSULTING «N2AC

 GHANDI(MALL، BD(GHANDI،
 IMM 7، APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION، 22222،
CASABLANCA MAROC

 CAPITAL TRUST INVESTMENTS
«شركة ذات امل ؤولية املحدودة»
وعنوان رقرها االجتماعي : 50، 
شارع رشيدي - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.295 86

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
املؤرخ في)23)يوليوز)2222)تم اتخاذ)

القرارات التالية):)
على) ينص  الذي  (: (1 رقم) قرار 
الشركة) رغسمال  رفع  تم  (: رايلي)
درهم) ( .922.222،22 قدره) بمبلغ 
(» إلى) درهم») (622.222،22 (» غي رن)
: عن طريق) درهم») (5.222.222،22 
الشركة) ديون  رع  رقاصة  إجراء)

املحددة املقدار وامل تحقة)
 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):
تقرر) الحالي  امل ير  الستقالة  تبعا 
عز) جواد  (: القانوني) املمثل  تعيين 

الدين.
وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)
 بند رقم)7):)الذي ينص على رايلي):
رن) (7 البند) تعديل  على  املوافقة 

النظا  األسا�صي)«رغسمال»
على) ينص  الذي  (: (15 رقم) بند 
رايلي):)املوافقة على تعديل البند)15 
ردة) «تعيين،) األسا�صي) النظا   رن 

وصالحيات الت يير»
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741685.

71I

ركتب الدراسات املحاسباتية والت يير

KAZID
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ركتب الدراسات املحاسباتية 

والت يير

شارع رحمد الخار2 عمارة بن6الب 

ال6ابق الثاني املكتب رقم 6، 

35100، جرسيف املغرب

KAZID شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي الرقم 3 

تجزئة املنصورية ال6ابق 2 - 35100 

جرسيف املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1791

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (01

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAZID

االستيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

الغير-) لصالح  النقل  (- والتصدير)

الت ويق الشبكي) (- صناعة االحذية)

-)التجارة)-االشغال املختلفة غو البناء.

 3 الرقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

تجزئة املنصورية ال6ابق)2)-)35100 

جرسيف املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (33 (: ال يد رعتوق كمال)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 33 (: حميد) اليحياوي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 34 (: يوسف) عبدالشافي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() كمال  رعتوق  ال يد 
 35100 حي اوالد حموسة جرسيف)

جرسيف املغرب.
ال يد اليحياوي حميد عنوانه)ا()
 35100 جرسيف) حمرية  حي 

جرسيف املغرب.
يوسف) عبدالشافي  ال يد 
جرسيف) حمرية  حي  عنوانه)ا()

35100)جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
يوسف) الشافي  عبد  ال يد 
جرسيف) حمرية  حي  عنوانه)ا()

35100)جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 
يوليوز)2222)تحت رقم)868/2222.

72I

PREMIUM FINANCE

YAYA ALI MODELE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة ت مية تجارية غو شعار)

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT(LEVET(ET(FERKLE
 MARRAKECH.،  2222،
MARRAKECH(MAROC

YAYA ALI MODELE «شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان رقرها االجتماعي : شارع 
رحمد ال ادس رنارة رول اليت 

لوكال اونيتي 1.13 - 40000 رراكش 
املغرب.

«إضافة ت مية تجارية غو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.49607
بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
تقرر) (2269 غكتوبر) (18 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو):)



62(79 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

 ELITE MH
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114500.

73I

AC FIDUS

ESPACE NEW LOOK
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

AC FIDUS
 BD(ABDELKRIM(KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA
 MOHAMMEDIA، 28832،
MOHAMMEDIA MAROC

ESPACE(NEW(LOOK شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 
سبتة اقارة GH5 عمارة رقم 6 

العالية املحمدية 28832 املحمدية 
.MAROC

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4131
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تم) (2222 أشت) (03 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رغسمال  رفع 
رن) غي  درهم») (600.000» قدره)
«1.900.000)درهم»)إلى)«2.522.222 
رقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)
املقدار) املحددة  الشركة  ديون  رع 

وامل تحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)846.

74I

STE FIDUCONFIANCE

B.H OLIVES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 662، Bureaux(Nada، Appt
 9، Bd(Med(V، V.N، Fès، 32222،

FES MAROC

B.H OLIVES شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي كيلورتر7 
حي البركاني بن ودة فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63375
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (2 
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 B.H (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OLIVES
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
)الزيتون) الفواكه ال6رية بالتق يط)

والحوارض(.
عنوان املقر االجتماعي):)كيلورتر7 
 30000 (- حي البركاني بن ودة فاس)

فاس املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
حصة) (500 (: ال يد عمر بوعياد)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: الهاديوي) رحمد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() بوعياد  عمر  ال يد 
حي البركاني بن ودة فاس) كيلورتر7)

30000)فاس املغرب.
ال يد رحمد الهاديوي عنوانه)ا()
حي البركاني بن ودة فاس) كيلورتر7)

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() بوعياد  عمر  ال يد 
حي البركاني بن ودة فاس) كيلورتر7)

30000)فاس املغرب

ال يد رحمد الهاديوي عنوانه)ا()
حي البركاني بن ودة فاس) كيلورتر7)

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (03 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)6892/2222.

75I

نجالء)البكاري

BETA INGENIERIE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

نجالء البكاري
ص.ب 585 ارزورن الح يمة، 

32252، ارزورن املغرب
BETA INGENIERIE شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي 05 زنقة 

باجدي سال  صديق - 32222 
الح يمة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22 5

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2222 يوليوز) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
الدين) نور  )ة() ال يد) تفويت 
رن) اجتماعية  حصة  (100 بوخيار)
ال يد) لفائدة  حصة  (100 غصل)
يوليوز) (01 شوقي الصياد بتاريخ) )ة()

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) بالح يمة  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)447.

76I

واد يحيى رواد

واد يحيى رواد
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

واد يحيى رواد
695 طريق افران حي النهضة، 

65800، تاوريرت املغرب

واد يحيى رواد شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي طريق 
افران حي النهضة رقم 695 - 65800 

تاوريرت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.347

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
املؤرخ في)16)يوليوز)2222)تقرر حل)
شركة ذات امل ؤولية املحدودة واد)
 100.000 يحيى رواد ربلغ رغسمالها)
درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي طريق)
افران حي النهضة رقم)695)-)65800 
تاوريرت املغرب نتيجة ل):)عد  انجاز)

الهدف االجتماعي.
ب) التصفية  رقر  وحدد 
(- النهضة) حي  (695 رقم) طريقافران 

65800)تاوريرت املغرب.)
وعين):)

جواد زنوتي وعنوانه)ا() ال يد)ة()
 1048 طريق افران حي النهضة رقم)
65800)تاوريرت املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
ال يد)ة()رحمد زنوتي وعنوانه)ا()
 1048 طريق افران حي النهضة رقم)
65800)تاوريرت املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت بتاريخ) 2)يوليوز)

2222)تحت رقم)682/2222.
77I

HASKY-LUX

HASKY-LUX
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

HASKY-LUX
5 شارع يوسف ابن تاشفين، ال6ابق 

الثاني، الشقة رقم 3، 90000، 
طنجة املغرب
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HASKY-LUX شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين، ال6ابق الثاني، 

الشقة رقم 3 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

106693

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 رارس) (03

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HASKY-LUX

النجارة،) (: أرض الشركة بإيجاز)

االستيراد والتصدير.

شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)

ال6ابق الثاني،) يوسف ابن تاشفين،)

الشقة رقم)3)-)90000)طنجة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

(: ح كي) الرزاق  عبد  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ح كي) الرزاق  عبد  ال يد 

عنوانه)ا()تجزئة األندل2)22)الق6عة)

4)العوارة)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ح كي) الرزاق  عبد  ال يد 

عنوانه)ا()تجزئة األندل2)22)الق6عة)

4)العوارة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (03 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232828.

78I

N2M(CONSEIL-SARL

 SOCIETE MYN
ALIMENTATION

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 69، 2

 ETAGE(N  ، 22222، NADOR

MAROC

 SOCIETE MYN ALIMENTATION

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 
العمران رقم 2 2 سلوان الناظور 

الناظور 22222 الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22275

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (26

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MYN ALIMENTATION

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتوزيع املشروبات الب كويت ورواد)

التنظيف)-استراد وتصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الناظور) سلوان  (2 2 رقم) العمران 

الناظور)22222)الناظور املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: رحمد) العزوزي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد العزوزي رحمد عنوانه)ا()

زنقة) ايناباشا  ريمون  اوالد  حي 

133رقم)22)الناظور)22222)الناظور)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد العزوزي رحمد عنوانه)ا()

زنقة) ايناباشا  ريمون  اوالد  حي 

133رقم)22)الناظور)22222)الناظور)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)29)يوليوز)

2222)تحت رقم)1586.

79I

KHM(CONSULTING

NBA TECHNOLOGIE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

KHM(CONSULTING

1 زنقة ايت باعمران املمر ب ال6ابق 

االول الرقم 106 تقاطع شارع رحمد 

الخار2 واملقاورة، 22252، الدار 

البيضاء املغرب

NBA TECHNOLOGIE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي اقارة 

ابرايهم الجراح الرقم 3 رلتقى زنقة 

فوري ت وريكارد بوركون - 22572 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.75559

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

تيتار) زيكان  )ة() ال يد) تفويت 

رن) اجتماعية  حصة  (540 البقالي)

غصل)5.400)حصة لفائدة ال يد))ة()

توفيق عبد الحكيم البقالي بتاريخ)23 

يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741905.

80I

KHM(CONSULTING

NBA TECHNOLOGIE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

KHM(CONSULTING

1 زنقة ايت باعمران املمر ب ال6ابق 

االول الرقم 106 تقاطع شارع رحمد 

الخار2 واملقاورة، 22252، الدار 

البيضاء املغرب

NBA TECHNOLOGIE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

و عنوان رقرها االجتماعي اقارة 

ابراهيم الجراح الرقم 3 رلتقى زنقة 

فوري ت وريكارد - 52 22 الدار 

البيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.75559

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)يونيو)2222)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة رن)«شركة)

ذات امل ؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)

ذات ر ؤولية رحدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741905.

81I
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conseils(gest(plus

L›ATELIER DU VIN ITALIEN
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين ر ير جديد للشركة

conseils(gest(plus

شارع عبد الكريم الخ6ابي عمارة 

برج املنارة 2 ال6ابق الخار2 رقم 

25A،  22222، رراكش املغرب

 L›ATELIER DU VIN ITALIEN

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رخزن رقم 

03 بلوك ب إقارة دافين�صي شارع 

رقاورة الحي الصناعي عين رورودي 

- 40000 رراكش املغرب.

تعيين ر ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92 95

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم تعيين) املؤرخ في) 2)فبراير)2222)

ال يد)ة() للشركة  جديد  ر ير 

تبعا) وحيد  كم ير  سميرة  شني6ة 

إلقالة ر ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (30 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)3555.

82I

ste(cofiguer(sarl

 STE BOUCHEFRA FRERES

FER
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 6 etage(n3

guercif، 35622، guercif(maroc

 STE BOUCHEFRA FRERES FER

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي امللك 

امل مى بوعرفة حي النكد - 35100 

Guercif املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1781

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ في)27 

فبراير)2222)تم إعداد القانون)

األسا�صي لشركة ذات امل ؤولية)

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUCHEFRA FRERES FER

الحديد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وانتاج املعادن.

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 35100 (- امل مى بوعرفة حي النكد)

Guercif)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد عبد ال ال  بوشفرة):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد عبد الواحد بوشفرة):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

بوشفرة) ال ال   عبد  ال يد 

9رقم) رجموعة) (1 القدس) عنوانه)ا()

228 35000)تازة املغرب.

بوشفرة) الواحد  عبد  ال يد 

9رقم) رجموعة) (1 القدس) عنوانه)ا()

228 35000)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

بوشفرة) ال ال   عبد  ال يد 

9رقم) رجموعة) (1 القدس) عنوانه)ا()

228 35000)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)863/2222.

83I

ste(cofiguer(sarl

 STE ATAOTE HAMADA

SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 6 etage(n3

guercif، 35622، guercif(maroc

 STE ATAOTE HAMADA SARL

AU شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي ال6ابق 

االول رلك الحرية 3 تجزئة الحرية - 

35100 جرسيف املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1779

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (07

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATAOTE HAMADA SARL AU

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رختلفة او البناء.

ال6ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- 3)تجزئة الحرية) االول رلك الحرية)

35100)جرسيف املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 100 (: ع6عوط) حمادة  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد حمادة ع6عوط عنوانه)ا()
 35100 صاكة) هجوجات  دوار 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد ع6عوط حمادة عنوانه)ا()
 35100 صاكة) هجوجات  دوار 

جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 
أشت)2222)تحت رقم)814)-)2222.

84I

PREMIUM FINANCE

 LES JARDINS ARABE DE LA
MEDINA

شركة التوصية باألسهم 
تفويت حصص

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT(LEVET(ET(FERKLE
 MARRAKECH.،  2222،
MARRAKECH(MAROC

 LES JARDINS ARABE DE LA
MEDINA شركة التوصية باألسهم 
وعنوان رقرها اإلجتماعي روالي 

رشيد رقم 631 شقة رقم 1 ردس - 
73000 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10633
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت ال يد))ة()توفيق الغفولي)
1)حصة اجتماعية رن غصل)1)حصة)
راري) فابري2  )ة() ال يد) لفائدة 
يونيو) (25 بتاريخ) ري بولي  نيكوالس 

.2222
 1 ذاكر) نبيلة  )ة() ال يد) تفويت 
حصة) (1 حصة اجتماعية رن غصل)
راري) فابري2  )ة() ال يد) لفائدة 
يونيو) (25 بتاريخ) ري بولي  نيكوالس 

.2222
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تفويت ال يد))ة()رص6فى جيلو)
1)حصة اجتماعية رن غصل)1)حصة)
راري) فابري2  )ة() ال يد) لفائدة 
يونيو) (25 بتاريخ) ري بولي  نيكوالس 

.2222
تفويت ال يد))ة()عادل شايف)1 
حصة) (1 حصة اجتماعية رن غصل)
راري) فابري2  )ة() ال يد) لفائدة 
يونيو) (25 بتاريخ) ري بولي  نيكوالس 

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)541.
85I

BARBERIA(VINTAGE(SARL-AU

 BARBERIA VINTAGE SARL
AU

إعالن رتعدد القرارات

BARBERIA(VINTAGE(SARL-AU
RESIDENCE(SANAE(REZ-DE-

 CHAUSSEE(GARAGE(NO 2 RUE
 ABI(JARIR(TABARI، 92222،

TANGER MAROC
 BARBERIA VINTAGE SARL AU
«شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان رقرها االجتماعي : إقارة 
سناء ال6ابق األر�صي كراج رقم 

6 زنقة غبي جرير ال6بري - 92222 
طنجة املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.89611
بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
06)يوليوز)2222)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية):)
 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):
التي) الحصص  جميع  تفويت  قبول 
يمتلكها ال يد سعد بورزين،)املغربي)
الحارل للب6اقة الوطنية) الجن ية،)
القاطن) (،K562222 رقم) للتعريف 
بوباهة) (19 رقم) فيال  شيكا  بتجزئة 
ورجموعها) املغرب،) (- طنجة) (90040
عشرة غالف حصة بقيمة عشر دراهم)
لل يد عبد الحق) للحصة الواحدة،)

الحارل) الجن ية،) املغربي  اقيور،)
رقم) للتعريف  الوطنية  للب6اقة 
النزاهة) بحي  القاطن  (،LS803817
 90070 (،29 رقم) عياش  ابن  زنقة 

طنجة)-)املغرب
 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):
قبول استقالة ال يد سعد بورزين)
إبراء) ورنحه  الت يير  في  رهاره  رن 
والذرة وفي املقابل تعيين ال يد عبد)
امل ير واملوقع الوحيد) الحق اقيور،)

للشركة وذلك ملدة أير رحدودة
 قرار رقم)3):)الذي ينص على رايلي):

تحيين القانون األسا�صي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)
بند رقم)6):)الذي ينص على رايلي):)
الشريك الجديد قا  بدفع رائة الف)

درهم نقدا
 بند رقم)7):)الذي ينص على رايلي):
في رائة غلف) حدد رغسمال الشركة 
درهم وق م إلى عشرة االف حصة)
رحررة) كلها  دراهم  عشر  بقيمة 
عبدالحق) ال يد  باسم  وركتتبة 

اقيور
على) ينص  الذي  (: (14 رقم) بند 
الحق) عبد  ال يد  تعيين  (: رايلي)
الوطنية) للب6اقة  اقيور،الحارل 
امل ير) (LS803817 رقم) للتعريف 
ملدة) وذلك  للشركة  الوحيد  واملوقع 

أير رحدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232267.

86I

LINE-BETON

LINE-BETON
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

LINE-BETON
5 شارع يوسف ابن تاشفين، ال6ابق 

الثاني، الشقة رقم 3، 90000، 
طنجة املغرب

LINE-BETON شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشفين، ال6ابق الثاني، 

الشقة رقم 3 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
106715

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (01
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
LINE- (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.BETON
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ونقل الخرسانة.
شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
ال6ابق الثاني،) يوسف ابن تاشفين،)
الشقة رقم)3)-)90000)طنجة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 500 (: ال يد عبد االاله صفياني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
:  ال يد حمزة بن علي الورياألي)
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
صفياني) االاله  عبد  ال يد 
بولعيش) عزيب  قرية  عنوانه)ا()
90000)طنجة) رلوسة فحص انجرة)

املغرب.
الورياألي) علي  بن  حمزة  ال يد 
وزان) بن  زنقة ح ن  (62 عنوانه)ا()

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
صفياني) االاله  عبد  ال يد 
بولعيش) عزيب  قرية  عنوانه)ا()
90000)طنجة) رلوسة فحص انجرة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (04 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)7 2328.

87I

LEADER FIN

TASSAMEEM INGENIERIE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

LEADER FIN

زنقة شوفالي بيارد اإلقارة فالروس» 

E» ال6ابق الثاني املكتب 62 الدار 

بيضاء، 22522، الدار البيضاء 

املغرب

 TASSAMEEM INGENIERIE

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 45 شارع 

عبد القادر رفتكير ال6ابق 2 الشقة 

4 - 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

468181

 26 في) رؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يوليوز)

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TASSAMEEM INGENIERIE

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

غو) لنف ها  إرا  هو  الشركة  رن 

للمشاركة في املغرب غو في الخارج):)

ركتب تصميم الهندسة املدنية.

امل لحة) الخرسانة  دراسات 

وهياكل الهياكل املعدنية)؛
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غنواع) لجميع  الفنية  الدراسة 

ركاتب،) سكنية،) )رباني  البناء)

رفتوحة للجمهور،)صناعي...()وغعمال)

خزانات،) )ج ور،) املدنية) الهندسة 

صوارع...(.

والوثائق) املخ66ات  إعداد 

املتعلقة) الق6ع  جميع  في  واألعمال 

)األعمال) املختلفة) باملنشآت 
ال6رق) الهياكل املعدنية،) اإلنشائية،)

الق6ع الفنية،) والشبكات املختلفة،)

ال الرة رن الحرائق،)إلخ()؛

في) األعمال  غنواع  في جميع  خبرة 

جميع الدفعات املتعلقة بها)؛

ملختلف) وامل اعدة  املشورة 

غصحاب املصلحة في البناء))غصحاب)

املشروع،)املروجين،)رديرو املشاريع،)

املهندسين املعماريين،)الشركات،...(

إعداد تقارير الخبراء)والجودة.

تحديد حجم املعدات والتركيبات)

الشهادات) وإصدار  الصناعية 

مل6ابقتها لشروط العقود غو املعايير)؛

اإلدارة واملشاركة غو االستحواذ على)

رصالح في غي شركات غو رؤس ات لها)

أرض رماثل غو ررتبط)؛
لل6رق) الفنية  الدراسات 

الحفر) غعمال  (: املتنوعة) والشبكات 

)رياه) الصحي) الصرف  وال6رق.)

الصحي() الصرف  رياه  (- األر6ار)

الشرب) )رياه  املرنة) والشبكات 

والهاتف) العارة  واإلنارة  والكهرباء)

وتوزيع الكابالت...()؛

تهوية) سوائل،) هواء،) تكييف  (

واستخراج،)سباكة صحية،)تدفئة..،)

كهرباء)؛

)املباني) املركزية) التقنية  اإلدارة 

الحرائق) رن  الحماية  الذكية(،)

)ال الرة رن الحرائق()؛

الهندسة) ملشاريع  املشاريع  إدارة 
الجدوى) دراسة  (: وال6رق) املدنية 

املشروع،) قبل  والنهائي  وامللخص 

الكارلة،) الدراسات  التكلفة،) تقييم 

االستشارات) رلف  املواصفات،)

خ6ط) تحليل الع6اءات،) التجارية،)

التنفيذ ورراقبة املوقع والضوابط)؛

العقود ووثائق املناقصات) إنشاء)

لجميع هيئات الدولة)

غعمال) ورراقبة  وتن يق  إدارة 

ال6رق والهياكل الهندسية)؛

في) امل اعدة  (: الفنية) امل اعدة  (

إدارة املشروع،)املشورة الفنية.

الستقبال) الفنية  امل اعدة 

واملنازل) واملباني  واملصانع  األعمال 

والشقق واألعمال...

تصميم ودراسات املباني املختلفة)

وتجديدها وتوسعتها ورفعها وخ6ط)

التنفيذ ورراقبة املوقع.

دراسات إعادة الهيكلة والتنمية) (

واالرتقاء)الحضري.

فنية ملشاريع) دراسات ور اعدة 

واملناظر) الخضراء) امل احات  ت6وير 

ال6بيعية)؛

التدريب املنهي في رجال الهندسة)

املدنية.

تصميم ودراسات البنية التحتية)

للنقل.

جميع) عمورية،) غكثر  وبشكل 

املعارالت رن غي نوع ررتب6ة بشكل)

جزئًيا) غو  كلًيا  رباشر  أير  غو  رباشر 

املعارالت) رن  غخرى  غو  بواحدة 

رن غجل ت هيل غو) املذكورة غعاله،)

تعزيز غو ت6وير نشاط الشركة وبشكل)

العقارات) املعارالت  جميع  عا  

واملنقولة) والصناعية  التجارية 

واملتعلقة بغرض الشركة)؛.

45)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الشقة) (2 عبد القادر رفتكير ال6ابق)

4)-)22222)الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

(: سكينة) الصاأيري  ال يدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

سكينة) الصاأيري  ال يدة 
الشاطبي) إرا   زنقة  (14 عنوانه)ا()

البيضاء) الدار  (22522 الفيالت)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

سكينة) الصاأيري  ال يدة 
الشاطبي) إرا   زنقة  (14 عنوانه)ا()

البيضاء) الدار  (22522 الفيالت)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2226 227.
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

K.RESCHKA SARL.AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°  TANGER(AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°  TANGER، 92222،

TANGER املغرب

K.RESCHKA(SARL.AU شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي رغوأة 

لكبيرة طبشيشة تجزئة 8 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48951

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) (2269 دجنبر) (16 في) املؤرخ 

ذات ر ؤولية رحدودة) حل شركة 

 K.RESCHKA ذات الشريك الوحيد)

 10.000 رغسمالها) ربلغ  (SARL.AU

درهم)

وعنوان رقرها اإلجتماعي رغوأة)
(- طنجة) (8 تجزئة) طبشيشة  لكبيرة 
90000)طنجة املغرب نتيجة ل):)ازرة)

في املجال الصناعي.
رغوأة) ب  التصفية  رقر  وحدد 
(- طنجة) (8 تجزئة) طبشيشة  لكبيرة 

90000)طنجة طنجة.)
وعين):)

 MICHAEL(RESCHKA()ال يد)ة
املانيا) وعنوانه)ا() (KLAUS( JURGEN
كمصفي) املانيا  جيرسدوف  (40000

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)
لكبيرة) رغوأة  (: بالتصفية) املتعلقة 

طبشيشة تجزئة)8)طنجة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)1359.
89I

FINCOSA(MARRAKECH

DALLAS EQUIPEMENT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FINCOSA(MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخ6ابي اقارة 
رقية عمارة 180 بلوك B ال6ابق 
االول الشقة 7، 40000، رراكش 

املغرب
DALLAS EQUIPEMENT شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 3/22 
الحي الصناعي سيدي أانم - 40000 

رراكش املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

625296
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (09
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
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عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DALLAS EQUIPEMENT

أرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

ق6ع الغيار.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)22/3 

الحي الصناعي سيدي أانم)-)40000 

رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

: الغالي) رحمد  رحفوظ   ال يد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: ال يد بن احميدة املهدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

الغالي) رحمد  رحفوظ  ال يد 

عنوانه)ا()40)الزنقة د تجزئة الرياض)

اسفي) (22622 الجديدة) املدينة  حي 

املغرب.

املهدي) احميدة  بن  ال يد 

رفتاح) الهدى  شارع  (06 عنوانه)ا()

الخير)22622)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

الغالي) رحمد  رحفوظ  ال يد 

عنوانه)ا()40)الزنقة د تجزئة الرياض)

اسفي) (2262 الجديدة) املدينة  حي 

املغرب

املهدي) احميدة  بن  ال يد 

رفتاح) الهدى  شارع  (06 عنوانه)ا()

الخير)22622)اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (27 التجارية بمراكش بتاريخ)

2222)تحت رقم)522 66.

90I

ALIANZA(ADVISORY

SUPERETTE ANFA
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ALIANZA(ADVISORY

49، زنقة جون جوري2، ال6ابق 
رقم 6، حي أوتييه، 22222، 

الدارالبيضاء املغرب

SUPERETTE ANFA شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي غحمد 

شار�صي، إقارة إلبرادو 3، رن6قة 

فيلودرو  - 22252 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

467091

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (06

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUPERETTE ANFA

أرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الشركة في املغرب والخارج باألصالة)

عن نف ها وبالنيابة عن الغير):)

-)تشغيل رتجر؛

-)شراء)وبيع املنتجات االستهالكية،)

وخاصة املنتجات الغذائية والزراعية)؛

-)شراء)وبيع املواد االستهالكية رن)

املنتجات اإلقليمية واألأذية العارة)

واملرافق املنزلية واملشروبات الغازية)؛

املنتجات) جميع  وبيع  شراء) (-

واملعدات واألدوات)؛

النظافة) رنتجات  وبيع  شراء) (-

والصيانة)؛

املحلية) املنتجات  وبيع  شراء) (-

والعضوية)؛

الحمراء) اللحو   وبيع  شراء) (-

والدواجن)؛

-)شراء)وبيع رنتجات التبغ)؛

العمليات) جميع  عارة،) وبصفة 

غو) املالية  غو  التجارية  غو  الصناعية 

التي) العقارية  غو  املنقولة  غو  املدنية 

قد تتعلق بشكل رباشر غو أير رباشر)

قد) التي  غو  غعاله  املذكورة  باألشياء)

ت اعد على ت6وير الشركة غو نشاطها.

عنوان املقر االجتماعي):)حي غحمد)

رن6قة) (،3 إلبرادو) إقارة  شار�صي،)

البيضاء) الدار  (22252 (- فيلودرو )

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 100 (: ررجي) العزيز  عبد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد عبد العزيز ررجي عنوانه)ا()

تجزئة ال ال )2)  س)3)عمارة)1)شقة)

البيضاء) الدار  (22222 األلفة) (561

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد عبد العزيز ررجي عنوانه)ا()

تجزئة ال ال )2)  س)3)عمارة)1)شقة)

البيضاء) الدار  (22222 األلفة) (561

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)740905.

91I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE ALFA LOTFI
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

اقارة ساحة فاس ال6ابق االول 

ركتب رقم 1 شارع ابراهيم روداني 

 .ج فاس، 30000، فاس املغرب

STE ALFA LOTFI شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي عمارة 26 

ال6ابق 5 ركتب 36 اقارة ركاتب 

بالص شارع عبد الكريم الخ6ابي 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63387

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (27

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALFA LOTFI

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رختلفة للبناء.

عنوان املقر االجتماعي):)عمارة)26 

ركاتب) اقارة  (36 ركتب) (5 ال6ابق)

الخ6ابي) الكريم  عبد  شارع  بالص 

فاس)-)30000)فاس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: ال يد عبد الرزاق ل6في)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

500)حصة) (: ل6في) ال يدة رجاء)

بقيمة)100)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ل6في) الرزاق  عبد  ال يد 
عنوانه)ا()فاس)30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا() ل6في  رجاء) ال يدة 

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() ل6في  رجاء) ال يدة 

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (04 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1897.

92I

FIDUCIAIRE MOGADOR

ATLAS HAHA SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N  2 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira،   222،
Essaouira(Maroc

ATLAS HAHA SARL شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رحل رقم 
36 شارع رحمد الخار2 تمنار - 

44000 الصويرة املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5323
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (07
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.HAHA SARL
صانع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البريك
بائع رواد البناء
اشغال البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)رحل رقم)

(- تمنار) الخار2  رحمد  شارع  (36

44000)الصويرة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (500 (: ادواي) رنير  ال يد 

بقيمة)50.000)درهم للحصة.

 500 (: ادواي) املحفوظ  ال يد 

حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد رنير ادواي عنوانه)ا()دوار)

 44000 تمنار) جماعة  ادوالليب 

الصويرة املغرب.

ال يد املحفوظ ادواي عنوانه)ا()

 44000 دوار ادوالليب جماعة تمنار)

الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد رنير ادواي عنوانه)ا()دوار)

 44000 تمنار) جماعة  ادوالليب 

الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ)06)أشت)

2222)تحت رقم)652/2222.

93I

FICAGEST

STE IBA CONST
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 62،  2622 2، رراكش 

maroc

STE IBA CONST شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار الغابة 

قيادة ال ويهلة سعادة - 40000 

رراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.83326

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) في) 2) املؤرخ 

املصادقة على):)

تفويت ال يد))ة()الح ين ابعيرن)

500)حصة اجتماعية رن غصل)500 

املحجوب) )ة() ال يد) لفائدة  حصة 

ابعيرن بتاريخ) 2)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114677.

94I

FICAGEST

STE IBA CONST

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 62،  2622 2، رراكش 

maroc

STE IBA CONST شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

و عنوان رقرها االجتماعي دوار 

الغابة قيادة ال ويهلة سعادة - 

40000 رراكش.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.83326

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في) 2)يونيو)2222)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة رن)«شركة)

ذات امل ؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)

ذات ر ؤولية رحدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114677.

95I

FICAGEST

STE IBA CONST
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين ر ير جديد للشركة

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 62،  2622 2، رراكش 

maroc

STE IBA CONST شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار الغابة 

قيادة ال ويهلة سعادة - 40000 

رراكش املغرب.

تعيين ر ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83326

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 يونيو) املؤرخ في) 2)
ر ير جديد للشركة ال يد)ة()ابعيرن)

إلقالة) تبعا  وحيد  كم ير  املحجوب 

ر ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114677.

96I

ديك ون

 LA MAISON DE

 L›INVESTISSEUR DU

MAROC
إعالن رتعدد القرارات

ديك ون

23 جون جوري2 ال6ابق الثالث 

الدار البيضاء، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

 LA MAISON DE

 L›INVESTISSEUR DU MAROC

«شركة ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : 269، 

شارع رحمد الزرق6وني وزاوية 

شارع ابراهيم الروداني، الرقم 13، 

املعاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
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«إعالن رتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 22235

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

املؤرخ في)28)يوليوز)2222)تم اتخاذ)

القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

عبد) األشبال  ابو  ال يد  استقالة 

ال بي6ي) ال يدة كريمة  هللا وتعين 

كم يرة جديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

على) ينص  الذي  (: (51 رقم) بند 

رايلي):)تعيين ر ير جديد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم) 262 7.

97I

garantis(conseil

واحة الزيتون اطل2 الخاصة
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين ر ير جديد للشركة

garantis(conseil

ابراج الكتبية عمارة رقم 18 شقة 
رقم 05 رحاريد 9، 40000، رراكش 

املغرب

واحة الزيتون اطل2 الخاصة شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي ذوار 

الجدبد سيدي يوسف بن علي - 

40000 رراكش املغرب.

تعيين ر ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7723

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)يوليوز)2222)تم تعيين)

ال يد)ة() للشركة  جديد  ر ير 

درويش عبد العزيز كم ير وحيد تبعا)

لقبول استقالة امل ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (06 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114690.

98I

PREMIUM FINANCE

 STE LES JARDINS ARABE DE

LA MEDINA
شركة التوصية باألسهم 

تحويل الشكل القانوني للشركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH.،  2222،

MARRAKECH(MAROC

 STE LES JARDINS ARABE DE LA

MEDINA شركة التوصية باألسهم 

و عنوان رقرها االجتماعي روالي 
رشيد رقم 631 شقة رقم 1 ردس - 

73000 الداخلة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10633

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)25)يونيو)2222)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة رن)«شركة)

«شركة ذات) إلى) (» التوصية باألسهم)

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)541.

99I

PREMIUM FINANCE

GRAN GUSTO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH.،  2222،

MARRAKECH(MAROC

GRAN GUSTO شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي نادية 

5 شارع روالي علي جليز - 40000 

رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

105399

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (17

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 GRAN(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.GUSTO

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

القهوة بنصف الجملة

رحمصة القهوة.

نادية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 40000 (- شارع روالي علي جليز) (5

رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد علي زخنوف):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() زخنوف  علي  ال يد 

تاركة) (329 رقم) املصمودي  تجزئة 

40000)رراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() زخنوف  علي  ال يد 

تاركة) (329 رقم) املصمودي  تجزئة 

40000)رراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (03 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114615.

100I

BCNG

STE : HAZIMETER

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ،225

 9ÈME(ETAGE(N°92 225، BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 22252، CASABLANCA

MAROC

STE : HAZIMETER شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 225، 

شارع الزرق6وني ال6ابق 9 رقم92 

الدار البيضاء - 22252 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 28236

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (16

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE( : (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.HAZIMETER

غشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رختلفة في البناء.

(،225 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم92  (9 ال6ابق) الزرق6وني  شارع 

الدار البيضاء)-)22252)الدار البيضاء)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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(: الشركة) رغسمال  ربلغ 
52.222،22)درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد صالح الدين الغياتي حاز ):)
52.222،22)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة.
ال يد صالح الدين الغياتي حاز ):)

500)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد صالح الدين الغياتي حاز )
برشيد) ياسن  تجزئة  (48 عنوانه)ا()

22252)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد صالح الدين الغياتي حاز )
برشيد) ياسن  تجزئة  (48 عنوانه)ا()

22252)برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم) 222 7.
101I

RIAD RADOUANE

 FRIDAY FOUCOUD
COMPANY

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

RIAD RADOUANE
 LOT(MESK(LIL(N°9 

 MOHAMMEDIA، 22822،
mohammedia maroc

 FRIDAY FOUCOUD COMPANY
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي عمارة 

ايمان رقم 6 انفا املحمدية - 22822 
املحمدية املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10599
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) (2269 دجنبر) (18 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
 10.000» غي رن) درهم») (190.000»
عن) درهم») (222.222» إلى) درهم»)

نقدية) حصص  تقديم  (: طريق)
غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)898.

622I

)ركتب ادير ازاكا روثق ب6نجة

TROPICAL IMMO SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ركتب ادير ازاكا روثق ب6نجة
رقم 111 شارع ولي العهد عمارة 

الشم2 طابق 4 شقة 14، 90000، 
طنجة املغرب

TROPICAL IMMO SARL شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي فال 
فلوري تجزئة الب اتين رقم 141 - 

90000 طنجة املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

106685
في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (07
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TROPICAL IMMO SARL
(: بإيجاز) الشركة  أرض 
 PROMOTION العقاري) االنعاش 

.IMMOBILIÈRE
فال) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- (141 رقم) الب اتين  تجزئة  فلوري 

90000)طنجة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
(: الشركة) رغسمال  ربلغ 

22.222 .2)درهم،)رق م كالتالي):)
 5.000 (: الهراري) ملياء) ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 5.000 (: البكاري) نبيل  ال يد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 7000 (: الهراري) ملياء) ال يدة 
بقيمة)100)درهم.

 7000 (: البكاري) نبيل  ال يد 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() الهراري  ملياء) ال يدة 
شارع روالي رشيد تجزئة املجاهدين)

90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() البكاري  نبيل  ال يد 
شارع روالي رشيد تجزئة املجاهدين)

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() الهراري  ملياء) ال يدة 
شارع روالي رشيد تجزئة املجاهدين)

90000)طنجة املغرب
عنوانه)ا() البكاري  نبيل  ال يد 
شارع روالي رشيد تجزئة املجاهدين)

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (03 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم) 23282.
103I

FO CONSULTUNG SARL AU

B›CUTE BY M&F
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 3  APPT 2 RUE(AL

 ADDARISSA(HASSAN، 622222،
RABAT MAROC

B›CUTE(BY(M&F شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

و عنوان رقرها االجتماعي 43 زنقة 
غكلمان سيدي علي رقم 22 ال6ابق 

الثالث غكدال - 10000 الرباط.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.139835

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تم تحويل) يناير)2222) املؤرخ في)28)
الشكل القانوني للشركة رن)«شركة)

ذات امل ؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)
ذات ر ؤولية رحدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (06 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)2337.
104I

FO CONSULTUNG SARL AU

B›CUTE BY M&F
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 3  APPT 2 RUE(AL

 ADDARISSA(HASSAN، 622222،
RABAT MAROC

B›CUTE(BY(M&F شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 43 زنقة 
غكلمان سيدي علي رقم 22 ال6ابق 

الثالث غكدال - 10000 الرباط 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.139835
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2222 يناير) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
)ة()فاطمة الزهراء) تفويت ال يد)
رن) اجتماعية  حصة  (500 رعالوي)
)ة() حصة لفائدة ال يد) (500 غصل)

رنى رعالوي بتاريخ)28)يناير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (06 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)2337.
105I

FO CONSULTUNG SARL AU

B›CUTE BY M&F
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ر ير جديد للشركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 3  APPT 2 RUE(AL

 ADDARISSA(HASSAN، 622222،
RABAT MAROC
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B›CUTE(BY(M&F شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 43 زنقة 

غكلمان سيدي علي رقم 22 ال6ابق 

الثالث غكدال - 10000 الرباط 

املغرب.

تعيين ر ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.139835

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 يناير) (28 املؤرخ في)

ال يد)ة() للشركة  جديد  ر ير 
رعالوي رنى كم ير وحيد تبعا لقبول)

استقالة امل ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (06 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)2337.

106I

FIDERSER

STE JAMT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDERSER

 BLOC 6  N° 655 HAY

 ESSALAM، 6 222، SIDI

SLIMANE MAROC

STE JAMT شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار 

املرادسة جماعة اصفافعة - 222 6 

سيدي سليمان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 95

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 رارس) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

أزالي) ارال  )ة() ال يد) تفويت 

100)حصة اجتماعية رن غصل)100 

عبدالعزيز) )ة() حصة لفائدة ال يد)

اقريعة بتاريخ)13)رارس)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب يدي سليمان بتاريخ)06 

أشت)2222)تحت رقم)626/2222.

107I

FIDERSER

 STE TRANS GROUPE

LAKCEIBYA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDERSER

 BLOC 6  N° 655 HAY

 ESSALAM، 6 222، SIDI

SLIMANE MAROC

 STE TRANS GROUPE

LAKCEIBYA شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

املولى اوالد حنون - 222 6 سيدي 

سليمان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 39

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

الرزيقي) نوال  )ة() ال يد) تفويت 

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (1.666
1.666)حصة لفائدة ال يد))ة()رضا)

املبي�صي بتاريخ)22)يوليوز)2222.

تفويت ال يد))ة()ياسين املبي�صي)

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (1.666
1.666)حصة لفائدة ال يد))ة()رضا)

املبي�صي بتاريخ)22)يوليوز)2222.

صافية) )ة() ال يد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (1.666 العي اوي)

رن غصل)1.666)حصة لفائدة ال يد)
يوليوز) (22 بتاريخ) املبي�صي  رضا  )ة()

.2222

رحمد باملديني) )ة() تفويت ال يد)

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (1.666
1.666)حصة لفائدة ال يد))ة()رضا)

املبي�صي بتاريخ)22)يوليوز)2222.

يبود) عادل  )ة() ال يد) تفويت 
غصل) رن  اجتماعية  حصة  (1.666
1.666)حصة لفائدة ال يد))ة()رضا)

املبي�صي بتاريخ)22)يوليوز)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب يدي سليمان بتاريخ)06 

أشت)2222)تحت رقم)622/2222.

108I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale(KSAR(EL(KEBIR

TC INVIST
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
 COMPETENCE(succursale(KSAR

EL(KEBIR
 ROUTE DE LARACHE IMM
 BOUAABID 6ER(ETAGE(N°6

 KSAR(EL(KEBIR، 92652، KSAR
EL(KEBIR(maroc

TC INVIST شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي حي 

 E املجاهدين إقارة غقبيب بلوك
الشقة رقم 5 ال6ابق ال فلي - 

90000 طنجة املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
106811

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (14
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 TC (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVIST
أرض الشركة بإيجاز):)-)اإلنعاش)

العقاري.

-)إدارة املمتلكات بشكل عا ..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 E بلوك) غقبيب  إقارة  املجاهدين 

(- ال فلي) ال6ابق  (5 رقم) الشقة 

90000)طنجة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رغسمال  ربلغ 

2.522.222)درهم،)رق م كالتالي):)

(-

 25222 (: غقبيب) سراج  ال يد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() غقبيب  سراج  ال يد 

 5 طريق املجاهدين إقارة فالح رقم)

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() غقبيب  سراج  ال يد 

 5 طريق املجاهدين إقارة فالح رقم)

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (06 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)-.

109I

ACS CONSEILS

BASMYH
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة ردنية عقارية

ACS CONSEILS

اقارة رحفاظ زنقة الجزائر ال6ابق 

2، 22622، برشيد املغرب

BASMYH «شركة ردنية عقارية»

وعنوان رقرها اإلجتماعي : اقارة 

رحفاط س زنقة الجزاءر ال6ابق 

الثاني شقة 5 22222 برشيد املغرب

«تأسي2 شركة ردنية عقارية»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13837

 17 بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ في)

شركة) تأسي2  تقرر  (2222 يوليوز)

ردنية عقارية ذات البيانات التالية):)
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عند) رتبوعة  الشركة،) ت مية  (-

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء،)

BASMYH

تاجير) (: بإيجاز) الشركة  أرض  (-

العقارات

اقارة) (: عنوان املقر االجتماعي) (-

ال6ابق) الجزاءر  زنقة  س  رحفاط 

الثاني شقة)5 22222)برشيد املغرب

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة  (-

الشركة))سنة():)99

-)ربلغ رغسمال الشركة):)100.000 

درهم

(: النقدية) الحصص  ربلغ  (-

100.000)درهم

رع) العينية  الحصص  ربلغ  (-

وصف روجز لها وتقييم لها):)-)درهم،)

-)بيانات حول الشركاء

)األشخاص ال6بيعيون):)

بجي حكيم بصفته)ا() ال يد)ة() (-

فرن ا) (: ب) عنوانه  والكائن  ر ير 

92222)باري2 فرن ا

)األشخاص املعنويون):)

ذات) «شركة  (SCI MABY (-

بصفتها شريك) امل ؤولية املحدودة»)

:)فرن ا) والكائن رقرها اإلجتماعي ب)

92222)باري2 فرن ا
عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء):)819379744

املمثل الدائم):)بجي حكيم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن وصفات الشركاء)غو)

األأيار الذين يحق لهم إلزا  الشركة)

اتجاه الغير):)

)األشخاص ال6بيعيون):)

بجي حكيم بصفته)ا() ال يد)ة() (-

فرن ا) (: ب) عنوانه  والكائن  ر ير 

92222)باري2 فرن ا.

)األشخاص املعنويون):)

ذات) «شركة  (SCI MABY (-

بصفتها شريك) امل ؤولية املحدودة»)

:)فرن ا) والكائن رقرها اإلجتماعي ب)

92222)باري2 فرن ا
عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء):)819379744

التجاري) السجل  في  التقييد  تم 
رقم) تحت  (2222 أشت) (04 بتاريخ)

.13837
110I

ائتمانية ري يون كون اي

ACI EQUIPMENTS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

ائتمانية ري يون كون اي
49، زنقة لوريي روز، عين ال بع، 

22592، الدار البيضاء املغرب
ACI EQUIPMENTS شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 
زينة، تجزئة رقم 27، بوسكورة، 

البيضاء : 27682 يوسكورة البيضاء 
املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

 بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي
تم) (2222 يونيو) (08 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
غي) درهم») (480.000.000»
إلى) درهم») (62.222.222» رن)
(: طريق) عن  درهم») (15.000.000»
غرباح غو عالوات) غو  إدراج احتياطي 

إصدار في رغس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)737252.
111I

FIDERSER

STE TRANS KHACHAN
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDERSER
 BLOC 6  N° 655 HAY

 ESSALAM، 6 222، SIDI
SLIMANE MAROC

STE(TRANS(KHACHAN شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
باح ن - 222 6 سيدي سليمان 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2297
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2222 يوليوز) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
رحمد لخضر) )ة() تفويت ال يد)
غصل) رن  اجتماعية  حصة  (300
قدار) )ة() حصة لفائدة ال يد) (100

عبدال ال  بتاريخ)27)يوليوز)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب يدي سليمان بتاريخ)06 

أشت)2222)تحت رقم)2222/ 62.

662I

FIDERSER

STE BIOKO TRANS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDERSER
 BLOC 6  N° 655 HAY

 ESSALAM، 6 222، SIDI
SLIMANE MAROC

STE(BIOKO(TRANS شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي حي با  
بلوك 18 رقم 66 البقعة 735 - 
222 6 سيدي سليمان املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2963

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 رارس) (05
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIOKO(TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
االشخاص-)االشغال املختلفة.

با ) حي  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- (735 البقعة) (66 رقم) (18 بلوك)

222 6)سيدي سليمان املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 40.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)
ال يد ملزاوك اح ن):)400)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() اح ن  ملزاوك  ال يد 
حي با  بلوك)18)رقم)66)البقعة)735 

222 6)سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() اح ن  ملزاوك  ال يد 
حي با  بلوك)18)رقم)66)البقعة)735 

222 6)سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب يدي سليمان بتاريخ)06 

أشت)2222)تحت رقم)622/2222.

113I

expert comptable

STE BILAL ELHELALI s.a.r.l
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

expert comptable
nador، 22222، nador(maroc

STE BILAL ELHELALI s.a.r.l شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 
رحمد الخار2 - رركز قاسي6ة - 

جماعة ات افت - 22222 الدرويش 
املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 0
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BILAL ELHELALI s.a.r.l

أرض الشركة بإيجاز):)-)رختلف)

األشغال الفالحية والبناء.

استيراد جميع آليات الفالحىية) (-

والبناء.

-)تصدير جميع املواد الغذائية..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- قاسي6ة) رركز  (- الخار2) رحمد 

الدرويش) (22222(- جماعة ات افت)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() الهاللي  بالل  ال يد 

ازالف) (22222 رركز ازالف الدريوش)

املغرب.

عنوانه)ا() الهاللي  عادل  ال يد 

ازالف) (22222 رركز ازالف الدريوش)

املغرب.

عنوانه)ا() الهاللي  رحمد  ال يد 

الدريوش) توزين  بني  اوالف  رركز 

22222)ازالف املغرب.

الهاللي عنوانه)ا() ال يدة شيماء)

ازالف) (22222 رركز ازالف الدريوش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() الهاللي  بالل  ال يد 

ازالف) (22222 رركز ازالف الدريوش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)07)أشت)

2222)تحت رقم)44.

114I

ر تأرنة ساري للمحاسبة

 STE BELAMRI IMMOBILIER

SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ر تأرنة ساري للمحاسبة

حي ريمونة رقم 55 بلوك 4 ال6ابق 

األول بني رالل،  2322، بني رالل 

املغرب

 STE BELAMRI IMMOBILIER

SARL AU شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

كريمة 2 ال6ابق األول ا  الظهر - 

23222 بني رالل املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62226

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (26

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 BELAMRI IMMOBILIER SARL

.AU

-رنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الظهر) ا   األول  ال6ابق  (2 كريمة)

23222)بني رالل املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد عمار كمال):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() كمال  عمار  ال يد 

 SOLARO (************** اي6اليا)

اي6اليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() كمال  عمار  ال يد 

 SOLARO (********* اي6اليا)

اي6اليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني رالل بتاريخ)05)أشت)

2222)تحت رقم)22 .

115I

JURIS LEGAL

YAREAM
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

JURIS LEGAL

 Angle(Bd(Abdelmoumen & Rue

 Chatila، Résidence(Kamar،

 Etg 3، Bureau 2، 22222،

CASABLANCA MAROC

YAREAM شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي  2 اإلرا  

العلو�صي بورڭون - 22222 الدار 

البيضاء املغرب 

امل ؤولية) ذات  شركة  تأسي2 

املحدودة)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

467869

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (06

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAREAM

الوساطة) (: أرض الشركة بإيجاز)

في تحويل األروال..

عنوان املقر االجتماعي):) 2)اإلرا )

الدار) (22222 (- بورڭون) العلو�صي 

البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 ال يدة رجيدة املدكوري الزيدي):

252)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (750 (: خير) رضا  ال يد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يدة رجيدة املدكوري الزيدي)

عنوانه)ا()كندا)4751)رونتريال كندا.

كندا) عنوانه)ا() خير  رضا  ال يد 

4751)رونتريال كندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

كندا) عنوانه)ا() خير  رضا  ال يد 

4751)رونتريال كندا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741731.

116I

PREMIUM FINANCE

 LES JARDINS ARABE DE LA

MEDINA
إعالن رتعدد القرارات

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH.،  2222،

MARRAKECH(MAROC

 LES JARDINS ARABE DE LA

MEDINA «شركة التوصية 

سهم»
ُ
باأل

وعنوان رقرها االجتماعي : روالي 
رشيد رقم 631 شقة رقم 1 ردس - 

73000 الداخلة املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.10633

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 يونيو) (25 املؤرخ في)

القرارات التالية):)
 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):
تم تعيين ر ير جديد للشركة ال يد)
نيكوالس) راري  فابري2  ري بولي 
لقبول) تبعا  للشركة  وحيد  كم ير 
املتكون) االدارة  رجل2  استقالة 
راري) فابري2  ري بولي  ال يد  رن 
الغفولي) توفيق  وال يد  نيكوالس 

وال يدة ذاكر نبيلة.
وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)
على) ينص  الذي  (: (62 رقم) بند 
رايلي):)تعيين ال يد ري بولي فابري2)
راري نيكوالس كم ير وحيد للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)541.
117I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

العش للتعمير
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 LOT(EL(MADINA 6 N 86 - 83
 APP 5 6ER(ETAGE(DEROUA،
22222، BERRECHID(MAROC

العش للتعمير شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 61 رحج 
اللة الياقوت زاوية رص6فى املعاني 
ركتب رقم 39 ال6ابق االول رركز 

رياض الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22329

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (06
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

العش) (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

للتعمير.

االنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

61)رحج) (: عنوان املقر االجتماعي)

اللة الياقوت زاوية رص6فى املعاني)

رركز) االول  ال6ابق  (39 رقم) ركتب 

الدار) (22222(- رياض الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد ايوب لوري):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

س) ايوب لوري عنوانه)ا() ال يد 

الدار) (60 رقم) (6   حي القرية بلوك)

البيضاء) الدار  (22222 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

س) ايوب لوري عنوانه)ا() ال يد 

الدار) (60 رقم) (6   حي القرية بلوك)

البيضاء) الدار  (22222 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)740190.

118I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

لكمي بروروسيون

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 LOT(EL(MADINA 6 N 86 - 83

 APP 5 6ER(ETAGE(DEROUA،

22222، BERRECHID(MAROC

لكمي بروروسيون شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 61 رحج 

اللة الياقوت زاوية رص6فى املعاني 

ركتب رقم 39 ال6ابق االول رركز 

رياض الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22327

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (06

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

لكمي) (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بروروسيون.

االنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

61)رحج) (: عنوان املقر االجتماعي)

اللة الياقوت زاوية رص6فى املعاني)

رركز) االول  ال6ابق  (39 رقم) ركتب 

الدار) (22222(- رياض الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد عبد الخالق لوري):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

لوري) الخالق  عبد  ال يد 

القرية) حي  رورن  سيدي  عنوانه)ا()

املختاررقم) ابن  ال ال   عبد  رحج 

البيضاء) الدار  (22222 البيضاء) (60

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

لوري) الخالق  عبد  ال يد 

القرية) حي  رورن  سيدي  عنوانه)ا()

املختاررقم) ابن  ال ال   عبد  رحج 

البيضاء) الدار  (22222 البيضاء) (60

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)2252 7.

119I

O.I.FI.COM(sarlau

 CENTRE DE 

 NEPHROLOGIE-DIALYSE EL

AMRANI sarlau / C.N.D.A
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

O.I.FI.COM(sarlau

ديار 3، عمارة 9، شقة 4، لغرابلية، 

11060، سال املغرب

CENTRE(DE(NEPHROLOGIE- 

 DIALYSE(EL(AMRANI(sarlau

C.N.D.A / شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 11، 

كليفورنيا 2، شارع جبران خليل 

جبران - 222 2 الجديدة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62(9(

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16719

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 غبريل) (30

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

CENTRE( DE( NEPHROLOGIE-

 DIALYSE( EL( AMRANI( sarlau( /

.C.N.D.A

رركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

غرراض الكلي وتصفية الد ..

(،11 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

خليل) جبران  شارع  (،2 كليفورنيا)

جبران)-)222 2)الجديدة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رغسمال  ربلغ 

10.000.000)درهم،)رق م كالتالي):)

(: العمراني) سعاد  لال  ال يدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (100.000

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

العمراني) سعاد  لال  ال يدة 

عنوانه)ا()رقم)32)زنقة تون2)222 2 

الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

العمراني) سعاد  لال  ال يدة 

عنوانه)ا()رقم)32)زنقة تون2)222 2 

الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ)04)أشت)

2222)تحت رقم)25657.

622I

BEN-BAZIDE

ابن بازيد
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

BEN-BAZIDE

 RUE EL OUIFAQ QU 33

SALAM،  2222، SAFI(MAROC

ابن بازيد شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 33 زنقة 

الوفاق حي ال ال  اسفي - 46000 

اسفي املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10505

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (08

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

ابن) (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بازيد.

ال الرة) (: بإيجاز) أرض الشركة 

رن الحرائق

كل األعمال األرنية

دراسة اإلخالء)والتدريب

غعمال رختلفة.

زنقة) (33 (: عنوان املقر االجتماعي)

 46000 (- الوفاق حي ال ال  اسفي)

اسفي املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 ال يد توفيق ابى زيدان ال باعي):

800)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 222 (: الحريري) نجية  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد توفيق ابى زيدان ال باعي)

عنوانه)ا()33)زنقة الوفاق حي ال ال )

اسفي)46000)اسفي املغرب.

ال يدة نجية الحريري عنوانه)ا()

اسفي) ال ال   حي  الوفاق  زنقة  (33

46000)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد توفيق ابى زيدان ال باعي)

عنوانه)ا()33)زنقة الوفاق حي ال ال )

اسفي)46000)اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (07 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

 /  66222/2222 رقم) تحت  (2222

.28523

626I

Epz(consulting

Epz consulting

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين ر ير جديد للشركة

Epz(consulting

13 زنقة احمد املجاطي إقارة 

األلب ال6ابق 1 الرقم 8 املعاريف، 

22222، الدارالبيضاء املغرب

Epz(consulting شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

احمد املجاطي إقارة األلب ال6ابق 

1 الرقم 8 املعاريف - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

تعيين ر ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 يونيو) (29 املؤرخ في)

ر ير جديد للشركة ال يد)ة()الشكر)

نعيمة كم ير آخر تبعا إلقالة ر ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)65632.

622I

Epz(consulting

EPZ CONSULTING
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

Epz(consulting

13 زنقة احمد املجاطي إقارة 

األلب ال6ابق 1 الرقم 8 املعاريف، 

22222، الدارالبيضاء املغرب

EPZ(CONSULTING شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

احمد املجاطي إقارة األلب ال6ابق 

1 الرقم 8 املعاريف - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

سفيان) )ة() ال يد) تفويت 

ال عداوي)400)حصة اجتماعية رن)

غصل)1.000)حصة لفائدة ال يد))ة()

نعيمة الشكر بتاريخ)29)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)65632.

623I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

MAÏ HERITAGE SARL 
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven، immeuble

 opéra 2ème(etage 63 TANGER،

92222، TANGER(MAROC

 MAÏ HERITAGE SARL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي زنقة 

تارودانت، رجمع ابراج طنجة، 

بلوك 6، ركتب رقم 13 ركرر - 

90000 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 



62(93 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
106335

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 MAÏ (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HERITAGE SARL
لغرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الرئي�صي للشركة هو):)
تصنيع وتجهيز التعبئة والتغليف)
جميع) على  الباطن  رن  والتعاقد 
والع6ور) التجميل  ر تحضرات 

والصابون
ت ويق وإنتاج املنتجات املحلية

وبيع) وشراء) وتصدير  استيراد 
بالجملة) وتوزيع  وتجزئة  وت ويق 

لجميع ر تحضرات التجميل.
العمليات) جميع  عارة  بصفة  (
الصناعية) املالية،) التجارية،)
والعقارية التي تتعلق بصفة رباشرة)
غي) غو  غعاله  إليها  املشار  باملواضيع 
روضوع رشابه له غو يمكنه امل اهمة)
لح اب) نوع  غي  تحت  النمو  في 

الشركة الخاصة..
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تارودانت،)رجمع ابراج طنجة،)بلوك)
 90000 (- ركرر) (13 رقم) ركتب  (،6

طنجة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
74)حصة) (: ال يدة اريمة ناصح)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
ال يدة صبرينا ناصح):)22)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() ناصح  اريمة  ال يدة 
 15 إقارة انصاف رقم) زنقة العراق،)

90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() ناصح  صبرينا  ال يدة 
 15 إقارة انصاف رقم) زنقة العراق،)

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() ناصح  اريمة  ال يدة 
 15 إقارة انصاف رقم) زنقة العراق،)

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (17 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)6 2325.

62 I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE

ABS SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven، immeuble

 opéra 2ème(etage 63 TANGER،

92222، TANGER(MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE ABS

SARL شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 

لبنان وزنقة العراق - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2626

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)دجنبر)2269)تقرر حل)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE IMMOBILIERE ABS

 2.222.222 رغسمالها) ربلغ  (SARL

درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي زاوية)
 90000 (- زنقة لبنان وزنقة العراق)

ترا�صي) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

الشركاء)على حل الشركة.

وحدد رقر التصفية ب زاوية زنقة)

90000)طنجة) لبنان وزنقة العراق)-)

املغرب.)

وعين):)
بزاحي) رحمد  ال يد  ال يد)ة()
وزنقة) لبنان  زنقة  زاوية  وعنوانه)ا()
املغرب) طنجة  (90000 العراق)

كمصفي))ة()للشركة.
بوشال) رحمد  ال يد  ال يد)ة()
وزنقة) لبنان  زنقة  زاوية  وعنوانه)ا()
املغرب) طنجة  (90000 العراق)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)
حدود) ال  (: بالتصفية) املتعلقة 
املفروضة على صالحية املخولة لهم)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (25 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)236929.
625I

ائتمانية ري يون كون اي

 SOCIETE SUD SERVICE
 IMPORT EXPORT par

.abréviation S.S.S.I.E
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ائتمانية ري يون كون اي
49، زنقة لوريي روز، عين ال بع، 

22592، الدار البيضاء املغرب
 SOCIETE SUD SERVICE IMPORT

 EXPORT par abréviation
S.S.S.I.E. شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رجموعة 
التقد ، رجموعة سكنية 2 - 17، 
ال6ابق 2، البرنو�صي، املغرب - 

22322 البيضاء املفرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
465853

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE SUD SERVICE IMPORT
 EXPORT par abréviation

..S.S.S.I.E
في) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رواد البناء
التغذية العارة
عقاقير بالجملة.

عنوان املقر االجتماعي):)رجموعة)
(،17 (- (2 رجموعة سكنية) التقد ،)
(- املغرب) البرنو�صي،) (،2 ال6ابق)

22322)البيضاء)املفرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: يوسف) بوسارة  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد بوسارة يوسف عنوانه)ا()
(،5080 الفرات) ابن  غسد  زنقة  (،1

تبولبة)6223)تبولبة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد بوسارة يوسف عنوانه)ا()
(،5080 الفرات) ابن  غسد  زنقة  (،1

تبولبة)6223)تبولبة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)739727.

622I

ائتمانية ري يون كون اي

MYA STYLE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ائتمانية ري يون كون اي
49، زنقة لوريي روز، عين ال بع، 

22592، الدار البيضاء املغرب
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MYA STYLE شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رجموعة 

التقد  املجموعة ال كنية 2 - 17، 

ال6ابق 2، سيدي البرنو�صي - 

22322 البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

468045

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (23

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 MYA (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.STYLE

ركتب) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رراقبة اإلنتاج بالن يج.

عنوان املقر االجتماعي):)رجموعة)

(،17 (- (2 التقد  املجموعة ال كنية)

ال6ابق)2،)سيدي البرنو�صي)-)22322 

البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (100 (: ال يد الزهرة راكع)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() راكع  الزهرة  ال يد 
إقارة رارينا بيتش،)ردخل)6س،)رقم)

6ركرر)6223)املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() راكع  الزهرة  ال يد 
إقارة رارينا بيتش،)ردخل)6س،)رقم)

6ركرر)6223)املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741875.
627I

شركة الح يمة لالستشارات ش. . 

 STE HAKELOU EXPORT
TRAD SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

شركة الح يمة لالستشارات 
ش. . 

 RUE(BEER(INNZAREN(N
 26 IMZOUREN، 32222، AL

HOCEIMA املغرب
 STE(HAKELOU(EXPORT(TRAD
SARL AU شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان رقرها االجتماعي الخندق 
املالح حي الرابع إرزورن 32252 

الح يمة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3019

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تم تغيير) 03)أشت)2222) املؤرخ في)
«تاجر غو وسيط) نشاط الشركة رن)
إلى) (» واإلستراد) التصدير  عملية  في 
«إستراد وتصدير رنتوجات الحبوب)

والق6اني)«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) بالح يمة  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)454.
628I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

صوصيمصا
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 63 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 6ER(ETAGE
 N°25 ATLAS(FES، 32222، FES

MAROC

صوصيمصا شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 
الحضري زنقة تال ينت رقم 2 اقارة 
 Fès 32222 بني2 الزهور 2 فاس

Fès املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63405

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 أشت) (07
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

صوصيمصا.
االعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املختلفة)+كراء)االليات.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحضري زنقة تال ينت رقم)2)اقارة)
 Fès 30000 فاس) (2 الزهور) بني2 

Fès)املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: ادري2) سرحان  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد سرحان ادري2 عنوانه)ا()
ايموزار) باشليك  الصغيرة  قلعة  حي 
 immouzer( kandar  36252 كندر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد سرحان ادري2 عنوانه)ا()
ايموزار) باشليك  الصغيرة  قلعة  حي 
 immouzer( kandar  36252 كندر)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (06 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1904.
629I

األستاد رنير العزوزي اإلدري�صي

ر تقبل املضيق للتعليم 
املدر�صي الخصو�صي

عقد ت يير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون(

األستاذ رنير العزوزي اإلدري�صي 
روثق بت6وان 

تجزئة التم ماني، شارع غحمد 
الحريزي اقارة باري2 6 ال6ابق 

األول رقم 01 -ت6وان
 – Patente : 59 28622

N.I.F : 6872 322
املوضوع إشهار

كراء غصل تجاري -الت يير الحر-
رؤس ة للتعليم املدر�صي 

الخصو�صي 
في اسم الشركة امل ماة رؤس ة « 
ر تقبل املضيق للتعليم املدر�صي 
الخصو�صي» شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة – ذات شريك وحيد
RC. 6  35

تلقيته) رسمي  عقد  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (16 بتاريخ) بمكتبي 
امل ماة) الشركة  غع6ت  بموجبه 
املضيق) ر تقبل  (» رؤس ة)
الخصو�صي») املدر�صي  للتعليم 
رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE وحيد«) شريك  ذات  (–
 ETABMISSEMENT(MOSTAKBAL
 M’DIQ DE L’ENSEIGNEMENT
PRIVE SARL AU)»)في شخص رمثلها)
عمروزي،) ريمون  ال يد  القانوني 
الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 
لفائدة ال يد فهد حدو) (،S262522
الحارل لب6اقة التعريف) اليخلوفي،)
الت يير) حق  (،L317949 الوطنية)
الحر لجميع األصل التجاري الذي هو)
عبارة عن رؤس ة للتعليم املدر�صي)
يوجد بمدينة املضيق،) الخصو�صي،)
حي بوزأالل،)طريق سد غسمير،)رقم)
ثالث) ملدة  )املغرب(،) (93222 (،15
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رن) تبتدئ  للتجديد  قابلة  سنوات 

في) وتنتهي  (2222 يونيو) (17 (: تاريخ)

17)يونيو)2223،)رقابل عائد شهري)

 (92.222،22( غلف) ت عون  قدره 

درهم.

130I

FIDUCIAIRE(EL(IDRISSI(KHADIJA

MOTO MEHMAN
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI

KHADIJA

 APPT(N°6 IMM(F(NAJMAT

 JANOUB(II(EL(JADIDA، 2 222،

EL JADIDA MAROC

MOTO MEHMAN شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رتجر 

بال6ابق ال فلي بالعقار امل مى 

ارض البئر دوار الحفظان الحمرية 

جماعة روالي عبد هللا - 222 2 

الجديدة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16731

 17 في) رؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يوليوز)

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 MOTO(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.MEHMAN

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الدراجات النارية وإصالحها

وسيط في تجارة األخشاب ورواد)

البناء

)البيع بالتجزئة لألجهزة املنزلية في)

املتجر.

رتجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بال6ابق ال فلي بالعقار امل مى ارض)

البئر دوار الحفظان الحمرية جماعة)

الجديدة) (2 222 (- عبد هللا) روالي 

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رغسمال  ربلغ 

622.222،22)درهم،)رق م كالتالي):)

500)حصة) ال يد جمط سعيد):)

بقيمة)622،22)درهم للحصة.

ال يد جمط رحمد):)500)حصة)

بقيمة)622،22)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() سعيد  جمط  ال يد 

هللا) عبد  روالي  الحفظان  دوار 

222 2)الجديدة املغرب.

عنوانه)ا() رحمد  جمط  ال يد 

دوار الحفظان جماعة روالي عبد هللا)

222 2)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() سعيد  جمط  ال يد 

هللا) عبد  روالي  الحفظان  دوار 

222 2)الجديدة املغرب

عنوانه)ا() رحمد  جمط  ال يد 

دوار الحفظان جماعة روالي عبد هللا)

222 2)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ)05)أشت)

2222)تحت رقم) 2562.

131I

Notaire

ريك2 بكنغ آند البل
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

Notaire

 Avenue(des(FAR(Residence 333

 Zaid(entre(sol(A(Tetouan 333

 Avenue(des(FAR(Residence

 Zaid(entre(sol(A(Tetouan، 262،

tetouan(Maroc

ريك2 بكنغ آند البل شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي ت6وان 

الجماعة القروية سوق القديم 

ال6ريق الوطنية رقم 2 ت6وان بارك 

 Tétouan 90000 - 64 ق6عة رقم

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.19063

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم) (2222 رارس) (62 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

 80.000» غي رن) درهم») (450.000»

عن) درهم») (530.000» إلى) درهم»)
ديون) رع  رقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار وامل تحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (29 االبتدائية بت6وان بتاريخ)

2222)تحت رقم)2228.

632I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

 DEUTSCHLAND POIDS

LOURDS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE

SARL
رقم 6، الشقة 4، ال6ابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة،، 

30000، فاس املغرب

 DEUTSCHLAND POIDS

LOURDS شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار 

الب اي2 عين الشقف - 30000 

فاس املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23325

بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ في)22 

يونيو)2222)تم إعداد القانون)

األسا�صي لشركة ذات ر ؤولية)

رحدودة ذات الشريك الوحيد)

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

: ت ميتها) بمختصر   اإلقتضاء)

 DEUTSCHLAND POIDS

.LOURDS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

؛) للبضائع) والدولي  الوطني  البري 

االستيراد والتصدير،)بيع الشاحنات)

واملعارالت) امل تعملة،) ال يارات  و 

التجارية العارة.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 30000 (- الشقف) عين  الب اي2 

فاس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: كحيلي) خالد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() كحيلي  خالد  ال يد 

 30000 دوار الب اي2 عين الشقف)

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() كحيلي  خالد  ال يد 

 30000 دوار الب اي2 عين الشقف)

فاس املغرب

ال يد يوسف الناصري املراب6ي)

عين) الب اي2  دوار  عنوانه)ا()

الشقف)3000)فاس املغرب

تم اإليداع القانوني ب-)بتاريخ)28 

يوليوز)2222)تحت رقم)1847.

133I
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شركة الح يمة لالستشارات ش. . 

EL HAMDAOUI BOIS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

شركة الح يمة لالستشارات 

ش. . 

 RUE(BEER(INNZAREN(N

 26 IMZOUREN، 32252، AL

HOCEIMA املغرب

EL HAMDAOUI BOIS شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي سيدي 

بوعفيف رركز قروي غيت يوسف 

غوعلي - 32252 الح يمة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3081

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 EL (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAMDAOUI BOIS

أرض الشركة بإيجاز):)النجارة.

سيدي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

يوسف) غيت  قروي  رركز  بوعفيف 

غوعلي)-)32252)الح يمة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

: الحمداوي) العزيز  عبد   ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
الحمداوي) العزيز  عبد  ال يد 

يوسف) غيت  بوملعيز  دوار  عنوانه)ا()

اوعلي)32252)الح يمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
الحمداوي) العزيز  عبد  ال يد 

يوسف) غيت  بوملعيز  دوار  عنوانه)ا()

اوعلي)32252)الح يمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) بالح يمة  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)490.
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CABINET OUASSI

G L T D
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CABINET OUASSI

عمارة كوررزيد شارع الحرية طابق 

االول ركتب رقم 3 املدينة الجديدة، 

46000، اسفي املغرب

G L T D شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 28 حي 

لغفيرات - 46000 اسفي املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10595

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 G L T (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.D

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رختلفة وبناء.

 28 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

حي لغفيرات)-)46000)اسفي املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: لعنايتي) يون2  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() لعنايتي  يون2  ال يد 

الكورس) حي  بوجدور  شارع  (226

46000)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() لعنايتي  يون2  ال يد 

الكورس) حي  بوجدور  شارع  (226

46000)اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (04 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2222)تحت رقم)-.
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CABINET RAMI EXPERTISE

STE MANOP SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés، Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D، N°52،

 5ème(étage(Bureau 32، 32222،

Fés، Maroc

STE MANOP SARL AU شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 44 شارع 

رحمد ال الوي فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63413

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (26

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANOP SARL AU

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

االستشارات اإلدارية

غو) العارة  املباني  غرن  شركة 

الخاصة

ر ير البنايات.

44)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

رحمد ال الوي فاس)-)30000)فاس)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 100 (: ال يد السحمودي عدنان)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عدنان) السحمودي  ال يد 

البليدة) ح ان  درب  (9 عنوانه)ا()

فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عدنان) السحمودي  ال يد 

البليدة) ح ان  درب  (9 عنوانه)ا()

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (06 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)6962/2222.
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MULTI EXPERTISE

MULTI EXPERTISE
إعالن رتعدد القرارات

MULTI EXPERTISE

97 شارع ح ن الصغير ال6ابق 

األول رقم 81، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

MULTI EXPERTISE «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

 97BD : وعنوان رقرها االجتماعي

 HASSAN(SEGHIR 6ER(ETG(APPT

.86 - - CASABLANCA(MAROC

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.336709

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 غبريل) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

 Ratification( de( la( cession( de (-

 500 parts sociales de 100 Dhs

 de( valeur( nominale( chacune

 de Mr BOUABRA Rachid à Mr

ARABA Said

ينص) الذي  (: (2 رقم) قرار 

 Prise acte et على رايلي):)-)

 acceptation de la démission de

 Mr BOUABRA Rachid de ces

fonctions(de(cogérant

قرار رقم)3):)الذي ينص على رايلي)

 Nomménation de Mr ARABA (- (:

 Said(en(qualité(de(Gérant(Unique

pour(une(durée(indéterminée

قرار رقم)4):)الذي ينص على رايلي)

 Modification( des( articles( 2 (- (:

 (Apports( et 7 (Capital Social(

des(statuts

قرار رقم)5):)الذي ينص على رايلي)

 Mise(à( jour(des( statuts(de( la (- (:

société

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

على) ينص  الذي  (: (6 رقم) بند 

 L’associé Mr Said (: رايلي)

 ARABA( effectue( les( apports( en

 numéraires،( à( savoir( 622222

 DHS

 بند رقم)7):)الذي ينص على رايلي):

 Le capital social s’élève à CENT

 MILLE( )622( 222،22(( dirhams.

 Il est divisé en MILLE (1 000(

 parts(sociales(de(CENT()622،22(

 dirhams(chacune،(souscrites(en

 totalité،( intégralement( libérées

 et( attribuées( à( l’associé( unique

Mr Said ARABA

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)738740.

139I

ركتب رعيشة للح ابات واألستشارات الجبائية

MMZ GLOBAL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ركتب رعيشة للح ابات 

واألستشارات الجبائية

حي ال ال  بلوك E رقم 22 -- سيدي 

سليمان، 222 6، سيدي سليمان 

املغرب

MMZ(GLOBAL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

العباسية رقم 45 - 222 6 سيدي 

سليمان املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2967

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (10

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 MMZ(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.GLOBAL

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع

-)ت ليم البضائع.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي) (6 222 (- (45 العباسية رقم)

سليمان املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: لح يني) رح ين  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: الحيدي) رحمد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد رح ين لح يني عنوانه)ا()

سيدي) (6 222 املقاورة) شارع  (17

سليمان املغرب.

ال يد رحمد الحيدي عنوانه)ا()

شارع املقاورة تجزئة العباسية رقن)

45 222 6)سيدي سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد رح ين لح يني عنوانه)ا()

سيدي) (6 222 املقاورة) شارع  (17

سليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب يدي سليمان بتاريخ)07 

أشت)2222)تحت رقم)-.
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EXACONSEIL

CALIFISH
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

EXACONSEIL

 C8، résidence «Médina»، route

 6229، Sidi(Maârouf، 22272،

Casablanca Maroc

CALIFISH شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رتجر 
 LES PERLES DE رقم 5، إقارة

CALIFORNIE، عمارة D تجزئة 

األدارسة 22272 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

466901

 01 في) رؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يوليوز)

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CALIFISH

شراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األسماك واملنتجات ال مكية وبيعها)

بالتجزئة..

رتجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 LES PERLES DE إقارة) (،5 رقم)

تجزئة) (D عمارة) (،CALIFORNIE

البيضاء) الدار  (22272 األدارسة)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد نبيل حديق):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() حديق  نبيل  ال يد 
عمارة)13،)رقم)8،)حي بوليو،)ريفييرا)

62 22)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
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عنوانه)ا() حديق  نبيل  ال يد 
عمارة)13،)رقم)8،)حي بوليو،)ريفييرا)

62 22)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)740747.
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EXACONSEIL

OSMA SYSTEME
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

EXACONSEIL
 C8، résidence «Médina»، route
 6229، Sidi(Maârouf، 22272،

Casablanca Maroc
OSMA SYSTEME شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 33، 
زنقة 5، تزجئة رربوحة عين الشق 

22653 الدار البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

467017
 01 في) رؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يوليوز)
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 OSMA(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.SYSTEME
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

.P.V.C(األملنيو  غو املعدن غو
(،33 :)رقم) عنوان املقر االجتماعي)
الشق) تزجئة رربوحة عين  (،5 زنقة)

22653)الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 500 (: ال يد عبد الصادق وريد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: ال عيدي) غحمد  ال يد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

وريد) الصادق  عبد  ال يد 
عنوانه)ا()إقارة سفيان،)عمارة)25غ،)
رعروف) سيدي  (،4 طابق) (،2 رقم)

22272)الدار البيضاء)املغرب.
ال يد غحمد ال عيدي عنوانه)ا()
دوار الحاج عبد ال ال ،)الحي الح ني)

22232)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
وريد) الصادق  عبد  ال يد 
عنوانه)ا()إقارة سفيان،)عمارة)25غ،)
رعروف) سيدي  (،4 طابق) (،2 رقم)

22272)الدار البيضاء)املغرب
ال يد غحمد ال عيدي عنوانه)ا()
دوار الحاج عبد ال ال ،)الحي الح ني)

22232)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)740833.
6 2I

aice compta

FSM DISTRIBUTION
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 699، 22692،

casablanca maroc
FSM DISTRIBUTION شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي 13 غحمد 
املجاني إقارة جبال االلب ال6ابق 
1 رقم 8 حي املعاريف - 22372 

البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

467665
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 FSM (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املواد الغذائية.
عنوان املقر االجتماعي):)13)غحمد)
 1 املجاني إقارة جبال االلب ال6ابق)
رقم)8)حي املعاريف)-)22372)البيضاء)

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 500 (: صوالحية) رهدي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
ال يد رروان فقيري):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد رهدي صوالحية عنوانه)ا()
اسيف س رقم)116 40160)رراكش)

املغرب.
عنوانه)ا() فقيري  رروان  ال يد 

رراكش)40160)رراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد رهدي صوالحية عنوانه)ا()
اسيف س رقم)116 40160)رراكش)

املغرب
عنوانه)ا() فقيري  رروان  ال يد 

رراكش)40160)رراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)6527 7.
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CABINET ECAF

YOU WEAR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET ECAF
حي ال ال  بلوك 14 رقم 04 سيدي 
سليمان، 222 6، سيدي سليمان 

املغرب

YOU WEAR شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي قرب 

رسجد امل يرة حي ال اكنية رقم 

املحل 6266 القني6رة - 14000 

القني6رة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.50111

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)26)يوليوز)2222)تقرر حل)

 YOU(شركة ذات امل ؤولية املحدودة

 100.000 رغسمالها) ربلغ  (WEAR

درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي قرب)

رقم) ال اكنية  حي  امل يرة  رسجد 

 14000 (- القني6رة) (6266 املحل)

ال بب) (: القني6رة املغرب نتيجة ل)

الحركة) ضعف  الى  باالساس  راجع 

التجارية باالضافة الى توالي سنوات)

الركود في نشاط الشركة.

قرب) ب  التصفية  رقر  وحدد 

رقم) ال اكنية  حي  امل يرة  رسجد 

 14000 (- القني6رة) (6266 املحل)

القني6رة املغرب.)

وعين):)

بيبح) القادر  عبد  ال يد)ة()

زنقة ابو تما  الشقة) (62 وعنوانه)ا()

 14000 القني6رة) اقارةرربوحة  (19

)ة() كمصفي) املغرب  القني6رة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ) بالقني6رة  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)78226.

144I



62(99 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

FISCALEX MAROC

F&G CONSTRUCTION

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

FISCALEX MAROC

 RUE(IMAM(MALIK(RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH،

 2222، MARRAKECH(MAROC

F&G(CONSTRUCTION شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي : ر�صى 27 

درب دبا�صي درب روالي عبد القادر 

رراكش املدينة - 40000 رراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.93587

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تقرر حل) املؤرخ في)62)رارس)2222)

شركة) (F&G( CONSTRUCTION

ربلغ) املحدودة  امل ؤولية  ذات 

وعنوان) درهم  (10.000 رغسمالها)

درب) (27 ر�صى) اإلجتماعي  رقرها 

القادر) عبد  روالي  درب  دبا�صي 

رراكش) (40000 (- املدينة) رراكش 

املغرب نتيجة الزرة في الق6اع.

وعين):)

بيرطوني) فرانك  ال يد)ة()

فرن ا) (0000 فرن ا) وعنوانه)ا()

فرن ا كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)

بتاريخ)62)رارس)2222)وفي ر�صى)27 

درب دبا�صي درب روالي عبد القادر)

رراكش) (40000 (- املدينة) رراكش 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (04 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114648.

145I

PRECIS COMPTE

PROTEAM
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PRECIS COMPTE

 BD(KHOURIBGA(RES(NASR(A(N

 38 ETAGE 5، 22222، casablanca

MAROC

PROTEAM شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 15 شارع 

خريبكة إقارة النصر A - ال6ابق 

7 رقم 52 - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.437583

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم تحويل) يناير)2222) (31 املؤرخ في)

رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

النصر) إقارة  خريبكة  شارع  (15»

 22222 (- (52 رقم) (7 ال6ابق) (- (A

«إقارة) إلى) املغرب») الدارالبيضاء)

عمارة) (31 ال كني) املجمع  االران 

 2 رقم) شقة  ال فلي  ال6ابق  (257

الدارالبيضاء) (22222 (- ال بع) عين 

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)62572.

146I

ركتب رحاسبة

SODRIM SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وفاة شريك

ركتب رحاسبة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 222 الرشيدية،  5222، 

الرشيدية املغرب

SODRIM SARL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي كلم 03 

فوتي2 - 52222 الريش املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1789

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)28)يوليوز)2222)تم اإلعال )

اليوبي وتوزيع) الشريك احمد  بوفاة 

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 يناير) (13 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):)

 6.252 اليوبي،) عثمان  ال يد)ة()

حصة.

 6.252 هدة بن دوحى،) ال يد)ة()

حصة.

 938 اكديدو،) عائشة  ال يد)ة()

حصة.

 1.354 اليوبي،) رراد  ال يد)ة()

حصة.

 1.354 اليوبي،) رحمد  ال يد)ة()

حصة.

اليوبي،) رص6فى  ال يد)ة()

1.354)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)226.

147I

ficotrad(sarl

 STE MERZOUGA DUNES

TRIP SARL A.U
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 6 2،  5222،

ouarzazate(maroc

 STE(MERZOUGA(DUNES(TRIP

SARL A.U شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار تكمي 

الجديد ترريكت - 45006 ورزازات 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10797

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 رارس) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MERZOUGA(DUNES(TRIP(SARL

.A.U

رقاولة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

النقل ال ياحي.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار تكمي)

ورزازات) (45006 (- ترريكت) الجديد 

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: احمد) بوكنيك  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() احمد  بوكنيك  ال يد 

ال6اوس) 5 52  خملية  قصر 

الريصاني املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() احمد  بوكنيك  ال يد 

ال6اوس) 5 52  خملية  قصر 

الريصاني املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) بورزازات  االبتدائية 

رقم)-.
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عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62322

ficotrad(sarl

STE APLAS PRO SARL A.U

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 6 2،  5222،

ouarzazate(maroc

 STE APLAS PRO SARL A.U

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 

89 تجزئة غيت كضيف الجديد - 

45000 ورزازات املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

62823

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 غبريل) (15

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.APLAS PRO SARL A.U

رقاولة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رقاولة) (- األشغال املختلفة غو البناء)

لزراعة الحدائق غو صيانة الحدائق)

وال6رق)-)رقاولة بناء)غو صيانة طرق)

وقنوات) املياء) غنابيب  املواصالت،)

الصرف الصحي.

 89 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

تجزئة غيت كضيف الجديد)-)45000 

ورزازات املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ازناك) ح ن  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ازناك  ح ن  ال يد 

حي ال ال  الجديد رقم)89)بلوك)62 

45000)ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() ازناك  ح ن  ال يد 

حي ال ال  الجديد رقم)89)بلوك)62 

45000)ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (15 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2222)تحت رقم)-.
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ficotrad(sarl

STE BEST FATHER
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 6 2،  5222،

ouarzazate(maroc

STE BEST FATHER شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي 

املنصور الذهبي - 47900 زاكورة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3185

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 رارس) (06

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEST FATHER

كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
ال يارات بدون سائق.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زاكورة) (47900 (- الذهبي) املنصور 

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 500 (: ال يد رص6فى الغزواني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
: الغزواني) الل6يف  عبد   ال يد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
الغزواني) رص6فى  ال يد 
الذهبي) املنصور  حي  عنوانه)ا()

47900)زاكورة املغرب.
الغزواني) الل6يف  عبد  ال يد 
الذهبي) املنصور  حي  عنوانه)ا()

47900)زاكورة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
الغزواني) رص6فى  ال يد 
الذهبي) املنصور  حي  عنوانه)ا()

47900)زاكورة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (16 بتاريخ) بزاكورة  االبتدائية 

2222)تحت رقم)-.
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ficotrad(sarl

STE ROSE HOME SARL A.U
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 6 2،  5222،

ouarzazate(maroc
 STE ROSE HOME SARL A.U

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 
رحمد الخار2 - 45000 ورزازات 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9415
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
الح ن) )ة() ال يد) تفويت 
340)حصة اجتماعية رن) املصباحي)
غصل)1.000)حصة لفائدة ال يد))ة()

حاريد بادر بتاريخ)14)فبراير)2222.
الح ن) )ة() ال يد) تفويت 
330)حصة اجتماعية رن) املصباحي)
غصل)1.000)حصة لفائدة ال يد))ة()
عبد الرحيم الهكاوي بتاريخ)14)فبراير)

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
16)رارس) االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2222)تحت رقم)159.
652I

ficotrad(sarl

STE ROSE HOME SARL A.U
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 6 2،  5222،

ouarzazate(maroc
 STE ROSE HOME SARL A.U

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوان رقرها االجتماعي شارع 
رحمد الخار2 - 45000 ورزازات.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9415

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
املؤرخ في)14)فبراير)2222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة رن)«شركة)
ذات ر ؤولية رحدودة ذات الشريك)
«شركة ذات امل ؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
16)رارس) االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2222)تحت رقم)159.
153I



62326 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

FIDURIZK

GROUPE F BUSINESS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS(N°  BENSLIMANE،

63222، BENSLIMANE(MAROC

GROUPE F BUSINESS شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

امل يرة ف ب 29 ال6ابق الثالث 

شقة 19 املحمدية - 28999 

املحمدية املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

25267

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (05

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE F BUSINESS

أرض الشركة بإيجاز):)-رفاوض

تنفيذ) الوسيط  غو  -التجار 

االستيراد والتصدير

رقاوالت) غو  غعمال  -رقاول 

رختلفة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

امل يرة ف ب)29)ال6ابق الثالث شقة)

املحمدية) (28999 (- املحمدية) (19

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

1.000)حصة) (: ال يد رعاد فائد)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

حي) عنوانه)ا() فائد  رعاد  ال يد 
بن ليمان) (07 الرقم) كريم بلوك باء)

13000)بن ليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
حي) عنوانه)ا() فائد  رعاد  ال يد 
بن ليمان) (07 الرقم) كريم بلوك باء)

13000)بن ليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)677.

157I

socogese

»LIGHT CLICK«
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence
 Mly(El-Kamel(Fès، 32222، Fès

Maroc
«LIGHT(CLICK» شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي : تجزئة 
وليلي شارع يوسف ابن تاشفين 
ال6ابق االول اقارة ايمان زنقة 
الضويات - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29293
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر) (2222 يوليوز) (15 في) املؤرخ 
ذات) شركة  («LIGHT( CLICK» حل)
رغسمالها) ربلغ  املحدودة  امل ؤولية 
رقرها) وعنوان  درهم  (62.222،22
اإلجتماعي تجزئة وليلي شارع يوسف)
اقارة) االول  ال6ابق  تاشفين  ابن 
ايمان زنقة الضويات)-)30000)فاس)

املغرب نتيجة لتوقيف النشاط.

وعين):)
عمراني) فوزية  ال يد)ة()
شالة) شارع  (50 رقم) وعنوانه)ا()
فاس املغرب) (30000 طريق ايموزار)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)
تجزئة) وفي  (2222 يوليوز) (15 بتاريخ)
تاشفين) ابن  يوسف  شارع  وليلي 
زنقة) ايمان  اقارة  االول  ال6ابق 

الضويات)-)30000)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (05 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)2222/6926.
158I

Soft(finances(sarl

 UNIVERS AGRICOLE
KHENICHET

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

Soft(finances(sarl
شارع بئر غنزران عمارة زينب رقم 4، 

16000، سيدي قاسم الغرب
 UNIVERS AGRICOLE

KHENICHET شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 27 
شارع الح ن الثاني الخنيشات 

املركز - 16000 سيدي قاسم املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28569

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (15
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
: ت ميتها) بمختصر   اإلقتضاء)

 UNIVERS AGRICOLE
.KHENICHET

بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رنتجات واالت فالحية.

 27 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

الخنيشات) الثاني  الح ن  شارع 

املركز)-)16000)سيدي قاسم املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد املص6فى كعموش):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

كعموش) املص6فى  ال يد 

عنوانه)ا()الخنيشات الجنوبية قيادة)

 16000 امللحة) جرف  الخنيشات 

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

كعموش) املص6فى  ال يد 

عنوانه)ا()الخنيشات الجنوبية قيادة)

 16000 امللحة) جرف  الخنيشات 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 االبتدائية ب يدي قاسم بتاريخ)

يوليوز)2222)تحت رقم) 25.

160I

ficotrad(sarl

STE ROSE HOME SARL A.U
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ر ير جديد للشركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 6 2،  5222،

ouarzazate(maroc

 STE ROSE HOME SARL A.U

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

رحمد الخار2 - 45000 ورزازات 

املغرب.

تعيين ر ير جديد للشركة



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   6232(

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9415

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تم تعيين) 14)فبراير)2222) املؤرخ في)
بادر) ر ير جديد للشركة ال يد)ة()
إلقالة) تبعا  وحيد  كم ير  حاريد 

ر ير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
16)رارس) االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2222)تحت رقم)159.

161I

ficotrad(sarl

 STE DRAA UNIVERS SARL
A.U

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 6 2،  5222،

ouarzazate(maroc
 STE DRAA UNIVERS SARL A.U
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 77 
حي سيدي داود - 45000 ورزازات 

املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
10901

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (14
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRAA UNIVERS SARL A.U
رقاولة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
(- واالتصاالت) اإلعالنات  وكالة  إدارة 

رقاولة االنتاج ال ينمائي)-)التجارة.

 77 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

ورزازات) (45000 (- داود) سيدي  حي 

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

(: البصير) الرحيم  عبد  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

البصير) الرحيم  عبد  ال يد 

 77 رقم) داود  سيدي  حي  عنوانه)ا()

45000)ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

البصير) الرحيم  عبد  ال يد 

 77 رقم) داود  سيدي  حي  عنوانه)ا()

45000)ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) بورزازات  االبتدائية 
رقم)-.

163I

FIDEXIA 

MEGABAT
إعالن رتعدد القرارات

FIDEXIA

 ETUDES - GESTION - CONSEIL

 +26222236882 ، 22622،

Caablanca Maroc

MEGABAT «شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : إقارة 
83 سيدي رعروف طابق األول 

شقة رقم 2 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.388143

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

13)يوليوز)2222)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية):)

على) ينص  الذي  (: (1 رقم) قرار 

املصادقة على تفويت ال يد) (: رايلي)

حصة) (475 كمال) عبدالل6يف 

حصة) (500 غصل) رن  اجتماعية 

 MMK( BUSINESS شركة) لفائدة 

طرف) ري  (
ً
قانونيا املمثلة  (GROUP

ال يد كمال عبدالل6يف

 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

رحدودة) ر ؤولية  ذات  شركة  رن 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

ر ؤولية رحدودة

قرار رقم)3):)الذي ينص على رايلي)

:)تعديل القانون األسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

 بند رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

الشكل القانوني للشركة

بند رقم)2):)الذي ينص على رايلي):)

املادة)6)املتعلقة بامل اهمات

 بند رقم)3):)الذي ينص على رايلي):

املادة)7)املتعلقة برغس املال املشترك

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741415.

164I

SOMAGEC STATIONNEMENT TANGER

 SOMAGEC
STATIONNEMENT TANGER

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

 SOMAGEC STATIONNEMENT

TANGER

 Angle(rues(Mohamed

 EL(MESFIOUI(et(CORBI -

 OUKACHA، 22582، Casablanca

Maroc

 SOMAGEC STATIONNEMENT

TANGER شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي زاوية زنقتي 

رحمد امل فيوي وقربي، عكاشة - 

22582 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2737

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2269 يوليوز) (18

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOMAGEC STATIONNEMENT

.TANGER

تهيئة،) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

استغالل وصيانة رواقف ال يارات)

)التحت األرضية وال 6حية(.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وقربي،) امل فيوي  رحمد  زنقتي 

البيضاء) الدار  (22582 (- عكاشة)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

الشركة الشركة املغربية للهندسة)

زاوية زنقتي رحمد) املدنية عنوانه)ا()

 22582 عكاشة) وقربي،) امل فيوي 

الدار البيضاء)املغرب.

سحيون) روجي  زوجيف  ال يد 

األطل�صي) املحيط  (11 عنوانه)ا()

22682)الدار البيضاء)املغرب.

ال يد لوران سحيون عنوانه)ا()

60،)زنقة رص6فى املنفلوطي)22222 

الدار البيضاء)املغرب.

سحيون) لوك  جيرو   ال يد 

طريق غزرور اقارة بیونت) عنوانه)ا()

رورانو رقم)08 22682)الدار البيضاء)

املغرب.



62323 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

فاي2) يان  سباستيان  ال يد 
املحيط) شارع  (4 عنوانه)ا() سحيون 
 v4 األطل�صي ال6ابق األسفل الشقة)
الدار) (22682 ال وينية) دار  تجزئة 

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() بوهريز  املهدي  ال يد 
 90040 بوهريز) فيال  الجبل  طريق 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا() رشدي  عادل  ال يد 
زنقة)17)رقم)18)األلفة)22222)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
فاي2) يان  سباستيان  ال يد 
املحيط) شارع  (4 عنوانه)ا() سحيون 
 v4 األطل�صي ال6ابق األسفل الشقة)
الدار) (22682 ال وينية) دار  تجزئة 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتنبر)2269)تحت رقم)-.

165I

STE SUD EST GESTION SARL

STE BENARAB TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العمارة 99 شارع روالي علي 
الشريف، 52222، الرشيدية املغرب
STE BENARAB TRANS شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي قصر اوالد 
ناصر الزريقات اوفوس الرشيدية - 

52253 اوفوس املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13967
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENARAB TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع لح اب الغير.

عنوان املقر االجتماعي):)قصر اوالد)

(- ناصر الزريقات اوفوس الرشيدية)

52253)اوفوس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 340 (: جبور) العالي  عبد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 330 (: جبور) الجبار  عبد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (330 (: ال يد خالد جبور)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد عبد العالي جبور عنوانه)ا()

قصر اوالد الناصر الزريقات اوفوس)

الرشيدية)52253)اوفوس املغرب.

ال يد عبد الجبار جبور عنوانه)ا()

قصر اوالد الناصر الزريقات اوفوس)

الرشيدية)52253)اوفوس املغرب.

عنوانه)ا() جبور  خالد  ال يد 

قصر اوالد الناصر الزريقات اوفوس)

الرشيدية)52253)اوفوس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد عبد العالي جبور عنوانه)ا()

قصر اوالد الناصر الزريقات اوفوس)

الرشيدية)52253)اوفوس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)2222/ 23.

166I

softronic

SOFTRONIC
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

softronic

 ARD BENACHER SECT EL FATH

 N° 6  2 LAAYAYDA. Salé،

66292، Salé(maroc

SOFTRONIC شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 

30، االقارة 8 زنقة روالي غحمد 

الوكيلي، ح ان الرباط - 62222 

الرباط املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

144877

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (06

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOFTRONIC

األعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتثبيت) واملعلوراتية  الكهربائية 

وصيانة املعدات الكهربائية.

(،30 :)رقم) عنوان املقر االجتماعي)

االقارة)8)زنقة روالي غحمد الوكيلي،)

الرباط) (62222 (- الرباط) ح ان 

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: الخليفي) عزيز  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() الخليفي  عزيز  ال يد 

سكتور الفتح رقم)2  6)سال)11000 

سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() الخليفي  عزيز  ال يد 

سكتور الفتح رقم)2  6)سال)11000 

سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)2792.

167I

FIDEXIA 

MEGADIOR PROMOTION
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDEXIA

 ETUDES - GESTION - CONSEIL

 +26222236882 ، 22622،

Caablanca Maroc

 MEGADIOR PROMOTION

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 61 شارع 

لال الياقوت تقاطع رص6فى املعاني 
رقم 16 ال6ابق 4 رياض سنتر - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

467739

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (17

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEGADIOR PROMOTION

اإلنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
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61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
لال الياقوت تقاطع رص6فى املعاني)
(- سنتر) رياض  (4 ال6ابق) (16 رقم)

22222)الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 50 (: كمال) عبدالل6يف  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 MMK( BUSINESS الشركة)
 100 بقيمة) حصة  (GROUP( :( 952

درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
كمال) عبدالل6يف  ال يد 
عمارة) الخزارى  ل اسفة  عنوانه)ا()
الدار) (22222  3 طابق) (8 شقة) (67

البيضاء)املغرب.
 MMK( BUSINESS الشركة)
GROUP)عنوانه)ا()زنقة سمية إقارة)
النخيل) (22 رقم) (5 طابق) (3 شهرزاد)

22222)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
كمال) عبدالل6يف  ال يد 
عمارة) الخزارى  ل اسفة  عنوانه)ا()
الدار) (22222  3 طابق) (8 شقة) (67

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741616.

168I

Soft(finances(sarl

TOLLI MED IMMO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

Soft(finances(sarl
شارع بئر غنزران عمارة زينب رقم 4، 

16000، سيدي قاسم الغرب
TOLLI MED IMMO شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار 
الزواية اشبانات زيرارة - 16000 

سيدي قاسم املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28526

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (10
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 TOLLI(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.MED IMMO
رنعش) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

عقاري.
-)بيع الخشب بالتق يط.

غو) املختلفة  األشغال  رقاولة  (-
البناء.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 16000 (- زيرارة) اشبانات  الزواية 

سيدي قاسم املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: كريوي6ة) عادل  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد عادل كريوي6ة عنوانه)ا()
 16000 دوار الزواية اشبانات زيرارة)

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد عادل كريوي6ة عنوانه)ا()
 16000 دوار الزواية اشبانات زيرارة)

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 االبتدائية ب يدي قاسم بتاريخ)

أشت)2222)تحت رقم)255.
169I

NOTAIRE

حوز بريفا
إعالن رتعدد القرارات

NOTAIRE

 Angle(AV(Route(de(Targa(Rue

 capitain(arrigui(imm(Isis 2

 2éme(étage(Appt(N°67 Gueliz

 Marrakech،  2222، Marrakech

MAROC

حوز بريفا «شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : ال6ابق 

االول رقم العمارة 187 تجزئة 8 

املدينة الجديدة تمنصورت رراكش 

- - رراكش املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.79443

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

15)دجنبر)2268)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية):)

على) ينص  الذي  (: (01 رقم) قرار 

رايلي):)تفويت جميع حصص ال يد)

 300/1000 رروان كزير واملحددو في)

لفائدة ال يد جمال الزيتوني بن بة)

ادعلي) رحمد  وال يد  (34/1000

بن بة)133/1000)وال يد نورالدين)

اوشن بن بة)133/1000

على) ينص  الذي  (: (22 رقم) قرار 

استقالة رروان كزير بصفته) (: رايلي)

ر ير الشركة)

على) ينص  الذي  (: (03 رقم) قرار 

رايلي):)تعيين رحمد ادعلي ونورالدين)

الشركة) ر يري  بصفتهما  اوشن 

املذكورة ملدة أير رحدودة)

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

 بند رقم)06):)الذي ينص على رايلي):
القانون) رن  ال ادس  البند  تغيير 

االسا�صي املتعلق بحصص الشركاء)

على) ينص  الذي  (: (17 رقم) بند 

رايلي):)تعيين رحمد ادعلي ونورالدين)

الشركة) ر يري  بصفتهما  اوشن 

املذكورة ملدة أير رحدودة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2269)تحت رقم)10955.

174I

MOORISH

PREST’IN SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت ال6ابق 5 شقة 
د، 22282، الدار البيضاء املغرب
PREST’IN SARL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي 410 شارع 

الزرق6وني إقارة حماد ال6ابق 
األول رقم 1 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

468005
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (23
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PREST’IN SARL
التواصل) (: أرض الشركة بإيجاز)

واإلعالن وتنظيم األحداث.
 410 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع الزرق6وني إقارة حماد ال6ابق)
الدار البيضاء) (22222(-(1 األول رقم)

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)
50)حصة) (: ال يد رضا سعد هللا)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 50 (: العبدالوي) عصا   ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() سعد هللا  رضا  ال يد 
الشقة) (5 ال6ابق) الفرات  زنقة  (66
18)اقارة الحديقة املعاريف)22222 

الدار البيضاء)املغرب.
العبدالوي) عصا   ال يد 
 2 ط) بيراناس  زنقة  (66 عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (22222 املعاريف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() سعد هللا  رضا  ال يد 
الشقة) (5 ال6ابق) الفرات  زنقة  (66
18)اقارة الحديقة املعاريف)22222 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741855.

175I

FCCA ATLAS

DJIMI PROMO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

FCCA ATLAS
 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA
 IMM 89 APPT 5 MARRAKECH،
 2222، MARRAKECH(MAROC

DJIMI PROMO شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 
 N°52 AV(EL(MADARIS(SYBA

 MARRAKECH -  2222
.MARRAKECH(MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
 ABDERRAHIM()تفويت ال يد))ة
اجتماعية) حصة  (KOUMISA( 522
رن غصل)1.000)حصة لفائدة ال يد)
 ABDELGHAFOUR EDDAJIMI )ة()

بتاريخ)22)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (27 التجارية بمراكش بتاريخ)

2222)تحت رقم)4499.

176I

ZHAR(AHMED

SAAD FES TRAVAUX
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ZHAR(AHMED

 HAY(QODS(BENSOUDA، 11

32232، FES(MAROC

SAAD FES TRAVAUX شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي واد فاس 

سبع روا�صي عين هللا - 30090 فاس 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63345

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (09

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 SAAD (: اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

.FES TRAVAUX

:)رقاول في) أرض الشركة بإيجاز)

األشغال املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)واد فاس)

سبع روا�صي عين هللا)-)30090)فاس)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ال6اهري) علي  ال يد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ال6اهري  علي  ال يد 
شارع املدرسة االولى بن ودة) (6 رقم)

30030)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() ال6اهري  علي  ال يد 
شارع املدرسة االولى بن ودة) (6 رقم)

30030)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)6857/2222.
177I

SOMAGEC STATIONNEMENT TANGER

 SOMAGEC
STATIONNEMENT TANGER

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

 SOMAGEC STATIONNEMENT
TANGER

 Angle(rues(Mohamed
 EL(MESFIOUI(et(CORBI -

 OUKACHA، 22582، Casablanca
Maroc

 SOMAGEC STATIONNEMENT
TANGER شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان رقرها االجتماعي زاوية زنقتي 

رحمد امل فيوي وقربي - 22582 
الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2269 دجنبر) (23 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش6ة  إضافة 

الشركة الحالي):)
امل6اعم) واستغالل  تهيئة 
ملواقف) املجاورة  والكافيتيريات 

ال يارات.
استغالل فضاءات اإلعالن.

تهيئة واستغالل ر احات اللعب)
والترفيه.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

رارس)2222)تحت رقم)733627.

178I

SAY HOLDING

SAY HOLDING
شركة امل اهمة

قفل التصفية

SAY HOLDING
 BOULEVARD(MASSIRA(RUE 2
 OCTOBRE(N°2 ETG 3 APPT 3
 ANFA، 22622، CASABLANCA

MAROC
SAY HOLDING شركة امل اهمة
وعنوان رقرها اإلجتماعي : شارع 

امل يرة زنقة 6 غكتوبر رقم 6 ال6ابق 
3 الشقة 3 غنفا - 22622 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.387405

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
املؤرخ في)09)غكتوبر)2269)تقرر حل)
امل اهمة) شركة  (SAY HOLDING
درهم) (300.000 رغسمالها) ربلغ 
شارع) اإلجتماعي  رقرها  وعنوان 
امل يرة زنقة)6)غكتوبر رقم)6)ال6ابق)3 
الشقة)3)غنفا)-)22622)الدار البيضاء)
املغرب نتيجة لغياب نشاط للشركة.

وعين):)
فاي2) يان  سباستيان  ال يد)ة()
شارع املحيط) (4 سحيون وعنوانه)ا()
 v4 األطل�صي ال6ابق األسفل الشقة)
الدار) (22682 ال وينية) دار  تجزئة 
البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)
شارع) وفي  (2269 غكتوبر) (09 بتاريخ)
امل يرة زنقة)6)غكتوبر رقم)6)ال6ابق)3 
الشقة)3)غنفا)-)22622)الدار البيضاء)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

رارس)2222)تحت رقم)733331.

179I
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ديوان الخدرات

OULAHIANE LARBI
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

ديوان الخدرات

شارع رحمد الخار2 رقم 94 سيدي 

قاسم، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

OULAHIANE LARBI شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي زنقة 8 

رقم 5 الحي الجديد سيدي قاسم - 

16000 سيدي قاسم املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28326

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (14

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OULAHIANE LARBI

أرض الشركة بإيجاز):)رقاول بيع)

وشراء)املواد الغذائية العارة.

 8 زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الحي الجديد سيدي قاسم) (5 رقم)

16000)سيدي قاسم املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ب كار) ح ناء) ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ب كار عنوانه)ا() ال يدة ح ناء)
بنشليح) تجزئة  (6 رقم) (22 الزنقة)
سيدي قاسم) (16000 سيدي قاسم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ب كار عنوانه)ا() ال يدة ح ناء)
بنشليح) تجزئة  (6 رقم) (22 الزنقة)
سيدي قاسم) (16000 سيدي قاسم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 االبتدائية ب يدي قاسم بتاريخ)

يونيو)2222)تحت رقم) 62.
180I

CABINET(FIDUCIAIRE(FAISSAL(EL(AZDI

JET SKI MARTILMED
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL
EL(AZDI

298 شارع التهاري الوزاني اقارة 
غراني رقم 01 ت6وان، 93000، 

تظوان املغرب
JET(SKI(MARTILMED شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 
التزأيتي شارع القاهرة رقم 16 - 

93150 ررتيل املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22587

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
سمير البرأوثي) )ة() تفويت ال يد)
 100 حصة اجتماعية رن غصل) (49
سان) اد   )ة() ال يد) لفائدة  حصة 
يوليوز) (22 خوان اسكار سينا بتاريخ)

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) االبتدائية بت6وان بتاريخ) 2)

2222)تحت رقم) 269.
181I

STE FURAMIC SARL

STE CITY GYM

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

STE FURAMIC SARL

زاوية شارع الفتواكي وابن الخ6يب 

عمارة رختاري ال6ابق 6 رقم الشقة 

3، 60000، وجدة املغرب

STE CITY GYM شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 3 تجزئة 

رأيون ورن رعه طريق عين ال راق 

- 60000 وجدة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35339

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (06

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CITY GYM

قاعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الرياضة.

تجزئة) (3 (: عنوان املقر االجتماعي)

رأيون ورن رعه طريق عين ال راق)

-)60000)وجدة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 30.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد حافيذ صهيب):)300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() صهيب  حافيذ  ال يد 
زنقة) العارري  تجزئة  الزيتون  حي 
وجدة) (60000  25 رقم) التكافل 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() صهيب  حافيذ  ال يد 
زنقة) العارري  تجزئة  الزيتون  حي 
وجدة) (60000  25 رقم) التكافل 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (27 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1593.
682I

RIAD CONSULTANT

JAN SERVICES SARL- شركة
AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 26 RUE

 TAMESNA(WIFAQ -، 25222،
KHOURIBGA(MAROC

 JAN(SERVICES(SARL-AU شركة
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي دكان 

الكائن بحي وادي الدهب زنقة وادي 
النيل الرقم 84 ركرر وادي ز  - 

25352 وادز  املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1107

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
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عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

شركة) (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.JAN(SERVICES(SARL-AU

:)اعمال او) أرض الشركة بإيجاز)

تشييد رتنوعة.

دكان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الكائن بحي وادي الدهب زنقة وادي)

(- ز ) وادي  ركرر  (84 الرقم) النيل 

25352)وادز  املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (500 (: ال يد أزال احمد)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() احمد  أزال  ال يد 

حي الحرشة وادي ز )25352)واد ز )

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() احمد  أزال  ال يد 

حي الحرشة وادي ز )25352)واد ز )

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي ز  بتاريخ)04)أشت)

2222)تحت رقم)164.

183I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

ELIR PROM
إعالن رتعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

22 شارع سيدي عبد الرحمان، 

22222، الدار البيضاء املغرب

ELIR PROM «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : إقارة 

الداخلة شارع آش آش  2 ج آش 

2 عمارة 7 رقم 4 األلفة - - الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.283 77

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 يناير) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية):)
على) ينص  الذي  (: (1 رقم) قرار 
)9759()حصة بقيمة) تفويت) (: رايلي)
رائة))100()درهم للواحدة رن طرف)
ال يد األزهري رضوان لصالح ال يد)

األزهري غحمد.
على) ينص  الذي  (: (2 رقم) قرار 
قرر الجمع العا  بعد األخد) (: رايلي)
بعين االعتبار وفاة املرحورة ال يدة)
الحصص) توزيع  عواطف،) غألزهري 
للعقد) تبعا  الورثة  بين  االجتماعية 
 2 /28/2267 في) املؤرخ  العدلي 
رقم) كناش  (161 صفحة) (199 رقم)
التق يم) على  املوافقة  وتمت  (15
الزكاف) ال يد  (: يلي) كما  الجديد،)
يوسف)5741)حصة،)ال يد بنهوشا )
رشيد)2872)حصة،)اآلن ة بنهوشا )

دينا)2872)حصة.
على) ينص  الذي  (: (3 رقم) قرار 
املصادقة) العا   الجمع  قرر  (: رايلي)
غعيدت) الذي  األسا�صي  النظا   على 
التغييرات) إجراء) بعد  صياأتة 

املذكورة غعاله.
وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)
بند رقم)7):)الذي ينص على رايلي)
:)قرر الجمع العا  تغيير الفصل)7)رن)

النظا  األسا�صي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741818.
184I

iso(fidus

POLY FERRAILE ANNOUAR
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

iso(fidus
حي األرال 22 رقم 40 ركتب رقم 06 
طابق الثاني تيط رليل دارالبيضاء، 

2 292، دارالبيضاء املغرب

 POLY FERRAILE ANNOUAR

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي األرل 

22 رقم 40 ركتب رقم 06 طابق 

الثاني تيط رليل دارالبيضاء - 

2 292 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 28263

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 POLY (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.FERRAILE ANNOUAR

استراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وصفائح) ريكانيكية  أيار  ق6ع 

تجديد) عا ،) ريكانيك  رعدنية،)

املعدات امل تعملة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 06 رقم) ركتب  (40 رقم) (22 األرل)

(- طابق الثاني تيط رليل دارالبيضاء)

2 292)الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد خالد الهدي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() الهدي  خالد  ال يد 

ال6ابق) (22 رقم) ال انية  تجزئة 

الدار) (292 2 البيضاء) رديونة  (2

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() الهدي  خالد  ال يد 

ال6ابق) (22 رقم) ال انية  تجزئة 

الدار) (292 2 البيضاء) رديونة  (2

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2252 7.

185I

JLSH

JLSH
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

JLSH

 Rés. Attakadoum(GH2 - 67،

 2ème(étage، Sidi(Bernoussi،

22222، CASABLANCA(MAROC

JLSH شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي إقارة 

التقد  املجمع ال كني 2 - 17، 

ال6ابق 2، سيدي البرنو�صي - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 58 23

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (28

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

.JLSH(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

تأسي2) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

جميع غشكال الشركات غو امل اهمة)

فيها بأي شكل رمكن،)سواء)غكانت

شركات رغربية غو غجنبية.
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إقارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(،17 (- (2 ال كني) املجمع  التقد  
ال6ابق)2،)سيدي البرنو�صي)-)22222 

الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
سحيون) لوك  جيرو   ال يد 
طريق غزرور اقارة بیونت) عنوانه)ا()
رورانو رقم)08 22682)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
سحيون) لوك  جيرو   ال يد 
طريق غزرور اقارة بیونت) عنوانه)ا()
رورانو رقم)08 22682)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2222)تحت رقم)-.

186I

ديوان االستاذ عماد الذهبي)-)روثق

بروم وان ايموبيلي روروكو
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان االستاذ عماد الذهبي - روثق
احداف شارع الح ن الثاني عمارة 
47 ال6ابق الثالث، 53100، ازرو 

املغرب
برو  وان ايموبيلي روروكو شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي 62 زنقة 

صابري بوجمعة ال6ابق االول 
الشقة 6 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.376741

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2222 يوليوز) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

)ة()رحمد الحادق) تفويت ال يد)

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة ال يد))ة()رشيد)

اررياح بتاريخ)16)يوليوز)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741988.

190I

LSYH

LSYH
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

LSYH

 Rés. Attakadoum(GH2 - 67،

 2ème(étage، Sidi(Bernoussi،

22222، CASABLANCA(MAROC

LSYH شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي إقارة 

التقد  املجمع ال كني 2 - 17، 

ال6ابق 2، سيدي البرنو�صي - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 58 26

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (03

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

.LSYH(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

تأسی2) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

جمیع غشكال الشركات غو امل اهمة)

غكانت) سواء) فیھا بأي شكل رمكن،)

شركات رغربیة غو غجنبیة.

إقارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(،17 (- (2 ال كني) املجمع  التقد  
ال6ابق)2،)سيدي البرنو�صي)-)22222 

الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد لوران سحيون عنوانه)ا()
60)زنقة رص6فى املنفلوطي)22222 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد لوران سحيون عنوانه)ا()
60)زنقة رص6فى املنفلوطي)22222 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2222)تحت رقم)-.

191I

EMPTIO

EMPTIO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

EMPTIO
 Rés. Attakadoum(GH2 - 67،
 2ème(étage، Sidi(Bernoussi،

22222، CASABLANCA(MAROC
EMPTIO شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي إقارة 
التقد  املجمع ال كني 2 - 17، 
ال6ابق 2، سيدي البرنو�صي - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
464479

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EMPTIO

أرض الشركة بإيجاز):)شراء،)بيع)

وكراء)جميع غنواع املعدات.

إقارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،17 (- (2 ال كني) املجمع  التقد  

ال6ابق)2،)سيدي البرنو�صي)-)22222 

الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد لوران سحيون عنوانه)ا()

60)زنقة رص6فى املنفلوطي)22222 

الدار البيضاء)املغرب.

سحيون) لوك  جيرو   ال يد 

طريق غزرور اقارة بیونت) عنوانه)ا()

رورانو رقم)08 22682)الدار البيضاء)

املغرب.

شارع) عنوانه)ا() (SSH الشركة)

امل يرة زنقة)6)غكتوبر الرقم)6)ال6ابق)

3)الشقة)3)انفا)22622)الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

فاي2) يان  سباستيان  ال يد 

املحيط) شارع  (4 عنوانه)ا() سحيون 

 v4 األطل�صي ال6ابق األر�صي الشقة)

الدار) (22682 ال وينية) دار  تجزئة 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)-.

692I



62329 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

SAY CRUSHING

SAY CRUSHING
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

SAY CRUSHING

 Rés. Attakadoum(GH2 - 67،

 2ème(étage، Sidi(Bernoussi،

22222، CASABLANCA(MAROC

SAY CRUSHING شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي إقارة 

التقد  املجمع ال كني 2 - 17، 

ال6ابق 2، سيدي البرنو�صي - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

464639

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 SAY (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CRUSHING

سحق،) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

كانت) رهما  الصخور  وأربلة  طحن 

املنتج) طبيعة  كانت  ورهما  طبيعتها 

املراد تصنيعه.

إقارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،17 (- (2 ال كني) املجمع  التقد  

ال6ابق)2،)سيدي البرنو�صي)-)22222 

الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد لوران سحيون عنوانه)ا()
60)زنقة رص6فى املنفلوطي)22222 

الدار البيضاء)املغرب.

سحيون) لوك  جيرو   ال يد 
طريق غزرور اقارة بیونت) عنوانه)ا()
رورانو رقم)08 22682)الدار البيضاء)

املغرب.
شارع) عنوانه)ا() (SSH الشركة)
امل يرة زنقة)6)غكتوبر الرقم)6)ال6ابق)
3)الشقة)3)انفا)22622)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
فاي2) يان  سباستيان  ال يد 
املحيط) شارع  (4 عنوانه)ا() سحيون 
 v4 األطل�صي ال6ابق األر�صي الشقة)
الدار) (22682 ال وينية) دار  تجزئة 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)-.

199I

ديوان االستاذ عماد الذهبي)-)روثق

بروم وان ايموبيلي روروكو
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان االستاذ عماد الذهبي - روثق
احداف شارع الح ن الثاني عمارة 
47 ال6ابق الثالث، 53100، ازرو 

املغرب
برو  وان ايموبيلي روروكو شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي 62زنقة 

صابري بوجمعة ال6ابق االول 
الشقة رقم 6 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.376741

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2222 يوليوز) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
اررياح) رشيد  )ة() ال يد) تفويت 
غصل) رن  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة() ال يد) لفائدة  حصة  (1.000
يوليوز) (16 بتاريخ) الحادق  رحمد 

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741988.

222I

CABINET(FIDUCIAIRE(FAISSAL(EL(AZDI

TOUT PORTE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL
EL(AZDI

298 شارع التهاري الوزاني اقارة 
غراني رقم 01 ت6وان، 93000، 

تظوان املغرب
TOUT PORTE شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي املن6قة 
الصناعية طريق ررتيل رقم 71 - 

93000 ن6وان املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4835

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) (2222 يوليوز) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
«750.000)درهم»)غي رن)«252.222 
درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)
رقاصة رع ديون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار وامل تحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) االبتدائية بت6وان بتاريخ) 2)

2222)تحت رقم)2695.

22 I

روثقة هدى غرنيول

CIBEL
إعالن رتعدد القرارات

روثقة هدى غرنيول
شارع واد زيز، عمارة تيفاوين بلوك 
E2، ال6ابق الثاني، رقم 4، 80000، 

غكادير املغرب
CIBEL «شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : املن6قة 

الصناعية، خارج امليناء، طان6ان. - 

82222 طان6ان املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.413

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 يونيو) (15 املؤرخ في)

القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

تمديد أرض الشركة

 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):

األسا�صي) القانون  صياأة  اعادة 

للشركة وتن يقه رع القانون رقم)-22

والقانون) (78-62 رقم) القانون  (،05
املعدل واملكمل للقانون) (22-69 رقم)

رقم)95-67)للشركات رجهولة االسم

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

 بند رقم)4):)الذي ينص على رايلي):

تمديد أرض الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب6ان6ان بتاريخ)28)يوليوز)

2222)تحت رقم)141.

225I

كافجيد

SAMA MARMOL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

كافجيد

86 زنقة 165 رجموعة *ه* حي 

االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

SAMA MARMOL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

 LOT وعنوان رقرها اإلجتماعي

 AL(ADARISSA، RES(BERRADA

  ، LOT(N°626، RDC، SIDI

MAAROUF - 22692 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.394013

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

غحمد) )ة() ال يد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (500 امل عودي)

حصة لفائدة ال يد) (500 رن غصل)

 15 عبد العزيز امل عودي بتاريخ) )ة()

يوليوز)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741583.

222I

كافجيد

SAMA MARMOL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

كافجيد

86 زنقة 165 رجموعة *ه* حي 

االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

SAMA MARMOL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

 LOT و عنوان رقرها االجتماعي

 AL(ADARISSA، RES(BERRADA

  ، LOT(N°626، RDC، SIDI

MAAROUF - 22692 الدار 

البيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.394013

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)يوليوز)2222)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة رن)«شركة)

ذات امل ؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)

ذات ر ؤولية رحدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741583.

227I

كافجيد

B&G AUTO

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

كافجيد

86 زنقة 165 رجموعة *ه* حي 

االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

B&G(AUTO شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي : 10 زنقة 

الشراردة ال6ابق ال فلي بوركون - 

22262 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.451847

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)فبراير)2222)تقرر حل)

B&G(AUTO)شركة ذات امل ؤولية)

 100.000 رغسمالها) ربلغ  املحدودة 

اإلجتماعي) رقرها  وعنوان  درهم 

ال فلي) ال6ابق  الشراردة  زنقة  (10

البيضاء) الدار  (22262 (- بوركون)

املغرب نتيجة لألزرة االقتصادية.

وعين):)

بلخضر) اسماعيل  ال يد)ة()

زنقة) ال الرة  اقارة  وعنوانه)ا()

01)فال فلوري) 01)ش) هنري روروط)

املغرب) البيضاء) الدار  (22392

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)

10)زنقة) بتاريخ)22)فبراير)2222)وفي)

(- ال6ابق ال فلي بوركون) الشراردة 

22262)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)6582 7.

228I

روثق

 BRASSERIE D’ANFA 63 LE
NEROLI

عقد ت يير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون(

عقد ت يير حر ألصل تجاري
 BRASSERIE(D’ANFA 23 LE

 NEROLI
رؤرخ) روثق  عقد  بمقت�صى 
 GCD غع6ى) (2222 يوليوز) (28 قي)
املسجل) (INTERNATIONALE
باملحكمة) (51355 التجاري) بالسجل 
التجارية بالدار البيضاء)حق الت يير)
ب) الكائن  التجاري  لألصل  الحر 
زنقة) انفا  شارع  (63 الدارالبيضاء)
الدارالبيضاء) (22222 واشن6ن)
 LOUNGE لفائدة) املغربية  اململكة 
BAR LE NEROLI)ملدة)2)سنة تبتدئ)
 31 في) وتنتهي  (2222 أشت) (01 رن)
شهري) ربلغ  رقابل  (2222 يوليوز)

قيمته)36.000)درهم.

229I

Act taza

SOGEDAG MAROC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

استدراك خ6ٍإ

استدراك خ6ٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية
Act taza

Taza(Taza، 35222، Tazaa(Maroc
SOGEDAG MAROC شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
 LOT وعنوان رقرها اإلجتماعي 

 AMINE(SAKAN(N°77 MAGAZIN
.6 TAZA - 35222 TAZA(MAROC

بالجريدة) وقع  خ6ٍإ) إستدراك 
 05 بتاريخ) (5223 عدد) الرسمية 

أشت)2222.
 CAPITAL SOCIAL (: رن) بدال 

 10.000.000 DHS
 CAPITAL SOCIAL (: يقرغ)

100.000.00 DHS
الباقي بدون تغيير.

262I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 OZONE ENVIRONNEMENT
ET SERVICES

إعالن رتعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies، ،10
22822، CASABLANCA(MAROC

 OZONE(ENVIRONNEMENT(ET
SERVICES «شركة امل اهمة»

 Hay : وعنوان رقرها االجتماعي
 Riad(secteur 7 Bloc(E(lot(n°3،
 62 avenue(AL(JACARANDA - -

.RABAT MAROC
«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.70435

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 يونيو) (15 املؤرخ في)

القرارات التالية):)
 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):
املصادقة على تفويت الحصص بين)
ال يد عزيزالبدراوي لصالح ال يدة)
حنان بن عمار وال ادة روالي عبد)
هللا سيدي هيدا ويون2 فرادي وعبد)

الرزاق رجدوبي،
 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):
القانون) رن  ال ادس  الفصل  تغير 
األسا�صي للشركة املتعلق بالحصص)
بالرغسمال) املتعلق  ال ابع  والفصل 

االجتماعي.
 قرار رقم)3):)الذي ينص على رايلي):
تحويل الشكل القانوني للشركة رن)
إلى) رحدودة  ر ؤولية  ذات  شركة 

شركة ر اهمة
 قرار رقم)4):)الذي ينص على رايلي):
ملدة) اإلدارة  رجل2  غعضاء) تعيين 
الجمع) نهاية  في  تنتهي  سنوات  ست 
ال يد) (: (2225 العا  ال نوي ل نة)
عزيز البدراوي املزداد بتاريخ62)دجنبر)
1970)جن ية رغربية،)القاطن رقيم)
بالرباط،)زنقة اوالد جرار،)شارع غوالد)
ال وي�صي والحارل للب6اقة) سعيد،)
 Ozone» شركة) (A755853.الوطنية
ر ؤولية) ذات  شركة  (،«Mogador
الفرح،) كتلة  بالصويرة،) رحدودة،)



62366 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

الصويرة) األول،) ال6ابق  (،115 رقم)
السجل) في  رسجلة  الجديدة،)
 4153 رقم) تحت  للصويرة  التجاري 
ويمثلها رديرها ال يد عزيز البدراوي.)
رن رواليد) ال يدة حنان بن عمار،)
الجن ية،) رغربية  (،1985 يوليو) (9
شارع) (،9 ق6اع) بالرباط،) رقيمة 
وحارلة) حي رياض،) (،3 رقم) الرران،)
 .A229925 رقم) الوطنية  للب6اقة 
ال يد يون2 فرادي،)رن رواليد) 2 
يونيو)1987،)رغربي الجن ية،)رقيم)
(،65 عمارة) تندرارة،) شارع  سال،) في 
شقة)01،)حي النهضة وحارل للب6اقة)
TA99767.)ال يد عبد) الوطنية رقم)
يناير) (22 رواليد) رجدوبي،) الرزاق 
رقيم) الجن ية،) رغربي  (، (1975
الحري�صي) جنان  (،4 زنقة) بفاس،50)
الوطنية) للب6اقة  وحارل  بندباب 
ال يد روالي عبد) (.C  404694 رقم)
 13 رواليد) هيدا،رن  سيدي  هللا 
الجن ية،) رغربي  (،1969 رارس)
رقيم بالرباط،)223)  للعهد،)النهضة)
رقم) الوطنية  للب6اقة  حارل  (،1

.E354493
 قرار رقم)5):)الذي ينص على رايلي):
للشركة) األسا�صي  النظا   اعتماد 

بشكلها الجديد
وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)
 بند رقم)1):)الذي ينص على رايلي):
للشركة) األسا�صي  النظا   اعتماد 

بشكلها الجديد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)105899.

266I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 OZONE ENVIRONNEMENT
ET SERVICES

تعيين رئي2 رجل2 اإلدارة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies، ،10
22822، CASABLANCA(MAROC

 OZONE(ENVIRONNEMENT(ET

SERVICES «شركة امل اهمة»

 Hay : وعنوان رقرها االجتماعي

 Riad(Secteur 7، Bloc(E، Lot(n° 3

 62 Avenue(AL(JACARANDA - -

.RABAT MAROC

«تعيين رئي2 رجل2 اإلدارة»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.70435
اإلداري) العا   الجمع  إطار  في 

املؤرخ في)15)يونيو)2222

تقرر تعيين ال يد البدراوي عزيز
شركة) إدارة  ملجل2  رئي ا 

 OZONE( ENVIRONNEMENT( ET

SERVICES)بتاريخ):)15)يونيو)2222

له) املخولة  الصالحيات  وتتمثل 

للشركة) العارة  اإلدارة  (: يلي) فيما 

وتمثيلها غرا  الغير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)105899.

262I

JURISMAG SARL

STE MAGHREB STEEL SA
تعيين رئي2 رجل2 اإلدارة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades، Résidence

 Imrane،)En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(، Appt(N°5

 Casablanca، Maroc، 22222،

Casablanca Maroc

STE MAGHREB STEEL SA «شركة 

امل اهمة»

وعنوان رقرها االجتماعي : ال6ريق 

الوطني رقم 9، كلم 10)نادي 

ال6يران تيط رليل(، غهل الغال  - 

2 292 الدار البيضاء املغرب.

«تعيين رئي2 رجل2 اإلدارة»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33929
اإلداري) العا   الجمع  إطار  في  (

املؤرخ في)11)يونيو)2222)تقرر تعيين)

ال يد زنيبر رحمد يحيى

 STE MAGHREB STEEL SA ركة)
بتاريخ):)11)يونيو)2222

له) املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
فيما يلي):)رئي2 رجل2 إدارة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741380.

235I

NOUR AALFAJRE

THE NAHDA
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

THE NAHDA
145 شارع رحمد الخار2 ال6ابق 
 Tanger ،90000 ،28 الرابع شقة

Maroc
THE NAHDA شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي 29 شارع 

عمر ابن عاص طابق 3 رقم 22 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
622826

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 THE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAHDA
رركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اليوجا وبيع املنتجات الغذائية.
عنوان املقر االجتماعي):)29)شارع)
عمر ابن عاص طابق)3)رقم)22)طنجة)

-)90000)طنجة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

1.000)حصة) (: ال يدة ِإال أاريفا)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() أاريفا  ِإال  ال يدة 

روسيا)10100)روسيا روسيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() أاريفا  ِإال  ال يدة 

روسيا)10100)روسيا روسيا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (06 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232925.

232I

fudben

SOCIETE EURO-
MEDITERRANEE SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
قفل التصفية

fudben

71 - شارع امل يرة الناظور، 22222، 

الناظور املغرب

SOCIETE(EURO-

MEDITERRANEE SARL شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي : -662

شارع امل يرة العروي - 22552 

إقليم الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6985

 بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي

 2222 يناير) (29 في) املؤرخ 

SOCIETE( EURO- حل) تقرر 

شركة) (MEDITERRANEE SARL

ربلغ) املحدودة  امل ؤولية  ذات 
وعنوان) درهم  (10.000 رغسمالها)

-662شارع امل يرة) رقرها اإلجتماعي)
الناظور) إقليم  (22552 (- العروي)

وقفل) الشركة  لحل  نتيجة  املغرب 

وتصفيتها..



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   6236(

وعين):)

القادر) عبد  العزوزي  ال يد)ة()

العروي) امل يرة  شارع  وعنوانه)ا()

22552)الناضور املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)

662- وفي) (2222 فبراير) (04 بتاريخ)

 22552 (- العروي) امل يرة  شارع 

الناضور املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

راي) (08 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

2222)تحت رقم) 2 .

237I

fudben

 SOCIETE MERZIAN SARL

AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

fudben

71 - شارع امل يرة الناظور، 22222، 

الناظور املغرب

 SOCIETE(MERZIAN(SARL(AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي : دوار 

تي مغين فرخانة -  2222 إقليم 

الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11707

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تقرر حل) (2262 نونبر) (25 املؤرخ في)

 SOCIETE( MERZIAN( SARL( AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)

رغسمالها) ربلغ  الوحيد  الشريك 

رقرها) وعنوان  درهم  (90.000

(- فرخانة) تي مغين  دوار  اإلجتماعي 

 2222)إقليم الناظور املغرب نتيجة)

لحل الشركة وتصفيتها.

وعين):)

الصديق) ررزيان  ال يد)ة()

فرخانة) تي مغين  دوار  وعنوانه)ا()

 2222)الناضور املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)

دوار) وفي  (2262 نونبر) (25 بتاريخ)
تي مغين فرخانة)-) 2222)الناضور)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)05)دجنبر)

2262)تحت رقم)2852.

238I

كريت

كريت
شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تجديد ردة رزاولة رها  امل يرين

كريت

67، شارع امل يرة الخضراء 

املعاريف، 22622، البيضاء املغرب

كريت «شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : 67 شارع 

امل يرة الخضراء - 22622 الدار 

البيضاء املغرب.

«تجديد ردة رزاولة رها  امل يرين»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.622 53

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
تقرر) (2222 يونيو) (25 في) املؤرخ 

امل يرين) رها   رزاولة  ردة  تجديد 

ملدة):)1)سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)740751.

239I

ركتب ادري2 للح ابات

شركة جوأاي طرافو
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ركتب ادري2 للح ابات

فاس، 30000، فاس املغرب

شركة جوأاي طرافو شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي ال6ابق 

ال فلي رقم 7 2 تجزئة هبة طريق 

ركناس - 30000 فاس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63417

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (09

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

شركة) (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

جوأاي طرافو.

:)رقاول في) أرض الشركة بإيجاز)

األشغال املختلفة

غشغال الكهرباء

رفاوض.

ال6ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة هبة طريق) (2 7 ال فلي رقم)

ركناس)-)30000)فاس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

500)حصة) (: ال يدة رريم لوديي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: الدين لوديي) ال يد عالء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() لوديي  رريم  ال يدة 

فاس)30000)فاس املغرب.

لوديي) الدين  عالء) ال يد 

عنوانه)ا()فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() لوديي  رريم  ال يدة 

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (07 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1918.

2 2I

ركتب رحاسبة

 INTERNATIONAL
 LANGUAGE HORIZON

PRIVATE SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ركتب رحاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية،  5222، 

الرشيدية املغرب
 INTERNATIONAL LANGUAGE
 HORIZON(PRIVATE(SARL(AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 22 
شارع روالي عبد هللا بوتالرين - 

52222 الرشيدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13489

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)23)يوليوز)2222)تقرر حل)
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)
 INTERNATIONAL(الشريك الوحيد
 LANGUAGE(HORIZON(PRIVATE
 60.000 رغسمالها) ربلغ  (SARL AU
درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم)
(- شارع روالي عبد هللا بوتالرين) (22
(: الرشيدية املغرب نتيجة ل) (52222
-)حل الشركة نظرا للعودة الى الوطن)

ارريكا.
 22 التصفية ب رقم) وحدد رقر 
(- بوتالرين) هللا  عبد  روالي  شارع 

52222)الرشيدية املغرب.)
وعين):)

 JAMES IVAN SCOTT ال يد)ة()
روالي) شارع  (22 رقم) وعنوانه)ا()
الرشيدية) (52222 عبد هللا بوتالرين)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.



62363 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)
شارع) (22 رقم) (: بالتصفية) املتعلقة 

روالي عبد هللا بوتالرين
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)223.
2 6I

ركتب رحاسبة

FISER SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ركتب رحاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية،  5222، 

الرشيدية املغرب
FISER SARL AU شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي : حاكوت 
الجماعة القروية واد النعا  - 

52222 بودنيب املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.10091

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) (2222 فبراير) (01 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (FISER SARL AU حل)
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 
 100.000 رغسمالها) ربلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) رقرها  وعنوان  درهم 
حاكوت الجماعة القروية واد النعا )
-)52222)بودنيب املغرب نتيجة لحل)

الشركة.
وعين):)

العراقي) القادر  عبد  ال يد)ة()
وعنوانه)ا()حاكوت الجماعة القروية)
املغرب) بودنيب  (52222 النعا ) واد 

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)
وفي حاكوت) (2222 فبراير) (01 بتاريخ)
الجماعة القروية واد النعا )-)52222 

بودنيب املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)222.

2 2I

MANAGEMENTD3 SARL

NOVOTO TANGIER REALTY
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE(IBN(KATIR(RESIDENCE

 BEETHOVEN 6 6ER(ETAGE

 N°56، 92222، TANGER

MAROC

 NOVOTO TANGIER REALTY

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 43 شارع 

غبو عالء املعري واألن6كي إقارة 

املتوسط ال6ابق 1 رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

106743

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOVOTO TANGIER REALTY

اإلنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

43)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

إقارة) واألن6كي  املعري  عالء) غبو 

 90000 (- (2 رقم) (1 املتوسط ال6ابق)

طنجة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد ديوري يون2):)500)حصة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة.

حصة) (500 (: ال يد كوكو عادل)

بقيمة)50.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد ديوري يون2 عنوانه)ا()43 

شارع غبو عالء)املعري إقارة املتوسط)

طنجة) (90000  2 رقم) (1 ال6ابق)

املغرب.

عنوانه)ا() عادل  كوكو  ال يد 

املدينة) ساحة  (62 جوهرة) إقارة 

طنجة) (90000  2 ال6ابق الرابع رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد ديوري يون2 عنوانه)ا()43 

شارع غبو عالء)املعري إقارة املتوسط)

طنجة) (90000  2 رقم) (1 ال6ابق)

املغرب

عنوانه)ا() عادل  كوكو  ال يد 

املدينة) ساحة  (62 جوهرة) إقارة 

طنجة) (90000  2 ال6ابق الرابع رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم) 23282.

2 3I

درعة ارشادات ش. . 

HYTRAMINE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وفاة شريك

درعة ارشادات ش. . 

15 شارع بئر غنزران صندوق بريد 

10 تصورعت 15 شارع بئر غنزران 

صندوق بريد 10 تصورعت، 

45000، ورزازات املغرب

HYTRAMINE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رركز اكدز 

- 45900 زاكورة املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1509

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
املؤرخ في)10)يونيو)2222)تم اإلعال )
بوعراب) فاطمة  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
دجنبر) (25 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2269)بالشكل األتي):)
بوعراب،) ايت  رحمد  ال يد)ة()

525)حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (14 االبتدائية بزاكورة بتاريخ)

2222)تحت رقم)195.

2  I

STE FURAMIC SARL

 STE RAFID METAL SARL
A/U

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخ6يب 
عمارة رختاري ال6ابق 6 رقم الشقة 

3، 60000، وجدة املغرب
 STE RAFID METAL SARL A/U

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي الب تان 2 
تجزئة 1 48 الحي الصناعي - 60000 

وجدة املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33071

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) (2222 يوليوز) (15 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
«400.000)درهم»)غي رن)«100.000 
عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)
نقدية) حصص  تقديم  (: طريق)

غوعينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (05 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1645.

2 5I
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STE FURAMIC SARL

 STE AREA DU GOUT SARL

A/U
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

STE FURAMIC SARL

وابن) الفتواكي  شارع  زاوية 

 6 ال6ابق) رختاري  عمارة  الخ6يب 

رقم الشقة)3،)60000،)وجدة املغرب

 STE AREA DU GOUT SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة) (A/U

ذات الشريك الوحيد

 32 االجتماعي) رقرها  وعنوان 

الزنقة س)16)تجزئة انكاد ظهر ملحلة)

-)60000)وجدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري)

.34455

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) (2222 يوليوز) (01 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش6ة  إضافة 

الشركة الحالي):)

الغذائية) املنتجات  في  التجارة  (•

والتوزيع

.( négoce((والتجارة بصفة عارة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1644.

2 2I

BEST ACTIONS COMPTA

HOME 4YOU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

BEST ACTIONS COMPTA

 BP : 2886 POSTE(PRINCIPAL

 GUELIZ(MARRAKECH،  2222،

MARRAKECH(MAROC

HOME  YOU شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 2 

عمارة 186، إبن تاشفين،غزلي، 

رراكش - 40000 رراكش املغرب 

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

105455

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (15

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 HOME(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.4YOU

غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رتنوعة غو إنشائية.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تاشفين،غزلي،) إبن  (،186 عمارة) (2

رراكش)-)40000)رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: النعناعي) بنعلي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

النعناعي عنوانه)ا() بنعلي  ال يد 

بيريني فرن ا)17180)بيريني فرن ا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

النعناعي عنوانه)ا() بنعلي  ال يد 

بيريني فرن ا)17180)بيريني فرن ا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114671.

2 7I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

 STE SIDI KHYAR AGRIGOLE

SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية ال عودية – رقم 

العمارة -22 ال6ابق األول رقم 5، 

30000، فاس رغرب

 STE(SIDI(KHYAR(AGRIGOLE

SARL AU شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار روضة 

كندر جماعة قروية سيدي خيار - 

31000 صفرو املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.367

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) (2222 أشت) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

لروب) ارحمد  )ة() ال يد) تفويت 

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (4.000

)ة() ال يد) لفائدة  حصة  (22.222

كمال لروب بتاريخ)04)أشت)2222.

لروب) ارحمد  )ة() ال يد) تفويت 

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (4.000

)ة() ال يد) لفائدة  حصة  (22.222

جواد لروب بتاريخ)04)أشت)2222.

لروب) ارحمد  )ة() ال يد) تفويت 

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (4.000

)ة() ال يد) لفائدة  حصة  (22.222

أشت) (04 بتاريخ) لروب  نورالدين 

.2222

لروب) ارحمد  )ة() ال يد) تفويت 

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (4.000

)ة() ال يد) لفائدة  حصة  (22.222

زكرياء)لروب بتاريخ)04)أشت)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (07 االبتدائية بصفرو بتاريخ)

2222)تحت رقم)365.

2 8I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

STE SIDI KHYAR AGRICOLE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

زنقة العربية ال عودية – رقم 

العمارة -22 ال6ابق األول رقم 5، 

30000، فاس رغرب

 STE(SIDI(KHYAR(AGRICOLE

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان رقرها االجتماعي دوار 

روضة كندر جماعة قروية سيدي 

خيار - 31000 صفرو.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.367

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)04)أشت)2222)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة رن)«شركة)

ذات ر ؤولية رحدودة ذات الشريك)

«شركة ذات امل ؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (07 االبتدائية بصفرو بتاريخ)

2222)تحت رقم)365.

2 9I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

ATLAS INVENTION
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

زنقة العربية ال عودية – رقم 

العمارة -22 ال6ابق األول رقم 5، 

30000، فاس رغرب

ATLAS INVENTION شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي ق6عة رقم 

35 تجزة النماء بن ودة حي الصناعي 

بن ودة فاس - 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص



62365 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55 25

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
عزيز) عائشة  )ة() ال يد) تفويت 
222)حصة اجتماعية رن غصل)500 
جنتي) دعاء) )ة() حصة لفائدة ال يد)

بتاريخ)05)يونيو)2222.
عزيز) عائشة  )ة() ال يد) تفويت 
150)حصة اجتماعية رن غصل)500 
حصة لفائدة ال يد))ة()جاد التروڭي)

بتاريخ)05)يونيو)2222.
عزيز) عائشة  )ة() ال يد) تفويت 
150)حصة اجتماعية رن غصل)500 
حصة لفائدة ال يد))ة()غد  التروڭي)

بتاريخ)05)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (08 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1566.
252I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

STE BELLA OPTIC SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
إأالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد)

رقرها االجتماعي باملغرب

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية ال عودية – رقم 

العمارة -22 ال6ابق األول رقم 5، 
30000، فاس رغرب

 STE BELLA OPTIC SARL AU
«شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان رقرها االجتماعي : 90 تجزئة 
روالي اسماعيل جنان اليمني باب 

الخوخة - 30000 فاس املغرب.
«إأالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوجد رقرها االجتماعي باملغرب»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.51169

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
تقرر) (2222 يوليوز) (03 في) املؤرخ 
 STE BELLA إأالق فرع تابع لشركة)
OPTIC SARL AU)ت ميته)-)والكائن)

رقم) فاس  واد  تجزئة  في  عنوانه 

الق6عة)26)رتمثل في رتجر وريزانين)

روضوع) االر�صي  بال6ابق  رتواجد 

(- (27/622582 العقاري) الرقم 

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (09 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1599.

256I

STE DAY FINANCE

 ZATAOUI DISTRIBUTION

DE LAIT SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

STE DAY FINANCE

ساحة الحرية الرقم 13 ال6ابق 

الثاني الفقيه بن صالح، 23222، 

الفقيه بن صالح املغرب

 ZATAOUI(DISTRIBUTION(DE

LAIT SARL شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي الرقم 10 

الزنقة 31 سيدي غحمد الضاوي 

الفقيه بن صالح - 23222 الفقيه 

بن صالح املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4443

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ZATAOUI( DISTRIBUTION( DE

.LAIT SARL

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الحليب بنصف الجملة.

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
31)سيدي غحمد الضاوي) 10)الزنقة)

الفقيه بن صالح)-)23222)الفقيه بن)

صالح املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: هللا) عبد  الزايري  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد قرطاوي عبد الفتاح):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد الزايري عبد هللا عنوانه)ا()

الفقيه) (09 رقم) (61 حي املصلى زنقة)

الفقيه بن صالح) (23222 بن صالح)

املغرب.

الفتاح) عبد  قرطاوي  ال يد 

عنوانه)ا()حي املصلى زنقة)58)رقم)09 

الفقيه بن) الفقيه بن صالح)23222)

صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

الفتاح) عبد  قرطاوي  ال يد 

عنوانه)ا()حي املصلى زنقة)58)رقم)09 

الفقيه بن) الفقيه بن صالح)23222)

صالح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

22)يوليوز)2222)تحت رقم)622.

252I

Immofid

REGAL FOOD
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

Immofid

 Rue 623 n 3 groupe(i(olfa(hay

 hassani، 22222، Casablanca

Casablanca

REGAL FOOD شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

حبيبة الرقم 78 لي اسفة - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 27227

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (26

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 REGAL(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.FOOD

ر6عم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

جماعي،رقهى) ر6عم  ثابت،) ب عر 

رقشدة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حبيبة الرقم)78)لي اسفة)-)22222 

الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد ياسين قودري):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

500)حصة) (: ال يد عماد املعزي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() قودري  ياسين  ال يد 

3)ب عمارة) حى ال ال  ال رور   س)

الدار) (22222 االلفة) (1 شقة) (30

البيضاء)املغرب.

ال يد عماد املعزي عنوانه)ا()حى)

شقة) (96 عمارة) ال ال  االزهر ج ر2)

البيضاء) الدار  (22222 االلفة) (11

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
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عنوانه)ا() قودري  ياسين  ال يد 

3)ب عمارة) حى ال ال  ال رور   س)

الدار) (22222 االلفة) (1 شقة) (30

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741001.

253I

كريت

س يرفي2
شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تجديد ردة رزاولة رها  امل يرين

كريت

67، شارع امل يرة الخضراء 

املعاريف، 22622، الدار البيضاء 

املغرب

س يرفي2 «شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : 67 شارع 

امل يرة الخضراء - 22622 الدار 

البيضاء املغرب.

«تجديد ردة رزاولة رها  امل يرين»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6752 5

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
تقرر) (2222 يونيو) (25 في) املؤرخ 

امل يرين) رها   رزاولة  ردة  تجديد 

ملدة):)1)سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)2729 7.

25 I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون ال اقية)

الحمراء

SOMOBRAL
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون ال اقية الحمراء

صندوق البريد 2222، 70000، 

العيون املغرب

SOMOBRAL شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

االرا  علي حي القدس رقم 348 - 

70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.323 7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) (2222 أشت) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
العابدين) زين  )ة() ال يد) تفويت 

1.000)حصة اجتماعية رن) العلوي)

ال يد) لفائدة  حصة  (1.000 غصل)

06)أشت) )ة()رحمود العلوي بتاريخ)

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

06)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)2222/ 682.

255I

Soft(finances(sarl

SOUHIM AMR
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

Soft(finances(sarl

شارع بئر غنزران عمارة زينب رقم 4، 

16000، سيدي قاسم الغرب

SOUHIM AMR شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 62 

تجزئة جوهرة رقم 81 - 16000 

سيدي قاسم املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28523

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (15

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUHIM AMR
بائع) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الزليج بالتق يط.
 62 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
 16000 (- (81 رقم) جوهرة  تجزئة 

سيدي قاسم املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: الحيمر) سفيان  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
الحيمر عنوانه)ا() ال يد سفيان 
دوار الزواية الشبانات زيرارة)16000 

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
الحيمر عنوانه)ا() ال يد سفيان 
دوار الزواية الشبانات زيرارة)16000 

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 االبتدائية ب يدي قاسم بتاريخ)

أشت)2222)تحت رقم)252.

252I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

ALPHA DYNAMO SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME(ETAGE(RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE
 YOUSSEF(BEN(TACHFINE88،

922222، TANGER(MAROC
ALPHA DYNAMO SARL شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي 10 ال6ابق 

الثالث اقارة رريم طريق ت6وان - - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79703

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة)

ربلغ) (ALPHA DYNAMO SARL
وعنوان) درهم  (10.000 رغسمالها)

ال6ابق الثالث) (10 رقرها اإلجتماعي)

 90000 اقارة رريم طريق ت6وان)-)-)

توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

النشاط الرئي�صي للشركة.

 10 التصفية ب رقم) وحدد رقر 

طريق) رريم  اقارة  الثالث  ال6ابق 

ت6وان)-)90000)طنجة املغرب.)

وعين):)
رزقاوي) ياسين  ال يد)ة()

ابي) بن  رعاوية  شارع  وعنوانه)ا()
90000)طنجة)  5 رقم) سفيان زنقة2)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)
ال6ابق) (10 :)رقم) املتعلقة بالتصفية)

ت6وان- طريق  رريم  اقارة  الثالث 

طنجة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (07 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232935.

257I

louardi(compta

SPNATURE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

louardi(compta
رقم 22 زنقة عباس امل عدي 

ركتب رقم 5 املدينة الجديدة فاس، 

30000، فاس املغرب

SPNATURE شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة



62367 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

وعنوان رقرها اإلجتماعي رحل رقم 

97T 1 تجزئة الجنان 1 طريق عين 

الشقف فاس املغرب - 32622 فاس 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63109

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (08

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SPNATURE

أرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

رواد التنظيف

اشغال عارة

اشغال النظافة

تصدير واستيراد رواد التنظيف.

عنوان املقر االجتماعي):)رحل رقم)

طريق عين) (1 تجزئة الجنان) (97T  1

الشقف فاس املغرب)-)32622)فاس)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد لعوينة ادري2):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: الهالليين) يوسف  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ادري2  لعوينة  ال يد 

الكونكو الديمقراطية)99362)الكونكو)

الديمقراطية الكونكو الديمقراطية.

ال يد يوسف الهالليين عنوانه)ا()

جنان الشاري الجنانات) (7 زنقة) (11

فاس)32622)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() ادري2  لعوينة  ال يد 

الكونكو الديمقراطية)99362)الكونكو)

الديمقراطية الكونكو الديمقراطية

ال يد يوسف الهالليين عنوانه)ا()
جنان الشاري الجنانات) (7 زنقة) (11

فاس)32622)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (13 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)2222/  62.

258I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 STE ITIMAD DU
DISTRIBUTION

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 6ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH، 23222، FQUIH

BEN SALAH MAROC

 STE ITIMAD DU DISTRIBUTION

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار ايت 

يحيى ايت حبيبي القصيبة تاكزيرت - 

23652 القصيبة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9975

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (03

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ITIMAD DU DISTRIBUTION

أرض الشركة بإيجاز):)بيع ال لع.

:)دوار ايت) عنوان املقر االجتماعي)

يحيى ايت حبيبي القصيبة تاكزيرت)-)

23652)القصيبة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ادري�صي) رحمد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ادري�صي  رحمد  ال يد 

دوار عين النخلة اوالد دحو التم ية)

ايت رلول)86150)ايت رلول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() ادري�صي  رحمد  ال يد 

دوار عين النخلة اوالد دحو التم ية)

ايت رلول)86150)ايت رلول املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني رالل بتاريخ)04)رارس)

2222)تحت رقم)196.

259I

SOCIETE FIDAV SARL

STE ZIRYAB MEK SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة ال عديين عمارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة، 50000، ركناس 

املغرب

 STE(ZIRYAB(MEK(SARL(AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 141 

- 2 6 - 143 املركب التجاري باب 

رنصور - 50000 ركناس املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.39229

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)11)رارس)2222)تقرر إنشاء)

الت مية) تحت  للشركة  تابع  فرع 

درب) بالعنوان  والكائن  (ARIA-W

ح ن)II)زاوية زنقة بدر الكبرى وزنقة)

اندوني يا املدينة الجديدة)-)50000 

طرف) رن  وامل ير  املغرب  ركناس 

ال يد)ة()العوني عبد هللا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2222)تحت رقم)2238.

222I

 centre de developpment profesionnel des

competences

N.S MARINE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 629 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 72222،

laayoune(maroc

N.S MARINE شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي التجزئة 

امل يرة الخضراء الش6ر الثالث رقم 

C 6  - 72222 العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

325 5

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62368

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 N.S (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARINE

تربية) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتجارة االسماك.

التجزئة) (: عنوان املقر االجتماعي)

الش6ر الثالث رقم) امل يرة الخضراء)

C 6 (-(72222)العيون املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ال يد اسماعيل تربوني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد اسماعيل تربوني عنوانه)ا()
فبراير) (29 شارع) (7 رقم) (1 او) عمارة 

تالبرجت)80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد اسماعيل تربوني عنوانه)ا()
فبراير) (29 شارع) (7 رقم) (1 او) عمارة 

تالبرجت)80000)اكادير املغرب

تم اإليداع القانوني ب-)بتاريخ)06 

أشت)2222)تحت رقم)6823/2222.

226I

FIDEURA

CHAIBAR ALUME
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDEURA

 Avenue(HASSAN 6er،

 Résidence(ANNASR(II، IMM. D.

TEMARA، 62222، تمارة املغرب

CHAIBAR ALUME شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي بقعة 
رقم 5، تجزئة عالء، عين اعتيق، - 

2 622 تمارة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.774

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

ذات ر ؤولية رحدودة) حل شركة 

 CHAIBAR الوحيد) الشريك  ذات 

 100.000 رغسمالها) ربلغ  (ALUME

درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي بقعة)
اعتيق،) عين  عالء،) تجزئة  (،5 رقم)

(: ل) نتيجة  املغرب  تمارة  (622 2 (-

.Dissolution(anticipée

بقعة) ب  التصفية  رقر  وحدد 
(- عين اعتيق،) تجزئة عالء،) (،5 رقم)

2 622)تمارة املغرب.)

وعين):)

ال يد)ة()سعيد شيبار وعنوانه)ا()

 622 2 اعتيق،) عين  ركابيين،) دوار 

تمارة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (06 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2222)تحت رقم)3706.

222I

LAAJEB ACCOUNTING SARL

 PRIVILÈGE يريفيليج جي تيون
GESTION

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

LAAJEB ACCOUNTING SARL

شارع الجيش امللكي اقارة جوهرة 

ت6وان رقم C، 93222، ت6وان 

املغرب

 PRIVILÈGE يريفيليج جي تيون

GESTION شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الرحيم بوعبيد رقم 28 زنقة 

الكواكب - 93000 ث6وان املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

272 5

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PRIVILÈGE جي تيون) يريفيليج 

.GESTION

ت يير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

العقارات وامل6اعم.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة) (28 رقم) بوعبيد  الرحيم  عبد 

الكواكب)-)93000)ث6وان املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 252 (: الح ين) الغدوري  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

:)252)حصة) ال يد بن عمر علي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

الح ين) الغدوري  ال يد 

عنوانه)ا()شارع عبد الرحيم بوعبيد)
 93000 الكواكب) زنقة  (22 رقم)

ث6وان املغرب.

عنوانه)ا() علي  عمر  بن  ال يد 

فرن ا)26852)ديجون فرن ا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

الح ين) الغدوري  ال يد 

عنوانه)ا()شارع عبد الرحيم بوعبيد)
 93000 الكواكب) زنقة  (22 رقم)

ث6وان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (03 االبتدائية بت6وان بتاريخ)

2222)تحت رقم)2273.

223I

STE AGEFICO SARL

A ZONE GROUPE

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

STE AGEFICO SARL

62 شارع عمر الخيا  ال6ابق الثاني 

رقم 4، 90000، طنجة املغرب

A(ZONE(GROUPE شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي 

ال ليماني زنقة 15 رقم 1 - 90000 

املدينة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

106813

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 A (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZONE(GROUPE

غشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

تثبيت وإصالح الكهرباء.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 90000 (- (1 رقم) (15 ال ليماني زنقة)

املدينة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 100 (: ال يد ابو الفوجه ال6اهر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال6اهر) الفوجه  ابو  ال يد 

عنوانه)ا()شارع رحمد الخار2 رقم)

84 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال6اهر) الفوجه  ابو  ال يد 

عنوانه)ا()شارع رحمد الخار2 رقم)

84 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (06 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232926.

22 I

FIDORO(MULTI-SERVICES

OUAD EDDAHAB VOYAGE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDORO(MULTI-SERVICES

 GR 692 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73222، DAKHLA(MAROC

 OUAD EDDAHAB VOYAGE

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شـارع 

الـمـقـاورـة، الـرقـم 910/1، الـداخـلـة. 

- 73000 الداخلة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15975

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (23

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 OUAD(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.EDDAHAB VOYAGE

وكـالـة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
غسـفـار.

شـارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الـداخـلـة.) (،1/910 الـرقـم) الـمـقـاورـة،)

-)73000)الداخلة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: جـريــري) ربـاب  ال يدة 
حصة بقيمة)622،22)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() جـريــري  ربـاب  ال يدة 

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() جـريــري  ربـاب  ال يدة 

الداخلة)73000)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)582.
225I

njbusiness

GOOD CHEF
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

njbusiness
 imm(bureau(zineb(n°68 etage 3
 av(abdelali(benchekroun(vn(fes

fes، 32222، fes(maroc
GOOD CHEF شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي ركاتب 

زينب شقة 18 ال6ابق 3 شارع عبد 
العالي بنشقرون املدينة الجديدة 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23 27
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (2 
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 GOOD(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.CHEF

تكييف) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتغليف املواد الغدائية.

ركاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع عبد) (3 ال6ابق) (18 زينب شقة)

الجديدة) املدينة  بنشقرون  العالي 

فاس)-)30000)فاس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: ال يد رحمد سعيد بدري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: ال يد عبد الحق شكران)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: ال يد رحمد سعيد بدري)

بقيمة)100)درهم.

 500 (: ال يد عبد الحق شكران)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
بدري) سعيد  رحمد  ال يد 

حي الشوقية ركة املكررة) عنوانه)ا()

 30000 ال عودية) العربية  اململكة 

فاس املغرب.

شكران) الحق  عبد  ال يد 

روالي) شارع  الوفاء) حي  عنوانه)ا()
 30000 فاس) صفرو  طريق  رشيد 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
بدري) سعيد  رحمد  ال يد 

حي الشوقية ركة املكررة) عنوانه)ا()

 30000 ال عودية) العربية  اململكة 

فاس املغرب

شكران) الحق  عبد  ال يد 

روالي) شارع  الوفاء) حي  عنوانه)ا()
 30000 فاس) صفرو  طريق  رشيد 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (07 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)6922.

222I

njbusiness

ADRIR
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

njbusiness

 imm(bureau(zineb(n°68 etage 3

 av(abdelali(benchekroun(vn(fes

fes، 32222، fes(maroc

ADRIR شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي ال6ابق 3 

حي الجديد رقم 993 زواأة العليا 

فاس - 30000 فاس املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.59379

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2222 أشت) (04 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

«400.000)درهم»)غي رن)«100.000 

عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

نقدية) حصص  تقديم  (: طريق)

غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (04 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)36222.

227I

INGECIT

INGECIT
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

INGECIT

 DOUAR AIN BRAHIM

 OUSSALEH(C.R. OUIJJANE

TIZNIT، 85222، جماعة وجان 

املغرب
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INGECIT شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

 DOUAR وعنوان رقرها اإلجتماعي

 AIN BRAHIM OUSSALH C.R.

OUIJJANE(TIZNIT - 85222 دوار 

العين جماعة وجان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2273

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر) (2222 أشت) (04 في) املؤرخ 

ذات ر ؤولية رحدودة) حل شركة 

 INGECIT الوحيد) الشريك  ذات 

درهم) (622.222،22 رغسمالها) ربلغ 

 DOUAR اإلجتماعي) رقرها  وعنوان 

 AIN BRAHIM OUSSALH C.R.

دوار) (OUIJJANE( TIZNIT( -( 85222

العين جماعة وجان املغرب نتيجة ل):)

عد  تحقيق الهدف اإلجتماعي.

 DOUAR وحدد رقر التصفية ب)

 AIN BRAHIM OUSSALH C.R.

 OUIJJANE( TIZNIT( -( 85222

جماعة وجان املغرب.)

وعين):)

غعبدرح) سعيد  ال يد)ة()
املحكمة) زنقة  (5 رقم) وعنوانه)ا()

)ة() كمصفي) املغرب  تزنيت  (85000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (06 االبتدائية بتيزنيت بتاريخ)

2222)تحت رقم)514.

228I

Vinalog(service

VINALOG SERVICE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

Vinalog(service

 59boulevard(zerktouni
 résidence(les(fleurs 7éme
 étage(app(N°22، 22222،

CASABLANCA MAROC
vinalog(service شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرق6وني إقارة الزهور ال6ابق 7 
الشفة 22 - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 232 3

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (62
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.vinalog(service
أرض الشركة بإيجاز):)

تجارة.
نقل البضائع

تجارة
استيراد وتصدير

غعمال رختلفة
االستشارات اإلدارية

تقديم الخدرة
التدريب والخدرات

إنتاج
توزيع
حدث

اشهارات.
59)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 7 ال6ابق) الزهور  إقارة  الزرق6وني 
الدارالبيضاء) (22222 (- (22 الشفة)

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ليوسفي) حنان  ال يدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1000 (: ال يدة حنان اليوسيفي)
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يدة حنان ليوسفي عنوانه)ا()
بلوك د طريق الجديدة) (3 لي اسفة)

22222)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يدة حنان ليوسفي عنوانه)ا()
بلوك د طريق الجديدة) (3 لي اسفة)

22222)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
229I

RACHIDA

 PERFORMANCE
DISTRIBUTION

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

RACHIDA
 BOITE(POSTAL 22229 POSTE
 PRINCIPALE(AGADIR، 82222،

AGADIR MAROC
 PERFORMANCE

DISTRIBUTION شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 673 
حي تادارت غنزا - 80090 غكادير 

املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43755
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
امل ؤولية املحدودة.

رتبوعة) الشركة  ت مية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 PERFORMANCE (: ت ميتها)

.DISTRIBUTION
تهدف) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الشركة داخل املغرب.
وبيع) وشراء) وتصدير  -استيراد 
بدون) واملنتوجات  املواد  جميع 

تحديد،
-عمليات نقل البضائع وال لع.

استيراد،) شراء،) عارة،) -تجارة 
واملواد) ال لع  جميع  وبيع  تصدير 
الشركة) بنشاط  املتعلقة  واألصناف 

غو التي قد تكمل غو ت6وير النشاط.
لجميع) التجاري  -التمثيل 

الشركات الوطنية غو األجنبية.
-تجارة عارة وعلى العمو  جميع)
العقارية) املالية،) التجارية  العمليات 
والغير العقارية التي لها عالقة رباشرة)
إليها) املشار  بأهداف  املباشرة  غو أير 
والتي رن شأنها ت6وير وتوسيع نشاط)

الشركة..
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
673)حي تادارت غنزا)-)80090)غكادير)

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)
(: عادل) العلوي  املختاري  ال يد 
50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

(: اسماعيل) روالي  علوي  ال يد 
50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عادل) العلوي  املختاري  ال يد 
عنوانه)ا()عمارة)160)شقة)30)اقارة)
اسالن الحي املحمدي)80080)اكادير)

املغرب.
اسماعيل) روالي  علوي  ال يد 
حي) (115 رقم) (M سكتور) عنوانه)ا()

فونتي)80010)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
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عادل) العلوي  املختاري  ال يد 
عنوانه)ا()عمارة)160)شقة)30)اقارة)
اسالن الحي املحمدي)80080)اكادير)

املغرب
اسماعيل) روالي  علوي  ال يد 
حي) (115 رقم) (M سكتور) عنوانه)ا()

فونتي)80010)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (06 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2222)تحت رقم)95227.

278I

BUREAU ESSOUFYANI

SABAMOU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA،
72222، LAAYOUNE(MAROC

SABAMOU شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها االجتماعي شارع 
رحمد الخار2 ال6ابق األول الرقم 
01 فوق التجاري وفابنك - 70000 

العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 8 3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2222 أشت) (07 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش6ة  إضافة 

الشركة الحالي):)
-)توزيع املحرقات وزيوت تشحيم)

ال يارات والشاحنات واملركبات
والرفع) )الحفر  املعدات) كراء) (-

الثقيل...(
واملختلفة) املتنوعة  األشغال  (-

والبناء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
07)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)1809.

279I

ديوان الخدرات

STE AFIFI PERE ET FILS SARL
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ديوان الخدرات

شارع رحمد الخار2 رقم 94 سيدي 

قاسم، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

 STE AFIFI PERE ET FILS SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي رقم 6 2 سيدي قاسم - 

16000 سيدي قاسم املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28229

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 رارس) (10

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFIFI PERE ET FILS SARL

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االعالف

بيع الحبوب والخضر)

نقل البضائع.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- قاسم) سيدي  (2 6 رقم) الصناعي 

16000)سيدي قاسم املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

(: الصمد) عبد  عفيفي  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

الصمد) عبد  عفيفي  ال يد 

 2 6 رقم) الصناعي  الحي  عنوانه)ا()

سيدي قاسم) (16000 سيدي قاسم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

الصمد) عبد  عفيفي  ال يد 

 2 6 رقم) الصناعي  الحي  عنوانه)ا()

سيدي قاسم) (16000 سيدي قاسم)

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 االبتدائية ب يدي قاسم بتاريخ)

شتنبر)2269)تحت رقم)457.

282I

HALA EXPERTISE SARL AU 

MAGRABA10 SARL 
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

HALA EXPERTISE

 11RESIDENCE ESSABAH PLACE

 PRINCE SIDI MOHAMED

 BELVEDERE، 22322،

CASABLANCA MAROC

 MAGRABA62 SARL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 22، شارع 

ررس سل6ان طابق1 شقة 3 - 

22622 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 28293

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (27

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGRABA10 SARL

بشكل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رباشر غو أير رباشر،)سواء)في املغرب)

غو في الخارج):)

وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء)

وتوزيع وت ويق جميع املواد األولية)

الصناعات) رنتجات  في  امل تعملة 

ورنتجات) والصيدلية  الكيماوية 

التجميل،) ور تحضرات  النظافة،)

والتجهيزات) الغذائية،) واملنتجات 

وتعبئة) والصناعية،) املختبرية 

وخدرات) الكيماوية  املواد  وتغليف 

وتعبئة) لبيعها،) التجارية  الوساطة 

املختبرية) والتجهيزات  وتغليف 
والصناعية...)إنجاز دراسات الجدوى)

االقتصادية وتنفيذ املشاريع،)وإسداء)

واالستشارات...) التدريب  خدرات 

وغخذ ر اهمات بشكل رباشر غو أير)

رباشر للشركة في غي عملية رالية غو)

عقارية غو رنقولة وفي جميع الشركات)
التجارية غو الصناعية التي قد تكون)

ررتب6ة بغرض الشركة غو غي أرض)

رشابه غو ذي صلة غو أيره...

(،22 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع ررس سل6ان طابق1)شقة)3)-)

22622)الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يدة املجند رونية):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: رريم) البلقاسمي  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

رريم) البلقاسمي  ال يدة 

بن) شارع  ال ال   اقارة  عنوانه)ا()

الشقة27)عن) تاشفين عمارة ج317)

برجة)22322)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() رونية  املجند  ال يدة 

 01 ال6ابق) اقارة برستيج عمارة ج 

الدار) (22 72 الشق) عين  (14 شقة)

البيضاء)املغرب.



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   623((

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

رريم) البلقاسمي  ال يدة 

بن) شارع  ال ال   اقارة  عنوانه)ا()

الشقة27)عن) تاشفين عمارة ج317)

برجة)22322)الدار البيضاء)املغرب

عنوانه)ا() رونية  املجند  ال يدة 

 01 ال6ابق) اقارة برستيج عمارة ج 

الدار) (22 72 الشق) عين  (14 شقة)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)28293 .

286I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

رقهى عماد باكي
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY(BARAKA(SOFIA «B»

 BUREAU(N°26، 52322،

 BOUFEKRENE(MEKNES

MAROC

رقهى عماد باكي شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

طارق رقم 2 6 بوفكران 50300 

ركناس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49865

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (03

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

رقهى) (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

عماد باكي.

رقهى) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

بات ري.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 50300 بوفكران) (6 2 رقم) طارق 

ركناس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (900 (: عماد) باكر  ال يد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

100)حصة) (: ال يدة باكي ل6يفة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد باكر عماد عنوانه)ا()تجزئة)

 50300 بوفكران) (6 2 رقم) طارق 

ركناس املغرب.

عنوانه)ا() ل6يفة  باكي  ال يدة 

بوفكران) (6 2 رقم) طارق  تجزئة 

50300)ركناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد باكر عماد عنوانه)ا()تجزئة)

 50300 بوفكران) (6 2 رقم) طارق 

ركناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (23 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2222)تحت رقم)6222.

282I

LEGALIS CONSEIL

AL ITKAN GRAINS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

LEGALIS CONSEIL

 Rue(Hoceima، Résidence ،41

 Benzakour 2ème(étage(n°3،

 Atlas–Fès.، 32222، FES

MAROC

AL(ITKAN(GRAINS شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 44 شارع 

عالل بن عبد هللا حي القدس - 

30000 فاس املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1869

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)23)يوليوز)2222)تم تحويل)

رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

حي) هللا  عبد  بن  عالل  شارع  (44»

إلى) فاس املغرب») (30000 (- القدس)

 30100 (- سجع) دوار  فاس  «غحواز 

فاس املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1873.

283I

JURISMAG SARL

STE MAGHREB STEEL SA

شركة امل اهمة

استمرار نشاط الشركة

 STE MAGHREB STEEL SA

«شركة امل اهمة»

شركة ر اهمة، رغسمالها 

500.000.000 درهم

املقر الرئي�صي : ال6ريق الوطني رقم 

9، كلم 10 )نادي ال6يران تيط 

رليل( غهل الغال  – الدار البيضاء 

22222

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33929

استمرارية نشاط الشركة

يوليوز) (6 بمقت�صى رحضر بتاريخ)

قرر الجمع العا  االستثنائي) (،2222

استمرارية نـشاط الشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 

تحت) بتاريخ) 2222/27/2) البيضاء)

رقم)741074

28 I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

SAMIPROMO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL

 RES(BASMA 6 GH6 ETG(RDC

 APPT 3، 22222، CASABLANCA

MAROC

SAMIPROMO شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 03 زنقة 

إبن العريف رواق ياسمينة طابق 3 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.352799

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2268 دجنبر) (04 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

رن) غي  درهم») (3.086.300»

  .272.322» إلى) درهم») (986.000»

رقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)

املقدار) املحددة  الشركة  ديون  رع 

وامل تحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 62 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2269)تحت رقم) 29253.

285I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

SAMIPROMO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

خفض رغسمال الشركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL

 RES(BASMA 6 GH6 ETG(RDC

 APPT 3، 22222، CASABLANCA

MAROC

SAMIPROMO شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 03 زنقة 

إبن العريف رواق ياسمينة طابق 3 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

خفض رغسمال الشركة



623(3 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

رقم التقييد في السجل التجاري 

.352799

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2268 دجنبر) (04 في) املؤرخ 

خفض رغسمال الشركة بمبلغ قدره)

رن) غي  درهم») (3.272.273،23»

 1.000.000» إلى) درهم») (986.000»

عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم»)

األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 62 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2269)تحت رقم) 29253.

282I

FLASH ECONOMIE

JEFF NEGOCE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 22222،

CASABLANCA MAROC

JEFF NEGOCE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

امل يرة،زنقة 6 غكتوبر، رقم 6، 

ال6ابق 3، الشقة 3 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

468113

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 JEFF (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEGOCE

(- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

النظافة) رنتجات  وتصدير  استيراد 

ور تحضرات التجميل

غنواع) جميع  وتصدير  استيراد  (-

املنتجات.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،6 رقم) غكتوبر،) (6 امل يرة،زنقة)

الدار) (22222(- (3 الشقة) (،3 ال6ابق)

البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: ال يد عراقي ح يني عمر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد الكباش صالح الدين):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عمر) ح يني  عراقي  ال يد 

اقارة) طان6ان  شارع  عنوانه)ا()

ال فلي) ط  (10 درج) املنار  حدائق 

الدار) (22222 بوركون) (3 الشقة)

البيضاء)املغرب.

الدين) صالح  الكباش  ال يد 

 11 عمارة) (2 اقارة روقية) عنوانه)ا()

رقم)6 22222)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عمر) ح يني  عراقي  ال يد 

اقارة) طان6ان  شارع  عنوانه)ا()

ال فلي) ط  (10 درج) املنار  حدائق 

الدار) (22222 بوركون) (3 الشقة)

البيضاء)املغرب

الدين) صالح  الكباش  ال يد 

 11 عمارة) (2 اقارة روقية) عنوانه)ا()

رقم)6 22222)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)468113.

287I

FLASH ECONOMIE

LARA-MAR NEGOCE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 22222،

CASABLANCA MAROC

LARA-MAR(NEGOCE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 4 

حي الشباب رجموعة س 1 عمارة 

ل ال6ابق 1 الشقة 2 عين ال بع - 

22222 الدار البيضاء املغرب 

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

468009

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2269 دجنبر) (2 

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

LARA-(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.MAR NEGOCE

أرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

املركبات الجديدة غو امل تعملة)؛

إصالح وصيانة

اآلالت واملركبات؛)اللواز  واألثاث)

؛استيراد) والنقل) ؛التجارة  املكتبي)

املنتجات،) غنواع  جميع  وتصدير 

االستهالكية) املواد  ر تلزرات،)

املتعلقة باملناطق املذكورة غعاله..

 4 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عمارة) (1 س) رجموعة  الشباب  حي 

(- عين ال بع) (2 الشقة) (1 ل ال6ابق)

22222)الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: الحبيب) لعريش  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يدة لعريش زينب):)252)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 252 (: أيضواني) ارين  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد لعريش الحبيب عنوانه)ا()
تارودانت) (83000 املعديات) (35 رقم)

املغرب.

عنوانه)ا() زينب  لعريش  ال يدة 
تارودانت) (83000 املعديات) (35 رقم)

املغرب.

ال يد ارين أيضواني عنوانه)ا()
اقارة االران عمارة)70)رقم)11)ع س)

22222)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد لعريش الحبيب عنوانه)ا()
تارودانت) (83000 املعديات) (35 رقم)

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741857.

288I

FLASH ECONOMIE

ITALGRAPH
إعالن رتعدد القرارات

ITALGRAPH

شركة ر اهمة رغسمالها 

1.000.000.00درهم

املقر اإلجتماعي : رقم 62 رحمد 

عبدو ال6ابق التاني

الدار البيضاء

التعريف الجبائي 98276295 62 
السجل التجاري

في) امل اهمين  قرار  على  بناء) (- (1

اجتماع الجمعية العارة أير العادية)

للشركة) (2222 فبراير) (4 بتاريخ)
امل ماة)«ITALGRAPH)«،)فقد تقرر
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شركة) رن  الشركة  تحويل  (·

ر ؤولية) ذات  شركة  إلى  ر اهمة 

رحدودة.)

امل يرين) عضوية  ردة  انتهاء) (·

ت يير) على  وتبرئتهم  وتصريحهم 

الشركة)

(،Vincenzo Corti تعيين ال يد) (·

ر يرا للشركة ملدة أير رحدودة.

·)تحيين القانون األسا�صي للشركة)

الذي يحكم الشركة بشكلها الجديد)

شركة ذات ر ؤولية رحدودة

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2222 يوليوز) (27 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)741109. 

289I

FLASH ECONOMIE

LOCAM لوكام
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

LOCAM- لوكا 

شركة ذات ر ؤولية رحدودة 
رغسمالها 222.222،22.  درهم

املقر اإلجتماعي، رقم 9 زنقة كرات�صي 

ال6ابق الثاني الدار البيضاء

للشركة) الشركاء) قرار  بمقت�صى 

امل ماة لوكا  املسجل بالدار البيضاء)

يوليوز)2222)فقد قرر را) بتاريخ)22)

يلي.

تفويت)10.000)حصة رن ال يد)

ريشال رارتن2 الى):)

ال يد رارتن2 الك�صي ريشال) (*

جنيور ساري)4.500)حصة

اريرة) ررينة  شرين  االن ة  (*

رارتن2)4.500)حصة

ركوار) حنان  ال يدة  (*

1.000حصة
القانون) رن  (6 البند) تعديل 

األسا�صي

ريشال) الك�صي  رارتن2  ال يد 

جنيور ساري):)18.000)حصة

االن ة شرين ررينة اريرة رارتن2)

:)18.000)حصة)

 4.000 (: ركوار) حنان  ال يدة 

حصة

املجموع):)40.000)حصة.

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  *تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2222 يوليوز) (27 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)741138
قصد النشر واإلعالن

292I

FLASH ECONOMIE

MEDASS IMO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

MEDASS IMO

شركة رحدودة امل ؤولية ذات 

شريك وحيد

رغسمالها 622.222،22 درهم

املقر اإلجتماعي : اقارة الزرقاء رقم 
117 زنقة ابن رنير ال6ابق االول 

شقة رقم 2 الدار البيضاء

السجل التجاري 22.823  / 

التعريف الجبائي 45697833 

الزيادة في رغسمال الشركة 

1()بمقت�صى قرار الشريك الوحيد)

(«MEDASS IMO»(للشركة امل ماة

(،2222 يونيو) (18 بتاريخ) املؤرخ 

تقرر را يلي):)

قدره) بما  الشركة  رغسمال  رفع 

بزيادة) درهم  (3.400.000.00

 100 بقيمة) جديدة  حصة  (34.000

رن) لرفعه  الواحدة  للحصة  درهم 

10.000.00درهم الى)3.410.000.00 

درهم..

·)تحيين القانون األسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  ()2

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2222 يوليوز) (07 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم) 222 7

قصد النشر واإلعالن

296I

FLASH ECONOMIE

DELTA DECORATION
إعالن رتعدد القرارات

 DELTA DECORATION 
الغير) العا   الجمع  بموجب 
 DELTA شركة) لشركاء) العادي 
يناير) (14 املؤرخ في) (DECORATION

2269)قرر را يلي
إأالق فرع في الدار البيضاء) (- (1
الراحة) حي  األرجوان  زنقة  (105

بوسيجور
رن) اإلجتماعي  املقر  تحويل  (- (2
الدار) بوركون  غوجيي  اريل  زنقة  (9
زنقة األرجوان حي) (105 إلى) البيضاء)

الراحة بوسيجور الدار البيضاء
رن النظا ) (4 تعديل الفصل) (- (3

األسا�صي للشركة
4)-)تحديث النظا  األسا�صي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2259 7
292I

HOME COMPTA

SHOP PINK
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 6 BD(OUED(OUARGHA

 N° 622 ETG 6 EL(OULFA،
222 2، CASABLANCA(MAROC
SHOP(PINK شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان رقرها اإلجتماعي 43 زنقة 

جابر بنو حيان سيدي بليوط - 
22672 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.267757
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
30)دجنبر)2267)تقرر حل) املؤرخ في)
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)
ربلغ) (SHOP(PINK الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (10.000 رغسمالها)

جابر) زنقة  (43 اإلجتماعي) رقرها 
 22672 (- بليوط) سيدي  حيان  بنو 
 /1 (: املغرب نتيجة ل) الدار البيضاء)

التصفية امل بقة للشركة):)
إخضاع) قرر  الوحيد  الشريك 

الشركة للتصفية.
2/)تعيين رصف للشركة):)

قرر الشريك الوحيد تعيين نف ه)
جميع) وإع6ائه  للشركة  رصف 

الحقوق
3/)تعيين رحل التصفية):)

تخصيص) الوحيد  الشريك  قرر 
املقر االجتماعي رقرا للتصفية..

زنقة) (43 وحدد رقر التصفية ب)
(- بليوط) سيدي  حيان  بنو  جابر 

22672)الدال البيضاء)املغرب.)
وعين):)

سارة بكري وعنوانه)ا() ال يد)ة()
حي الن يم تجزئة الن يم عمارة)138 
رقم)14 22522)الدار البيضاء)املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غبريل)2268)تحت رقم)663519.
293I

HOME COMPTA

NOVOLIGHT
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

HOME COMPTA
 WIFAK 6 BD(OUED(OUARGHA

 N° 622 ETG 6 EL(OULFA،
222 2، CASABLANCA(MAROC

NOVOLIGHT شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 
اشراف 4 ال6ابق األر�صي حي 

الليمون - 22692 الدار البيضاء 
املغرب.
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رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.296596

 بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي

تم) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رغسمال  رفع 

غي) درهم») (9.000.000» قدره)

إلى) درهم») (1.000.000» رن)

: طريق) عن  درهم») (10.000.000» 

الشركة) ديون  رع  رقاصة  إجراء)

املحددة املقدار وامل تحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741933.

29 I

FIDUSCAL

INMOBILIARIA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 326

 CHAHDIA(EL(OULFA، 222 2،

CASABLANCA MAROC

INMOBILIARIA شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

افران حي ال ال  2 222 الدار 

البيضاء الدار البيضاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28  95

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم) (2222 فبراير) (03 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

 10.000» غي رن) درهم») (490.000»

عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)
ديون) رع  رقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار وامل تحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741934.

295I

electro(sound(industries(-INES

 ELECTRO SOUND«

INDUSTRIES »INES
شركة امل اهمة

رفع رغسمال الشركة

 SOCIETE ELECTRO SOUNDS

« INDUSTRIES « INES

 شركة رجهولة االسم رغسمالها 

625222222،22

املقر االجتماعي شارع الشفشاوني 

كلم 11.5 طريق 110 عين ال بع 

الدار البيضاء

رسجلة بالسجل التجاري عــدد 

39327

الرفع رن رغسمال الشركة

بمقت�صى الجمع العــا  االستثنائي)

 ELECTRO SOUND لشـركة)

انــعقد) الــذي  (INDUSTRIES INES

والذي تقــرر) (،2222 راي) (22 بتــاريخ)

رن) الشركـــة  رغسمـــال  زيـــادة  فيــه 

 000  000 درهم إلــى) (105  000  000

  50 000 110)درهم،)وذلك بإحــداث)

درهم) (100 فئـة) رن  جـديدة  حصة 

للحصة الواحدة.)

بكتــابة) القــانوني  اإليــداع  تــم 

بالـدار) التجـــارية  باملحكـــمة  الضبــط 

 2222 يوليوز) (27 بتــاريخ) البيضـاء)

تحت عــــدد)2 62 7.
للخالصة واإلشهـــار

رجــــلـ2 اإلدارة)

292I

MJ MANAGEMENT

أرف طرن بر
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N  TANGER، 92222،

TANGER MAROC

غرف طرن بر شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رحل كائن 

بم نانة ال6ابق األر�صي 6989 غرا  

سوق القرب - 90000 طنجة املغرب 

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

105165

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

غرف) (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طرن بر.

النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الوطني والدولي للبضائع.

عنوان املقر االجتماعي):)رحل كائن)

غرا ) (6989 بم نانة ال6ابق األر�صي)

سوق القرب)-)90000)طنجة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

1.000)حصة) (: ال يد فهمي غرين)

بقيمة)100)درهم للحصة.

1000)حصة) (: ال يد فهمي غرين)

 100.000 بقيمة) درهم  (100 قيمتها)

درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

 109 ال يد فهمي غرين عنوانه)ا()

 90000 بجعاد) ارينا  الحاج  رجمع 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

 109 ال يد فهمي غرين عنوانه)ا()

 90000 بجعاد) ارينا  الحاج  رجمع 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رارس) (05 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)-.

322I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

 BIR TAM TAM TRAVAUX« 
» B3T

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

Fiduciaire(jazouli(mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

30000، فاس املغرب

 BIR(TAM(TAM(TRAVAUX « B3T» 

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رركز بئر 

طم طم طريق املنزل صفرو 36222 

صفرو املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29 6

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (29

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 BIR» (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAM(TAM(TRAVAUX(«(B3T

األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

العارة.

رركز بئر) (: عنوان املقر االجتماعي)

 36222 طم طم طريق املنزل صفرو)

صفرو املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: الراشدي) رحمد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد عبد الحميد دردوري):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد رحمد الراشدي عنوانه)ا()

 36222 دوار ايت بنعلي بئر طم طم)

صفرو املغرب.
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دردوري) الحميد  عبد  ال يد 

عنوانه)ا()رركز بئر طم طم بئر طم طم)

36222)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد رحمد الراشدي عنوانه)ا()

 36222 دوار ايت بنعلي بئر طم طم)

صفرو املغرب

دردوري) الحميد  عبد  ال يد 

عنوانه)ا()رركز بئر طم طم بئر طم طم)

36222)صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) االبتدائية بصفرو بتاريخ) 2)

2222)تحت رقم)8/2222 6.

304I

GATT FIDUCIAIRE

IRROUJI DISTRIBUTION
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

GATT FIDUCIAIRE

ابن خلدون عمارة رقم 86 شقة رقم 

1 املدينة الجديدة، 50000، ركناس 

املغرب

IRROUJI DISTRIBUTION شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تعاونية 

بني وكيل جماعة ايت حرز هللا - 

51000 الحاجب املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52257

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (15

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IRROUJI DISTRIBUTION

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

غأذية عا )-)استيراد وتصدير.

تعاونية) (: املقر االجتماعي) عنوان 

(- هللا) حرز  ايت  جماعة  وكيل  بني 

51000)الحاجب املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() الروجي  ياسين  ال يد 

تعاونية بني وكيل جماعة ايت حرز)

هللا)51000)الحاجب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() الروجي  ياسين  ال يد 

تعاونية بني وكيل جماعة ايت حرز)

هللا)51000)الحاجب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (23 التجارية بمكناس بتاريخ)

2222)تحت رقم)-.

305I

روثق

 La BOULANGERIE

PATISSERIE L’OPERA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

روثق

7 شارع املعتمد ابن عباد إقارة ابن 

الخ6يب بلوك غ ال6ابق األول رقم 

36، 90000، طنجة املغرب

 La BOULANGERIE PATISSERIE

L’OPERA شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 

طنجة،150، شارع رحمد الخار2، 

- 90000 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10165

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تحويل) (2222 راي) (22 املؤرخ في)
رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«طنجة،150،)شارع رحمد الخار2،)
-)90000)طنجة املغرب»)إلى)«طنجة،)
ال6ابق) يوسف،) روالي  شارع 
 90000 (- (.40 ريموزا رقم) االر�صي،)

طنجة املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (23 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)3523.

306I

HAIZER(CONSEIL

HAIZER CONSEIL
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

HAIZER(CONSEIL
7زنقة سبتة اقارة الراري ال6ابق 

2 املكتب رقم 8، 22252، 
الدارالبيضاء املغرب

HAIZER(CONSEIL شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي 7زنقة 

سبتة اقارة الراري ال6ابق 2 املكتب 
رقم 8 - 22252 الدارالبيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22855

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAIZER(CONSEIL

نصيحة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

واملدارس) والجارعات  للشركات 

والجمعيات،

التنفيذيين،) الناس،) تدريب 

ال6الب والفريق،

التعليم والتدريب والترفيه وعقد)

الندوات وورش العمل

والتواصل،) األحداث،) تنظيم 

وبناء)الفريق،

تدقيق الشركة،

املراجعة املحاسبية،

املبيعات،) ت ويق  في  استشارات 

إدارة األعمال،)إدارة املوارد البشرية،)

تعليم التنمية الشخصية،)التدريب،)

التوظيف،)إدارة الحياة املهنية،)إدارة)

العقود،)التن يب الخارجي،

اإلدارة التجارية،)اإلدارة التجارية،)

األعمال املكتبية

استشارات التدريب على املبيعات)

بتنفيذ) املتعلقة  الخدرات  وجميع 

برارج إدارة األعمال.

في) استشارية  هندسية  دراسة 

جميع املجاالت

االستشارات وغبحاث ال وق

رجل2 ركتب إدارة املشروع،

استشارات تمويل الشركات،

رجلAMOA / MOA(2،)صاحب)

املشروع،

االجتماعية) )امل ؤولية  (CSR

البيئية()استشارات،

غي عمل غو) غي عملية غو عملية،)

نصيحة تتعلق بمختلف املجاالت.

7زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سبتة اقارة الراري ال6ابق)2)املكتب)

رقم)8)-)22252)الدارالبيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يدة صراح عزيبي):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.



623(7 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يدة صراح عزيبي عنوانه)ا()9 

ساحة بيل اير طابق)2)شقة)3)اقارة)

الدارالبيضاء) (22222 كوتيي) ليال 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يدة صراح عزيبي عنوانه)ا()9 

ساحة بيل اير طابق)2)شقة)3)اقارة)

الدارالبيضاء) (22222 كوتيي) ليال 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)736993.

308I

SUD INVEST CONSULTING

CONFITOP
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القب6ان اريكي اقارة ايزي2 

 GUELIZ، 11 ال6ابق 2 الشقة رقم

 2222، MARRAKECH(MAROC

CONFITOP شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 

 RUE CAPITAINE ARRIGUI

 RESIDENCE(ISIS(N° 66 GUELIZ

رراكش 40000 رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

104135

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 أشت) (04

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONFITOP
بإيجاز) الشركة  أرض 
 PRODUCTION ET (:
 DISTRIBUTION DE PRODUITS

.AGROALIMENTAIRES
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
 RUE CAPITAINE ARRIGUI
 RESIDENCE( ISIS( N°( 66( GUELIZ

رراكش)40000)رراكش املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 KHALIL(EL(HADI(:(6.222(ال يد

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
 KHALIL( EL( HADI ال يد)
 ASSIF D IMM OUMNIA()عنوانه)ا
APPT N° 15 40000)رراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
 KHALIL( EL( HADI ال يد)
 ASSIF D IMM OUMNIA()عنوانه)ا
APPT N° 15 40000)رراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)113510.
309I

BITBYTE

BITBYTE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

BITBYTE
 Av(Lalla(Yacout 5 Eme(Etg 39
 ،Appt(D، Casablanca، 22662

البيضاء املغرب
BITBYTE شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 39 شارع 
اللة ياقوت ال6ابق 5 شقة رقم د - 

22662 البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
464355

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (2 
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BITBYTE
-تقديم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
رنشآتها) في  واالستشارات  الخدرات 
الخاصة غو في غراكن عمالئها،)دراسة)
واستخدا ) وإدارة  وتركيب  وتصميم 
وتح ين غنظمة شبكات الكمبيوتر،)
رنتجات) وتشغيل  وإنتاج  تصميم 
وبشكل غعم،) تكنولوجيا املعلورات،)
غو) التجارية  املعارالت  جميع  غداء)
غو) املنقولة  غو  املالية  غو  الصناعية 
بشكل) تتعلق،) قد  التي  العقارية 

رباشر غو أير رباشر بهدف الشركة.
-تنفيذ األنش6ة التي تتوافق رع)
رجال) في  بها  املعمول  التشريعات 
اإلعالنات) بشبكات  خاصة  اإلعالن 
ورقدري) ووكاالت اإلعالن والوس6اء)
خدرات اإلعالن الرقمي.)تحقيقا لهذه)
يجوز لها القيا  بأي نشاط) الغاية،)
وغي رعارلة،)وتوقيع غي عقد،)وبوجه)
عا ،)اعتماد غي إجراء)يهدف،)بشكل)
رباشر غو أير رباشر،)غو يعتبر ذا صلة،)

لتحقيق هدف الشركة غعاله.
-تحقيق غنش6ة تقديم الخدرات)
اإلعالنات) وتمثيل  اإلعالنية،)
اإلنترنت،) عبر  واإلعالن  واستغاللها،)
والت ويق) اإلعالنات،) وربيعات 
الت ويقي،) واألداء) اإلنترنت،) عبر 
اإللكتروني،) البريد  عبر  والت ويق 
ذلك) في  بما  اإللكترونية،) والتجارة 
غي نشاط إعالني عن ُبعد وغي تقنية)

للترويج لها غو ت6ويرها..

39)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

(- شقة رقم د) (5 اللة ياقوت ال6ابق)

22662)البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ال يد عصا  ابو الوافي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد عصا  ابو الوافي عنوانه)ا()
 TR2 6622(رقم(B E 17(االرانة اقارة

البيضاء) (22262 البرنو�صي) سيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد عصا  ابو الوافي عنوانه)ا()
 TR2 6622(رقم(B E 17(االرانة اقارة

البيضاء) (22262 البرنو�صي) سيدي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)738289.

310I

ARYAS CONSULTING

LUXURY BUSINESS CLUB
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ARYAS CONSULTING

 Bureau(N°6، 6er(étage،

 Immeuble(Résidence(Mohamed

 Lotissement 51/Marouane  9

 RATMA،،  2222، Marrakech

Maroc

LUXURY BUSINESS CLUB شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رحل رقم 

4، عمارة دبيب 2 شارع خلد إبن 

الوليد رراكش. رراكش 40000 

رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   623(8

رقم التقييد في السجل التجاري : 
103851

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 رارس) (05
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUXURY BUSINESS CLUB
تأسي2،) (: أرض الشركة بإيجاز)
غنواع) كل  وتأجير  إستغالل  شراء،)

املقاهي ور6اعم األكالت الخفيفة.
رحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
خلد) شارع  (2 دبيب) عمارة  (،4 رقم)
 40000 رراكش) إبن الوليد رراكش.)

رراكش املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
(: الشركة) رغسمال  ربلغ 
622.222،22)درهم،)رق م كالتالي):)
ال يد صالح خوبان):)670)حصة)

بقيمة)67.000)درهم للحصة.
 330 (: املن6ار) رضوان  ال يد 
حصة بقيمة)33.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() خوبان  صالح  ال يد 
 351 رقم) (05 الحي املحمدي الوحدة)

رراكش)40000)رراكش املغرب.
عنوانه)ا() املن6ار  رضوان  ال يد 
تمصلوحت) رو�صى  سيدي  درب 

رراكش)40000)رراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() خوبان  صالح  ال يد 
 351 رقم) (05 الحي املحمدي الوحدة)

رراكش)40000)رراكش املغرب
عنوانه)ا() املن6ار  رضوان  ال يد 
تمصلوحت) رو�صى  سيدي  درب 

رراكش)40000)رراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رارس) بتاريخ) 2) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)663222.
311I

FIDUCIAIRE(MALIKI

REALSAHARAEXPERIENCE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE(MALIKI
شارع املسجد رقم 22 ال6ابق االول 
الشقة 1 الرشيدية ص ب 188، 

52222، الرشيدية املغرب
 REALSAHARAEXPERIENCE

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 
522 بلوك 8 تجزئة عين العاطي 
1 الرشيدية - 52222 الرشيدية 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9275

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
 2222 يوليوز) (28 في) املؤرخ 
ر ؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 
ربلغ) (REALSAHARAEXPERIENCE
وعنوان) درهم  (10.000 رغسمالها)
 8 بلوك) (522 رقرها اإلجتماعي رقم)
(- الرشيدية) (1 العاطي) عين  تجزئة 
(: الرشيدية املغرب نتيجة ل) (52222

رشكل اقتصادي.
رقم) ب  التصفية  رقر  وحدد 
العاطي) عين  تجزئة  (8 بلوك) (522
الرشيدية) (52222 (- الرشيدية) (1

املغرب.)
وعين):)

ال يد)ة()ابراهيم جرو وعنوانه)ا()
 52222 الريصاني) رزكيدة  قصر 
)ة() كمصفي) املغرب  الرشيدية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)2222/ 22.
362I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

CARRIERE AL FOURATE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

Fiduciaire(jazouli(mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

30000، فاس املغرب

CARRIERE AL FOURATE شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم 1 ال6ابق ال فلي 469 حي 

النهضة تجزئة ادونيضاف صفرو 

31000 صفرو املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.387

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2269 رارس) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

عباس) نبيل  )ة() ال يد) تفويت 

العزير)62.222)حصة اجتماعية رن)

حصة لفائدة ال يد) (22.222 غصل)

رارس) (06 بتاريخ) حرب  رارون  )ة()

.2269

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (10 االبتدائية بصفرو بتاريخ)

2222)تحت رقم)652/2222.

313I

MOORISH

APPER SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت ال6ابق 5 شقة 

د، 22282، الدار البيضاء املغرب

APPER SARL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 410 شارع 

الزرق6وني إقارة حماد ال6ابق 

األول رقم 1 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

468011

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 APPER(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.SARL

استشارة) (: أرض الشركة بإيجاز)

الحوسبة) الرقمي،) الت ويق  في 

والتقنيات الجديدة.

 410 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع الزرق6وني إقارة حماد ال6ابق)

الدار البيضاء) (22222(-(1 األول رقم)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (500 (: قادة) ال يد ي ين 

بقيمة)100)درهم للحصة.

 ال يد رحمد توفيق عبد الناصر):

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ح) عنوانه)ا() قادة  ي ين  ال يد 
 62 رقم) (69 بلوك) (03   ش الوحدة)

40000)رراكش املغرب.

ال يد رحمد توفيق عبد الناصر)

 686 رقم) س  (3 امل يرة) عنوانه)ا()

40000)رراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ح) عنوانه)ا() قادة  ي ين  ال يد 
 62 رقم) (69 بلوك) (03   ش الوحدة)

40000)رراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741858.

314I



623(9 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

ر تارنة شارة

CARRIERE BOUTALAB
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ر ير جديد للشركة

ر تارنة شارة
شارع امل يرة رقم 2 6 ال6ابق االول 

الناظور شارع امل يرة رقم 2 6 
ال6ابق االول الناظور، 22222، 

الناظور املغرب
CARRIERE BOUTALAB شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي طنجة 
رغس املاء - 22222 رغس املاء - 

الناظور املغرب.
تعيين ر ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18603

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 يونيو) (22 املؤرخ في)
ال يد)ة() للشركة  جديد  ر ير 
ملدأري رحمد كم ير آخر تبعا لقبول)

استقالة امل ير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)05)أشت)

2222)تحت رقم)2222.
315I

ر تارنة شارة

CARRIERE BOUTALAB
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ر تارنة شارة
شارع امل يرة رقم 2 6 ال6ابق االول 

الناظور شارع امل يرة رقم 2 6 
ال6ابق االول الناظور، 22222، 

الناظور املغرب
CARRIERE BOUTALAB شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوان رقرها االجتماعي حي طنجة 
رغس املاء - 22222 رغس املاء - 

الناظور.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18603

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)يونيو)2222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة رن)«شركة)
ذات ر ؤولية رحدودة ذات الشريك)
«شركة ذات امل ؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)05)أشت)

2222)تحت رقم)2222.
316I

ر تارنة شارة

LED SORIO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ر تارنة شارة
شارع امل يرة رقم 2 6 ال6ابق االول 

الناظور شارع امل يرة رقم 2 6 
ال6ابق االول الناظور، 22222، 

الناظور املغرب
LED SORIO شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي  23 ب ن 
ب - اوالد بوطيب - 22222 الناظور 

املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22337

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 LED (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SORIO
-)استيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

االجهزة واملعدات الكهربائية
-)استيراد الثريات

-)استيراد إطارات الديكور.
عنوان املقر االجتماعي):) 23)ب ن)
الناظور) (22222(- اوالد بوطيب) (- ب)

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: هرو) سهيلة  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
ال يدة سهيلة هرو):)1000)بقيمة)

100.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يدة سهيلة هرو عنوانه)ا()حي)
 256 غوالد بوطيب سكتور س زنقة)

رقم)10 22222)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يدة سهيلة هرو عنوانه)ا()حي)
 256 غوالد بوطيب سكتور س زنقة)

رقم)10 22222)الناظور املغرب
عنوانه)ا() الهتهوت  ريلود  ال يد 
 22222 حي غوالد بوطيب سكتور ب)

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ) 2)يوليوز)

2222)تحت رقم)1384.
317I

FIDUCIA-MID

ROCHE NET SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 ال6ابق االول طريق ركناس 
ريمالل ريدلت، 54350، ريدلت 

ريدلت
ROCHE NET SARL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي قصر 
تشاويت - 54350 ريدلت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1717

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 
حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة)
ربلغ رغسمالها) (ROCHE NET SARL
رقرها) وعنوان  درهم  (100.000
 54350 (- تشاويت) قصر  اإلجتماعي 
ريدلت املغرب نتيجة ل):)حل ر بق)

للشركة.
قصر) ب  التصفية  رقر  وحدد 

تشاويت)-)54350)ريدلت املغرب.)
وعين):)

اعلبوش) نوال  ال يد)ة()
وعنوانه)ا()2)زنقة بني طانزا ال وي�صي)
)ة() الرباط املغرب كمصفي) (10170

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (14 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

2222)تحت رقم)109.
318I

Majorel Morocco

TWIN TRUST
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Majorel Morocco
 522BD(AL(QODS،& 501

 CASABLANCA(PARK
 NEARSHORE، SHORE68،
 LES(LOCAUX 5ème(Etage،

 Casablanca، 22222،
Casablanca Maroc

TWIN TRUST شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Shore وعنوان رقرها اإلجتماعي
 6  3ème(Etage(Casablanca

 nearshore(park - 22222
.Casablanca Maroc

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62332

01)يونيو)2222)تم تحويل) املؤرخ في)

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

 Shore( 6 ( 3ème( Etage (» رن)

 Casablanca( nearshore( park( -

إلى) («22222( Casablanca( Maroc

 Shore( 68( Plateau(  23،(  ème  »

 Etage( Casablanca( nearshore

 park( -( 22222( Casablanca

.«Maroc

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)739546.

319I

العارري العربي

رطاحن الح يمة

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

خفض رغسمال الشركة

العارري العربي

ص.ب : 1169، سيدي عابد، 

32222، الح يمة املغرب

ر6احن الح يمة شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي املن6قة 

الصناعية إلرزورن - إرزورن - 

32252 الح يمة املغرب.

خفض رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.335

 بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي

تم) (2222 يوليوز) (09 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رغسمال  خفض 

غي) درهم») (2.222.222» قدره)

إلى) درهم») (62.222.222» رن)

(: طريق) عن  درهم») (10.000.000»

تخفيض عدد األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) بالح يمة  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم) 26.

322I

SARL(AUH-DEV(CONSULTANTS 

TK SOLAR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

SARL(AUH-DEV(CONSULTANTS
34 زنقة زرز  إقارة زرز  ركتب رقم 

8، 14000، القني6رة املغرب
TK(SOLAR شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 52 
رحل 2 بلوك س املغرب العربي 

القني6رة - 14000 القني6رة املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55323
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (03
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 TK (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLAR
صانع) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وبائع اجهزة والواح ال6اقة الشم ية

-)التركيب الكهربائي.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلوك س املغرب العربي) (2 رحل) (52
القني6رة)-)14000)القني6رة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
ربلغ رغسمال الشركة):)222.222 

درهم،)رق م كالتالي):)
ال يد املجدوب رص6فى):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 1.000 (: جنات) كحول  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
رص6فى) املجدوب  ال يد 
بلوك س) (2 رحل) (52 رقم) عنوانه)ا()
 14000 القني6رة) العربي  املغرب 

القني6رة املغرب.

عنوانه)ا() جنات  كحول  ال يدة 
املغرب) س  بلوك  (2 رحل) (52 رقم)
القني6رة) (14000 القني6رة) العربي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() جنات  كحول  ال يدة 
املغرب) س  بلوك  (2 رحل) (52 رقم)
القني6رة) (14000 القني6رة) العربي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) بالقني6رة  االبتدائية 

رقم)-.
326I

شركة عالم الخدرات ت اوت

 STE LAYASS IRRIGATION
SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

شركة عالم الخدرات ت اوت
عمارة ال ال  ال6ابق 3 الشقة 
13 شارع رحمد الخار2 قلعة 

ال راأنة قلعة ال راأنة، 43000، 
قلعة ال راأنة املغرب

 STE LAYASS IRRIGATION SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي الهناء 2 
رقم 2 29 قلعة ال راأنة الهناء 2 
رقم 2 29 قلعة ال راأنة 43000 

قلعة ال راأنة املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3731
 01 بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ في)
تم إعداد القانون) (2269 رن رارس)
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAYASS IRRIGATION SARL
أرض الشركة بإيجاز):)-)رقاول في)

اشغال البناء

-)التجارة)

ال قي) انظمة  في  رقاول  (-

والتق6ير.

 2 الهناء) (: عنوان املقر االجتماعي)

 2 قلعة ال راأنة الهناء) (29 2 رقم)

 43000 ال راأنة) قلعة  (29 2 رقم)

قلعة ال راأنة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

لعبي�صي) الرحمان  عبد  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500 (:

للحصة.

لعبي�صي) الصادق  عبد  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500 (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

لعبي�صي) الرحمان  عبد  ال يد 

قلعة) (29 2 رقم) (2 الهناء) عنوانه)ا()

ال راأنة) قلعة  (43000 ال راأنة)

املغرب.

لعبي�صي) الصادق  عبد  ال يد 

قلعة) (29 2 رقم) (2 الهناء) عنوانه)ا()

ال راأنة) قلعة  (43000 ال راأنة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

لعبي�صي) الرحمان  عبد  ال يد 

قلعة) (29 2 رقم) (2 الهناء) عنوانه)ا()

ال راأنة) قلعة  (43000 ال راأنة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ال راأنة  بقلعة  االبتدائية 

رقم) تحت  (2269 يوليوز) رن  (10

. 72/2269

322I
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BUCOGEST

LOGICAN
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

BUCOGEST

حي غروكاي شارع رحمد 

الخار6222 الدشيرة انزكان 

 INEZGANE، 82322، INEZGANE

املغرب

LOGICAN شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي بلوك 

اش رقم 623 ركرر تجزئة اركنة 

 INEZGANE-AIT انزكان ايت رلول

MELLOUL 82652 انزكان ايت 

رلول املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

227 5

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (62

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOGICAN

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع لح اب الغير وطنيا ودوليا.

بلوك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اركنة) تجزئة  ركرر  (623 رقم) اش 

 INEZGANE-AIT رلول) ايت  انزكان 

ايت) انزكان  (MELLOUL 86150

رلول املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 400 (: ياسين) لفريندي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 300 (: رشيد) لفريندي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 300 (: ايوب) السجداني  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد لفريندي ياسين عنوانه)ا()

حي بو جديك رقم)629)تراست انزكان)

86150)انزكان املغرب.

ال يد لفريندي رشيد عنوانه)ا()

بلوك ب رقم)623)تجزئة اركانة ايت)

رلول)86150)ايت رلول املغرب.

ال يد السجداني ايوب عنوانه)ا()

حي الحاج بلعيد القليعة ايت رلول)

86150)ايت رلول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد لفريندي ياسين عنوانه)ا()

حي بو جديك رقم)629)تراست انزكان)

86150)انزكان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (23 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2222)تحت رقم)1030.

323I

SAGASUD

MC EAGLE GSM

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

SAGASUD

شارع االرير روالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 72222، العيون

LAAYOUNE املغرب

MC EAGLE GSM شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 

555 بلوك ردينة الوحدة العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32 33

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (01
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 MC (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EAGLE GSM
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وبيع االجهزة االلكترونية املنزلية كل)
نشاط تجاري رالحي فالحي صناعي)

خدراتي.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)555 
بلوك ردينة الوحدة العيون)-)70000 

العيون املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
(: الشيظمي) املص6فى  ال يد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
(: الشيظمي) املص6فى  ال يد 

10000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
الشيظمي) املص6فى  ال يد 
املزابيين) (22 رقم) (1 زنقة) عنوانه)ا()
بلوك ب بوسكورة النواصر البيضاء)

22222)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
الشيظمي) املص6فى  ال يد 
املزابيين) (22 رقم) (1 زنقة) عنوانه)ا()
بلوك ب بوسكورة النواصر البيضاء)

22222)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) االبتدائية بالعيون بتاريخ) 2)

2222)تحت رقم)6222/2222.

32 I

SAGASUD

ANANOVA
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

SAGASUD

شارع االرير روالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 72222، العيون

LAAYOUNE املغرب

ANANOVA شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

شكيب ارسالنرقم 22 حي الفتح 

العيون - 70000 العيون املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.32253

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2222 يوليوز) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

رن) غي  درهم») (9.900.000»

«100.000)درهم»)إلى)«10.000.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) االبتدائية بالعيون بتاريخ) 2)

2222)تحت رقم)6227/2222.

325I

SAGASUD

O7
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

SAGASUD

شارع االرير روالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 72222، العيون

LAAYOUNE املغرب

O7 شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي زنقة 

الجيزة رقم 08 العيون - 70000 

العيون املغرب.
رفع رغسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.322 7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2222 يوليوز) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

رن) غي  درهم») (9.900.000»

«100.000)درهم»)إلى)«10.000.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) االبتدائية بالعيون بتاريخ) 2)

2222)تحت رقم)6262/2222.

322I

ECO FINANCE

SAY DREAM
إعالن رتعدد القرارات

ECO FINANCE

 RUE(SOCRATE - RES(ISLAM

N 52- املعاريف، 22372، الدار 

البيضاء املغرب

SAY DREAM «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : 3 اقارة 

نور زنقة طان6ان شقة 1 بوركون - - 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 55525

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

املؤرخ في)16)يونيو)2222

تم اتخاذ القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

 750 يفوت) احمد  حا�صي  ال يد 

حصة التي يملك في رغسمال الشركة)

لل يد املالكي برادة عادل بثمن)100 

كا�صي) لحلو  للحصةال يدة  درهم 

750)حصة التي تملك) ابت ا  تفوت)

تالي) لل يدة  الشركة  رغسمال  في 

صفاء)بثمن)100)درهم للحصة

 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):

تعيين ال يد املالكي برادة كم ير

 قرار رقم)3):)الذي ينص على رايلي):

تأكيد ال يدة تالي صفاء)كم يرة

 قرار رقم)4):)الذي ينص على رايلي):

تغيير اإلرضاء

 قرار رقم)5):)الذي ينص على رايلي):

تعديل قانون األساس

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

 بند رقم)6):)الذي ينص على رايلي):

الرغسمال

على) ينص  الذي  (: (15 رقم) بند 

رايلي):)الت يير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)  22 7.

327I

SAGASUD

ATLAS LIMITED HOLDING
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

SAGASUD

شارع االرير روالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 72222، العيون

LAAYOUNE املغرب

 ATLAS LIMITED HOLDING

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

سكيكيمة زنقة بودنيب رقم 82 

العيون - 70000 العيون املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.322 9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2222 يوليوز) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

رن) غي  درهم») (9.900.000»

«100.000)درهم»)إلى)«10.000.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) االبتدائية بالعيون بتاريخ) 2)

2222)تحت رقم)6229/2222.

328I

SAGASUD

W7
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

SAGASUD

شارع االرير روالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 72222، العيون

LAAYOUNE املغرب

W7 شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة رقم 168 العيون - 70000 

العيون املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31611

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2222 يوليوز) (23 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

رن) غي  درهم») (9.900.000»

«100.000)درهم»)إلى)«10.000.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) االبتدائية بالعيون بتاريخ) 2)

2222)تحت رقم)6228/2222.

329I

SUD EST CONSEIL

 SOCIÉTÉ ZROUDI DE

 COLLECTE DES DÉCHETS

USES
إعالن رتعدد القرارات

SUD EST CONSEIL

 Immeuble(Dahir(B، Apt 62، Bd

 Hassan(II، Hay(Hassani،  2632،

Marrakech maroc

 SOCIÉTÉ(ZROUDI(DE

 COLLECTE DES DÉCHETS USES

«شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان رقرها االجتماعي : دوار غيت 

ر عود حربيل الغابة تمنصورت - - 

رراكش املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.83991

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 يونيو) املؤرخ في) 2)

القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):
زيادة رغس رال الشركة والذي يبلغ)

ملئتي) رق م  درهم،) (22222 حالًيا)

ردفوع) لل هم،) درهم  بمئة  سهم 

درهم) (22222 رن) ليصل  بالكارل،)

زيادة قدرها) درهم  (822257،22 إلى)

822257،22)درهم وذلك عن طريق)

بها) اكتتب  جديدة  غسهم  إنشاء)

ازرو�صي) الغني  عبد  ال يد  (
ً
حصريا

بتعويضات) بالكارل  تحريرها  وتم 

على) ور تحقة  سائلة  وديون 

الجديدة) األسهم  ستخضع  الشركة.)

وسيتم) القانونية  األحكا   لجميع 

استيعابها بالكارل واألسهم القديمة)

وستكون لها حقوق اعتباًرا رن تاريخ)

توقيع هذا القرار االستثنائي.

 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):

رن) الشركة  رغسمال  هيكلة  إلعادة 

غجل تح ين حقوق رلكية الشركة)

القانونية) الشروط  واستيفاء)
املنصوص عليها في القانون املعمول)

يقرر) به والنظا  األسا�صي للشركة،)

رغس) تخفيض  الوحيد  امل اهم 

املال الستيعاب ربلغ إجمالي خ ائر)

الشركة الى أاية تاريخ)36/62/2269 

هذا) بعد  درهم.) (662 57.22 ربلغ)

النهائي) املال  رغس  يصبح  التخفيض 

للشركة)709600)درهم

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

 بند رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

الوحيد) الشريك  ر اهمة  تصبح 

ال يد عبد الغني غزرو�صي في رٱسمال)

الشركة ربلغ)709600)درهم
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على) ينص  الذي  (: (2 رقم) بند 

اصبح رغسمال الشركة ربلغ) (: رايلي)

 7096 ل) رق م  درهم  (709600

لكل) درهم  بمئة  اجتماعية  حصة 

الشريك) رلكية  في  بكارلها  حصة،)

الوحيد ال يد عبد الغني غزرو�صي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (17 التجارية بمراكش بتاريخ)

2222)تحت رقم)279 66.

331I

NEXIA FIDUCIA

أف روروكو

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

NEXIA FIDUCIA

 Rue(Bab(El(Mansour ،3

 Espace(Porte(d›Anfa، 22252،

casablanca maroc

غف روروكو شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 131، 

شارع غنفا، اقارة غزير - 22373 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.400655

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2222 فبراير) (19 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

 10.000» غي رن) درهم») (490.000»

عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

ديون) رع  رقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار وامل تحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)740881.

333I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

دايــزي ش. م. م.

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 SERVICE COMPTABILITE

BELHADJ SARL

 AV(AL(MOUKAWAMA(N° 26

 APT(N°62 TETOUAN، 93222،

TETOUAN MAROC

دايــزي ش.  .  . شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 4 

شارع يعقوب املنصور - 93000 

ت6وان املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27275

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

دايــزي) (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

ش.) .) ..

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ورنتوجات) ال6بية  شبه  املنتوجات 

التجميل.

 4 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 93000 (- املنصور) يعقوب  شارع 

ت6وان املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد غوشـــــان هــــــانئ):)510)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 490 (: البجدايني) نجالء) ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() هــانئ  غوشــان  ال يد 

شارع جبل غوكيمدن زنقة)15)رقم)11 

93000)ت6وان املغرب.

البجدايني) نجالء) ال يدة 

رونبلي) (34000 فرن ا) عنوانه)ا()

فرن ا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() هــانئ  غوشــان  ال يد 

شارع جبل غوكيمدن زنقة)15)رقم)11 

93000)ت6وان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (15 االبتدائية بت6وان بتاريخ)

2222)تحت رقم)1636.

334I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

 SOCIETE DE PROMOTION

 IMMOBILIERE CHAND

CHANR
إعالن رتعدد القرارات

 centre(d›étude(de(gestion(et

d›organisation

 bd(d› Anfa، résid(Ibn ،89

 Zaidoune، tour(A، 65°ét. 22222

 Casablanca، 22222، casablanca

maroc

 SOCIETE DE PROMOTION

 IMMOBILIERE CHAND CHANR

«شركة ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : 151، 

شارع يعقوب املنصور - املعاريف- 

الدار البيضاء - 22332 الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11580

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 يناير) (28 املؤرخ في)

القرارات التالية):)

على) ينص  الذي  (: (1 رقم) قرار 

رايلي):)هبة رن ال يد فيجاي كورار)

إجتماعية) حصة  (480 ل) داسواني 

حصة) (2 2 بامل اواة،) رق مة 

راهيش) ال يد  لفائدة  اجتماعية 

حصة إجتماعية إلى) دسواني و2 2)

ال يدة إستريال نيتا بارواني؛)هبة رن)

حصة) ل25) بركة  بن  تانية  ال يدة 

؛) بركة) بن  لفائدة سلمى  إجتماعية 

هبة رن ال يد رحمد علي بالرين ل)

50)حصة إجتماعية الى ال يدة تانية)

هبة رن ال يد صالح بن) ؛) بن بركة)

 235 على) كارال  االنتفاع  لحق  بركة 

لفائدة) بالت اوي  إجتماعية  حصة 

ال يدة تانية بن بركة وال يدة سلمى)

بن بركة)؛)هبة رن ال يدة ليلى بركات)

 235 رر�صي لحق االنتفاع كارال على)

لفائدة) بالت اوي  إجتماعية  حصة 

ال يدة تانية بن بركة وال يدة سلمى)

بن بركة

 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):

بمقدار) الشركة  املال  رغس  زيادة 

درهم رن غجل رفعه رن) (222.222

 300.000 إلى) درهم  (100.000 ربلغ)

2222)حصة) درهم رن خالل إنشاء)

إجتماعية جديدة بقيمة)100)درهم،)

عند) بالكارل  ودفعه  االكتتاب  ليتم 

االكتتاب نقًدا.

على) ينص  الذي  (: (3 رقم) قرار 

بمقدار) املال  رغس  تخفيض  (: رايلي)

222.222)درهم عن طريق ارتصاص)

الخ ائر لخفضه رن)300.000)درهم)

إلى)100.000)درهم.

 قرار رقم)4):)الذي ينص على رايلي):

علي) رحمد  ال يد  إستقالة  قبول 

رر�صي) بركات  ليلى  وال يدة  بالرين 

داسواني) كورار  فيجاي  وال يد 

رن) (2222 يناير) (28 رن) (
ً
اعتبارا

رهارهم كم يرين للشركة...



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   6233 

قرار رقم)5):)الذي ينص على رايلي)

للشركة) رشاركة  كم يرة  تعيين  (:

ال يدة تانية بن) (: ملدة أير رحدودة)

رن رواليد) رغربية الجن ية،) بركة،)

للب6اقة) حارلة  (،1973 شتنبر) (17

واملقيمة) (BK( 9 722 رقم) الوطنية 

شارع جبل راكون،) بالدار البيضاء،)
رقم)4،)حي ال ال .

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

بند رقم)6):)الذي ينص على رايلي):)

تعديل رقتضايات البند ال ادس رن)

النظا  االسا�صي للشركة

 بند رقم)7):)الذي ينص على رايلي):

تعديل رقتضايات البند ال ابع رن)

النظا  االسا�صي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)737275.

338I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 TOMOOR

INTERNATIONAL SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 N°62 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 22692،

casablanca maroc

 TOMOOR INTERNATIONAL

SARL شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

غيت غورير، شارع روالي يوسف، 

حي بوركون -  2222 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.365961

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

 Aboulkassim()ة( تفويت ال يد)

حصة اجتماعية رن) (Chihabi( 222

)ة() حصة لفائدة ال يد) (400 غصل)

بتاريخ) (Dala Farida Antoinette M

17)يوليوز)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741680.

339I

karama conseil

STE SOIS CAR SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسارة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسارة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

STE SOIS CAR SARL AU شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 222 

تجزئة فضيلة 3 طريق عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63319

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (09

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOIS CAR SARL AU

كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ال يارات بدون سائق.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عين) طريق  (3 فضيلة) تجزئة  (222
الشقف فاس)-)30000)فاس املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99سنة سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: ال يد عصا  الفرودي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد عصا  الفرودي عنوانه)ا()

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد عصا  الفرودي عنوانه)ا()

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)3/2222 68.

340I

FIDLOUK

RACH TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDLOUK
262،شارع 22 أشت القصر الكبير، 

92652، القصر الكبير املغرب
RACH TRANS شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار 
املوارعة ال كورة ج ال واكن 

ق ال6لبة القصر الكبير - 92652 
القصر الكبير املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2263

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (27
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 RACH اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها):)

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

امل تخدرين.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ق) ال واكن  ج  ال كورة  املوارعة 
 92652 (- الكبير) القصر  ال6لبة 

القصر الكبير املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
500)حصة) (: ال يد عمر القنوفي)

بقيمة)100)درهم للحصة.
ال يد رشيد القنوفي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() القنوفي  عمر  ال يد 
 3 ط) الورد  اقارة  انزران  بئر  شارع 

ش23)طنجة)90060)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() القنوفي  رشيد  ال يد 
دوار املوارعة ال كورة ج ال واكن ق)
ال6لبة القصر الكبير)92652)القصر)

الكبير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() القنوفي  رشيد  ال يد 
دوار املوارعة ال كورة ج ال واكن ق)
ال6لبة القصر الكبير)92652)القصر)

الكبير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)75.

341I

NEXIA FIDUCIA

سكاندنافين أوطو راروك
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue(Bab(El(Mansour ،3

 Espace(Porte(d›Anfa، 22252،
casablanca maroc



62335 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

سكاندنافين غوطو راروك شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي غلزاس 
لورين، زاوية شارع رحال امل كيني 

وشارع رحمد ال6الب - 82 22 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.622956
 بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي
تم) (2222 يونيو) (30 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رغسمال  رفع 
غي) درهم») (10.000.000» قدره)
إلى) درهم») (30.000.000» رن)
(: طريق) عن  درهم») (40.000.000»
غرباح غو عالوات) غو  إدراج احتياطي 

إصدار في رغس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741534.

3 2I

FIDLOUK

NC CARINOV
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDLOUK
262،شارع 22 أشت القصر الكبير، 

92652، القصر الكبير املغرب
NC CARINOV شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي اوالد عيش 
الررل نويرات رشرع بلقصيري - 
16150 رشرع بلقصيري املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
225

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 رارس) (14
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 NC (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARINOV

استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)

املقالع.

اوالد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عيش الررل نويرات رشرع بلقصيري)

-)16150)رشرع بلقصيري املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: قبيط) رحمد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() قبيط  رحمد  ال يد 

 18 الرقم) ال ال   اسكان  تعاونية 
بلقصيري) رشرع  (16150 بلقصيري)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() قبيط  رحمد  ال يد 

 18 الرقم) ال ال   اسكان  تعاونية 
بلقصيري) رشرع  (16150 بلقصيري)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

16)يوليوز)2222)تحت رقم)137.

343I

NEXIA FIDUCIA

أف داربوعزة
إعالن رتعدد القرارات

NEXIA FIDUCIA

 Rue(Bab(El(Mansour ،3

 Espace(Porte(d›Anfa، 22252،

casablanca maroc

غف داربوعزة «شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : رركز 

دار بوعزة للت وق، سيال بالزا - دار 

بوعزة - 27223 اوالد عزوز - دار 

بوعزة املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 25386

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

املؤرخ في)14)يوليوز)2222

تم اتخاذ القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

رن) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

الدار) (- غزور) إقارة  غنفا  شارع  (31

البيضاء)الى رركز دار بوعزة للت وق،)

سيال بالزا دار بوعزة)

 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):

درهم الصى) (1.490.000 إضافة ربلغ)

طريق) عن  ودلك  الشركة  رٱسمال 

تحويله رن الح اب الجاري للشركاء

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

 بند رقم)4):)الذي ينص على رايلي):

دار) رركز  (: للشركة) االجتماعي  املقر 

بوعزة للت وق،)سيال بالزا دار بوعزة)

 بند رقم)7):)الذي ينص على رايلي):

 1.500.000 (: الشركة) املال  رغس 

درهم)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741536.

344I

FIDUINVEST

POWER CLUB
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUINVEST

 AVENUE(SAYED(KOTB

 RESIDENCE(ASSEDK(E/S

 N° 3 /M(TANGER، 92222،

TANGER MAROC

POWER CLUB شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي : شارع 
روالي رشيد حي النجمة اقارة 

عمران ال6ابق االر�صي شارع روالي 
رشيد حي النجمة اقارة عمران 
ال6ابق االر�صي 90000 طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22837

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) (2222 يوليوز) (06 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (POWER CLUB حل)
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 
 1.000.000 رغسمالها) ربلغ  الوحيد 
درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع)
روالي رشيد حي النجمة اقارة عمران)
ال6ابق االر�صي شارع روالي رشيد حي)
النجمة اقارة عمران ال6ابق االر�صي)
طنجة املغرب نتيجة لتقف) (90000

نشاط الشركة.
وعين):)

ابراهيم) بوحجيرة  ال يد)ة()
وعنوانه)ا()شارع روالي رشيد رجمع)
املغرب) طنجة  (90000  3 الربح رقم)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)
شارع) وفي  (2222 يوليوز) (06 بتاريخ)
روالي رشيد حي النجمة اقارة عمران)
طنجة) (90000 (- االر�صي) ال6ابق 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (14 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232388.

345I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 TOMOOR
INTERNATIONAL SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
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 N°62 Florida(Extension(Sidi
 Maârouf(Casablanca، 22692،

casablanca maroc
 TOMOOR INTERNATIONAL

SARL شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان رقرها االجتماعي 3 زنقة 
غيت غورير، شارع روالي يوسف، حي 

بوركون -  2222 الدار البيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.365961

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)يوليوز)2222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة رن)«شركة)
ذات ر ؤولية رحدودة ذات الشريك)
«شركة ذات امل ؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741680.
346I

MIDNIGHTS PRODUCTION

MIDNIGHTS PRODUCTION
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

MIDNIGHTS PRODUCTION
96 شارع انفا ال6ابق 9 رقم 91، 

22372، الدار البيضاء املغرب
 MIDNIGHTS PRODUCTION

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 96 شارع 
انفا إقارة الربيع ال6ابق 9 - 2 226 

الدار البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
465569

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIDNIGHTS PRODUCTION

املشورة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
واإلنتاج ال معي البصري

ت6وير املوقع

الت ويق الرقمي

وسائل التواصل االجتماعي.

96)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

انفا إقارة الربيع ال6ابق)9)-)2 226 

الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد جواد كصار):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() كصار  جواد  ال يد 

الحي) (7 الشقة) ه  ردخل  القصبة 

البيضاء) الدار  (22222 الح ني)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() كصار  جواد  ال يد 

الحي) (7 الشقة) ه  ردخل  القصبة 

البيضاء) الدار  (22222 الح ني)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)739419.

347I

fiduazizi

KILAIR TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 

KILAIR(TRANS شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 
االرل 01 رقم 380 تجزئة االرل 01 

رقم 380 70000 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36 27

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2222 أشت) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
رفيع) هشا   )ة() ال يد) تفويت 
500)حصة اجتماعية رن غصل)500 
رص6فى) )ة() ال يد) لفائدة  حصة 

رعزوز بتاريخ)29)يوليوز)2222.
رعزوز) هنية  )ة() ال يد) تفويت 
500)حصة اجتماعية رن غصل)500 
رص6فى) )ة() ال يد) لفائدة  حصة 

رعزوز بتاريخ)29)يوليوز)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
04)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)6722/2222.
348I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

COMETH CONSEIL
إعالن رتعدد القرارات

 centre(d›étude(de(gestion(et
d›organisation

 bd(d› Anfa، résid(Ibn ،89
 Zaidoune، tour(A، 65°ét. 22222
 Casablanca، 22222، casablanca

maroc
COMETH CONSEIL «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»
وعنوان رقرها االجتماعي : 89،شارع 

غنفا-الدار البيضاء -إقارة إبن 
زيدون- برج غ - 22372 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.62998

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 يونيو) (16 املؤرخ في)

القرارات التالية):)
 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

جليل) ال يد  استقالة  على  التاكيد 
رن رهاره) (M. Jalil EYTHRIB إيترب)

كم ير.
وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)
 بند رقم)0):)الذي ينص على رايلي):

اليوجد غي تعديل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)738729.
349I

روثق

MONDI IMMO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

روثق
رراكش 2 زنقة ابن عائشة عمارة 
بال ال6ابق الثاني ركتب 9 جليز، 

40000، رراكش املغرب
MONDI IMMO شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي عملية 
اصيال عمارة E رقم 03 املحاريد 
رراكش - 40160 رراكش املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

105437
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (23
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONDI IMMO
شركة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقارية.
عملية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املحاريد) (03 رقم) (E عمارة) اصيال 

رراكش)-)40160)رراكش املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
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درهم،)رق م كالتالي):)
 500 (: غبو الصويرة عزيز) ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: عائشة) لنصاري  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عائشة) لنصاري  ال يدة 
E)رقم) عنوانه)ا()عملية اصيال عمارة)
03)املحاريد رراكش)40160)رراكش)

املغرب.
ال يد غبو الصويرة عزيز عنوانه)ا()
تجزئة الح نية اقارة ارينة الشقة)
رراكش) (40000 رراكش) جليز  (15

رراكش.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد غبو الصويرة عزيز عنوانه)ا()
تجزئة الح نية اقارة ارينة الشقة)
رراكش) (40000 رراكش) جليز  (15

رراكش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (04 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)4670.
354I

MOORISH

AERIA BAG SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت ال6ابق 5 شقة 
د، 22282، الدار البيضاء املغرب

AERIA BAG SARL AU شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي 410 شارع 

الزرق6وني إقارة حماد ال6ابق 
1 رقم 1 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
467893

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (09
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 AERIA(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.BAG SARL AU
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ال6رود بال6ائرة.
 410 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع الزرق6وني إقارة حماد ال6ابق)
البيضاء) الدار  (22222 (- (1 رقم) (1

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 90.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)
ال يد راثيو غالبندي):)900)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() غالبندي  راثيو  ال يد 
غبيدجان ساحل) (22225  1300  01

العاج.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() غالبندي  راثيو  ال يد 
غبيدجان ساحل) (22225  1300  01

العاج
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741741.
357I

FIDLOUK

YOUJILA TRANS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDLOUK
262،شارع 22 أشت القصر الكبير، 

92652، القصر الكبير املغرب
YOUJILA TRANS شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي بي6ات 
ودادية ربيعة بلقصيري - 16150 

رشرع بلقصيري املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
279

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOUJILA TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- بلقصيري) ربيعة  ودادية  بي6ات 

16150)رشرع بلقصيري املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 90.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)
 900 (: جيللت) يوسف  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد يوسف جيللت عنوانه)ا()
بلقصيري) ربيعة  ودادية  بي6ات  حي 

16150)رشرع بلقصيري املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد يوسف جيللت عنوانه)ا()
بلقصيري) ربيعة  ودادية  بي6ات  حي 

16150)رشرع بلقصيري املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

05)أشت)2222)تحت رقم)156.

358I

FIDLOUK

OKHA TRAV
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDLOUK

262،شارع 22 أشت القصر الكبير، 

92652، القصر الكبير املغرب

OKHA(TRAV شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار 

املعاتكة اوالد عالل الصفصاف 
بلقصيري - 1650 رشرع بلقصيري 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

277

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 OKHA(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.TRAV

رختلف) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اعمال البناء.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الصفصاف) عالل  اوالد  املعاتكة 
بلقصيري) رشرع  (1650 (- بلقصيري)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 22.222 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (222 (: ال يد رنصور اخا)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
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عنوانه)ا() اخا  رنصور  ال يد 

دوار املعاتكة اوالد عالل الصفصاف)
بلقصيري) رشرع  (16150 بلقصيري)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() اخا  رنصور  ال يد 

دوار املعاتكة اوالد عالل الصفصاف)
بلقصيري) رشرع  (16150 بلقصيري)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

28)يوليوز)2222)تحت رقم)154.

359I

FIDLOUK

EDDIOUI TRAV
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDLOUK

262،شارع 22 أشت القصر الكبير، 

92652، القصر الكبير املغرب

EDDIOUI TRAV شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار 

ارغي6ن اوالد اسليمان الصفصاف 
بلقصيري. - 16150 رشرع بلقصيري 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

296

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (26

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EDDIOUI TRAV

االعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

والخدرات الفالحية.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ارغي6ن اوالد اسليمان الصفصاف)

بلقصيري.)-)16150)رشرع بلقصيري)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 90.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 300 (: العديوي) الرياحي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 300 (: العديوي) كريم  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 300 (: العديوي) خالد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد الرياحي العديوي عنوانه)ا()

اسليمان) اوالد  ارغي6ن  دوار 

الصفصاف بلقصيري)16150)رشرع)

بلقصيري املغرب.

عنوانه)ا() العديوي  كريم  ال يد 

اسليمان) اوالد  ارغي6ن  دوار 

الصفصاف بلقصيري)16150)رشرع)

بلقصيري املغرب.

عنوانه)ا() العديوي  خالد  ال يد 

اسليمان) اوالد  ارغي6ن  دوار 

الصفصاف بلقصيري)16150)رشرع)

بلقصيري املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد الرياحي العديوي عنوانه)ا()

اسليمان) اوالد  ارغي6ن  دوار 

الصفصاف بلقصيري)16150)رشرع)

بلقصيري املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

05)أشت)2222)تحت رقم)157.

360I

ر تارنة شارة

BOUAROROBOIS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

ر تارنة شارة
شارع امل يرة رقم 2 6 ال6ابق االول 

الناظور شارع امل يرة رقم 2 6 

ال6ابق االول الناظور، 22222، 

الناظور املغرب

BOUAROROBOIS شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بوع6ية رقم 103 - 22222 الناظور 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9309

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يوليوز) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

اسماعيل) )ة() ال يد) تفويت 

حصة اجتماعية رن) (625 بوعرورو)

)ة() حصة لفائدة ال يد) (252 غصل)
يوليوز) (08 بتاريخ) بوعرورو  سمير 

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)05)أشت)

2222)تحت رقم)2223.

361I

ر تارنة شارة

BOUAROROBOIS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين ر ير جديد للشركة

ر تارنة شارة
شارع امل يرة رقم 2 6 ال6ابق االول 

الناظور شارع امل يرة رقم 2 6 

ال6ابق االول الناظور، 22222، 

الناظور املغرب

BOUAROROBOIS شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بوع6ية رقم 103 - 22222 الناظور 

املغرب.

تعيين ر ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9309

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

08)يوليوز)2222)تم تعيين) املؤرخ في)

ال يد)ة() للشركة  جديد  ر ير 

بوعرورو سمير كم ير آخر

تبعا لقبول استقالة امل ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)05)أشت)

2222)تحت رقم)2223.

322I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 TOMOOR

INTERNATIONAL SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين ر ير جديد للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 N°62 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 22692،

casablanca maroc

 TOMOOR INTERNATIONAL

SARL شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

غيت غورير، شارع روالي يوسف، 

حي بوركون -  2222 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين ر ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.365961

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)يوليوز)2222)تم تعيين)

ال يد)ة() للشركة  جديد  ر ير 

Antoinette M Dala Farida)كم ير)

آخر تبعا إلقالة ر ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741680.

363I



62339 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

STE TIB COMPT SARL AU

LaTROIS SERVICE
إعالن رتعدد القرارات

STE TIB COMPT SARL AU

رلتقى شارع املراب6ين وزنقة 

البخاري إقارة بغدادي ركتب رقم 

05، 60000، وجدة املغرب

LaTROIS SERVICE «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : 4 شارع 

رحمد الخار2 تجزئة رشيور حي 

النكادي 60000 وجدة املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري):)

.34867

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

املؤرخ في)10)يوليوز)2222

تم اتخاذ القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

 100.000 رن) الشركة  راسمال  رفع 

درهم عن طريق) (622.222 درهم الى)

ر اهمة نقدية قدرها)22.222)درهم)

رن ال يد احمد ال6لحاوي بصفته)

انشاء) عنه  ترتب  را  جديد  شريك 

222)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

وتخصيصها له

على) ينص  الذي  (: (2 رقم) قرار 

تعيين ال يد طلحاوي احمد) (: رايلي)

الزهراء) فاطمة  العيني  وال يدة 

كم يرين جدد للشركة ووكل العقود)

ارضاء) ت تلز   واالدارية  البنكية 

ر يرين رن اصل ثالثة

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

 بند رقم)6):)الذي ينص على رايلي):

ربلغ) طلحاوي  احمد  ال يد  قد  

22.222ّّ،22)درهم للشركة)

 بند رقم)7):)الذي ينص على رايلي):

خصص لل يد احمد طلحاوي)222 

حصة اجتماعية

على) ينص  الذي  (: (16 رقم) بند 

يعتبر ال يد طلحاوي احمد) (: رايلي)

الزهراء) فاطمة  العيني  وال يدة 

العقود) وكل  للشركة  جدد  ر يرين 

ارضاء) ت تلز   واالدارية  البنكية 

ر يرين رن اصل ثالثة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1661.

364I

fiduazizi

 M ET J BUSINESS IDEAL

NEGOCE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

 M ET J BUSINESS IDEAL

NEGOCE شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة 01 شارع ابن ع6ية رقم 

322 حي الوحدة 01 شارع ابن ع6ية 

رقم 322 70000 العيون املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22237

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يوليوز) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

حفيظ جمعة) )ة() تفويت ال يد)

500)حصة اجتماعية رن غصل)500 

يوسف) )ة() ال يد) لفائدة  حصة 

رني2 بتاريخ)17)يوليوز)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

04)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)6725/2222.

365I

ر تارنة شارة

CARRIERE BOUTALAB
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ر تارنة شارة
شارع امل يرة رقم 2 6 ال6ابق االول 

الناظور شارع امل يرة رقم 2 6 

ال6ابق االول الناظور، 22222، 

الناظور املغرب

CARRIERE BOUTALAB شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي طنجة 
رغس املاء - 22222 رغس املاء - 

الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18603

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

عادل بوطالب) )ة() تفويت ال يد)

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (500

)ة() ال يد) لفائدة  حصة  (1.000

يونيو) (22 بتاريخ) ملدأري  رحمد 

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)05)أشت)

2222)تحت رقم)2222.

366I

HILANA ELEC SARL AU

HILANA ELEC SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

HILANA ELEC SARL AU

 hilana، Avenue(Cadi(Ayad،

 N  5،  22 2، MARRAKECH

MAROC

HILANA ELEC SARL AU شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

القا�صي عياض رقم 45 هيالنة - 

40040 رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

77475

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2262 غكتوبر) (05

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HILANA ELEC SARL AU

الكهرباء) (: بإيجاز) أرض الشركة 

العارة،)تكييف الهواء)وال باكة.

.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- هيالنة) (45 رقم) عياض  القا�صي 

40040)رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

100)حصة) (: ال يد خالد بركات)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() بركات  خالد  ال يد 

شارع القا�صي عياض رقم)45)هيالنة)

40040)رراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() بركات  خالد  ال يد 

شارع القا�صي عياض رقم)45)هيالنة)

40040)رراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2262)تحت رقم)83337.

367I



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   623 2

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت رلحقة)

ورزازات

 STE PARAPHARMACIE

« ELEVAGE AGDAL SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت رلحقة ورزازات

شارع روالي رشيد عمارة دادس 

ال6ابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

 STE PARAPHARMACIE ELEVAGE

AGDAL SARL « شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار اكويم 

اأر  نوكدال - 5253  ورزازات 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

62929

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (16

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PARAPHARMACIE ELEVAGE

.» AGDAL SARL

بيع) (* (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رلحقات ور تلزرات شبه ال6يبية)

*)بيع رنتجات نباتية

*)امل اورة.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اكويم)

ورزازات) ( 5253 (- نوكدال) اأر  

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: ال يد بن ح�صي اسماعيل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: الح ن) بن ح�صي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

اسماعيل) ح�صي  بن  ال يد 

دوار ازوأار اأر  نوكدال) عنوانه)ا()

5253 )ورزازات املغرب.

ال يد بن ح�صي الح ن عنوانه)ا()

  5253 نوكدال) اأر   ازوأار  دوار 

ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد بن ح�صي الح ن عنوانه)ا()

  5253 نوكدال) اأر   ازوأار  دوار 

ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ)29)يوليوز)

2222)تحت رقم)-.

368I

AMDE

CARORTISANO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN، 22222،

CASABLANCA MAROC

CARORTISANO شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية،اقارة شهرزاد 3، ال6ابق 

5،رقم 22،النخيل،الدارالبيظاء 

املغرب - 2 223 الدارالبيظاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.450903

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

07)أشت)2222)تقرر حل) املؤرخ في)

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)

 CARORTISANO الوحيد) الشريك 

ربلغ رغسمالها)10.000)درهم وعنوان)

رقرها اإلجتماعي زنقة سمية،اقارة)

5،رقم) ال6ابق) (،3 شهرزاد)

(- املغرب) 22،النخيل،الدارالبيظاء)

 2 223)الدارالبيظاء)املغرب نتيجة ل):

غزرة رالية.

زنقة) ب  التصفية  رقر  وحدد 

ال6ابق) (،3 شهرزاد) سمية،اقارة 

22،النخيل،الدارالبيظاء) 5،رقم)

املغرب)-)2 223)الدارالبيظاء)املغرب.)

وعين):)

رهراوي) نعيمة  ال يد)ة()

زنقة زناتة حي الهناء) (16 وعنوانه)ا()

الدارالبيظاء) (22222 البيضاء) ح  ح 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2622 7.

369I

ركتب املحاسبة

GAIA PROJECT HOTEL SARL
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ركتب املحاسبة

13 شارع يعقوب املنصور رقم 

14/13 ت6وان، 93000، ت6وان 

املغرب

 GAIA PROJECT HOTEL SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

االرير روالي عبد هللا رقم 31 الحي 

املحمدي - 70000 العيون املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23569

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)14)يوليوز)2222)تم تحويل)

رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

رقم) هللا  عبد  روالي  االرير  «شارع 
العيون) (70000 (- الحي املحمدي) (31

املقاورة) شارع  (26» إلى) املغرب»)

(- (22 رقم) الشقة  الخار2  ال6ابق 

93000)ت6وان املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

06)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)6792/2222.

370I

N2M(CONSEIL-SARL

GRAN SUMINISTRO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 69، 2

 ETAGE(N  ، 22222، NADOR

MAROC

GRAN SUMINISTRO شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

الح ن االول زنقة 5 رقم 19 ال6ابق 
الثاني رقم 4 النل6ور الناظور 

22222 الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22369

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (28

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)



623 6 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 GRAN(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.SUMINISTRO

استراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

والعقاقير) املباعة  البضائع  وتصدير 

ورواد) الكهرورنزلية  واالدوات 

النظافة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الح ن االول زنقة)5)رقم)19)ال6ابق)

الثاني رقم)4)النل6ور الناظور)22222 

الناظور املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: رص6فى) بنزيزة  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد بنزيزة رص6فى عنوانه)ا()
الناظور) انصار  بني  الدواية  حي 

22222)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد بنزيزة رص6فى عنوانه)ا()
الناظور) انصار  بني  الدواية  حي 

22222)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)03)أشت)

2222)تحت رقم)2522.

371I

ركتب املحاسبة

GAIA PROJECT HOTEL
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ركتب املحاسبة

13 شارع يعقوب املنصور رقم 

14/13 ت6وان، 93000، ت6وان 

املغرب

GAIA PROJECT HOTEL شركة 
ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

االرير روالي عبد هللا رقم 31 الخي 
املحمدي - 70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23569
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2222 يوليوز) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
 GAIA )ة() ال يد) تفويت 
PROJECT sarl 40)حصة اجتماعية)
حصة لفائدة ال يد) (100 رن غصل)
)ة()احمد سعد زنيبر بتاريخ)14)يونيو)

.2222
 GAIA )ة() ال يد) تفويت 
PROJECT sarl 10)حصة اجتماعية)
حصة لفائدة ال يد) (100 رن غصل)
يوليوز) (14 بتاريخ) زنيبر  روندير  )ة()

.2222
 GAIA )ة() ال يد) تفويت 
PROJECT sarl 10)حصة اجتماعية)
حصة لفائدة ال يد) (100 رن غصل)
يوليوز) (14 بتاريخ) زنيبر  التهاري  )ة()

.2222
 GAIA )ة() ال يد) تفويت 
PROJECT sarl 10)حصة اجتماعية)
حصة لفائدة ال يد) (100 رن غصل)
)ة()صالح الدين شاهين زنيبر بتاريخ)

14)يوليوز)2222.
 GAIA )ة() ال يد) تفويت 
PROJECT sarl 10)حصة اجتماعية)
حصة لفائدة ال يد) (100 رن غصل)
)ة()وهبة نجمة زنيبر بتاريخ)14)يوليوز)

.2222
 GAIA )ة() ال يد) تفويت 
PROJECT sarl 10)حصة اجتماعية)
حصة لفائدة ال يد) (100 رن غصل)
 14 بتاريخ) زنيبر  بوشرى  رريم  )ة()

يوليوز)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
06)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)6792/2222.
372I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

AMENAGTECH
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19،شارع جبل هبري،ارزورن، 

32252، الح يمة املغرب

AMENAGTECH شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي اكادير 

بني بوعياش، - 32252 الح يمة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3223

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (17

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMENAGTECH

ركتب) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الدراسات.

عنوان املقر االجتماعي):)حي اكادير)

الح يمة) (32252 (- بوعياش،) بني 

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: العزوزي) رحمد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد رحمد العزوزي عنوانه)ا()

 32252 ارزورن) (58 زنقة رصر رقم)

الح يمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد رحمد العزوزي عنوانه)ا()

 32252 ارزورن) (58 زنقة رصر رقم)

الح يمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالح يمة بتاريخ)19)يونيو)

2222)تحت رقم)-.

373I

N2M(CONSEIL-SARL

ARRAGHRAGHI TRANS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 69، 2

 ETAGE(N  ، 22222، NADOR

MAROC

ARRAGHRAGHI TRANS شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي 

ضرضورة سلوان الناظور الناظور 

22222 الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22329

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (2 

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARRAGHRAGHI TRANS



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   623 (

النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الوطني والدولي للبضائع لصالح الغير)

-استراد والتصدير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الناظور) الناظور  سلوان  ضرضورة 

22222)الناظور املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: هشا ) الركراكي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد الركراكي هشا  عنوانه)ا()

الناظور) (629 رقم) ضرضورة  حي 

22222)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد الركراكي هشا  عنوانه)ا()

الناظور) (629 رقم) ضرضورة  حي 

22222)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)03)أشت)

2222)تحت رقم)2526.

374I

CAF MAROC

OZ ENERGY
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°22 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER، 92222،

TANGER MAROC

OZ(ENERGY شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي زنقة واد 

زيز رقم 22 اقارة كاس6يا ال6ابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

622827

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 OZ (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENERGY

في) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املنتجات البترولية وزيوت التشحيم)

والوقود.

زنقة واد) (: عنوان املقر االجتماعي)

ال6ابق) كاس6يا  اقارة  (22 رقم) زيز 

طنجة) (90000 (- (10 رقم) الثاني 

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: عثمان) بولعيش  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد بولعيش عثمان عنوانه)ا()

زنقة القا�صي عياض عمارة بولعيش)

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد بولعيش عثمان عنوانه)ا()

زنقة القا�صي عياض عمارة بولعيش)

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (06 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232928.

375I

 F2Z(CONSEIL(JURIDIQUE(FISCAL(ET

COMPTABLE SARL

NPS PILOTS

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 F2Z(CONSEIL(JURIDIQUE

FISCAL ET COMPTABLE SARL

 RUE ABOU HASSAN 2

 ALACAARI  EME(ETAGE(BD

 ANFA، 22272، CASABLANCA

MAROC

NPS PILOTS شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي ركتب 

رقم 2 عمارة طن6اوي زنقة الرارن - 

46000 آسفي املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10601

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 NPS (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PILOTS

اإلرشاد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

امل اعدة) في  يتمثل  الذي  البحري 

قبل) رن  ال فن  لقباطنة  املقدرة 

املغربية) الدولة  رن  بتكليف  غفراد 

ال فن وكذا) لت يير دخول وخروج 

وفي) امليناء) في  تتم  التي  التحركات 

املوانئ املغربية.

ركتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- 2)عمارة طن6اوي زنقة الرارن) رقم)

46000)آسفي املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رغسمال  ربلغ 

1.500.000)درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ال يد الشرقاوي رحمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.000 (: رحمد) غوديب  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد بنتفريت عبد اإلله):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.000 (: رختار) ال ني  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

(: القادر) عبد  التوزاني  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

 1.000 (: حماد) رتشاح  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.000 (: إبراهيم) واعزيز  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.000 (: هللا) عبد  بوزيد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

(: يوسف) أربى  بنغانم  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

ال يد خالد هاشم):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.000 (: رشيد) رعزوز  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد غشرقي كريم):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.000 (: ح ن) هللا  هبة  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.000 (: ال يد داودي رص6فى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد هانم رحمد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد)-)عنوانه)ا()-)-)-)-.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد الشرقاوي رحمد عنوانه)ا()

فيال رقم) 2)زنقة الضفة حي الراسين)

22622)الدار البيضاء)املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

تجاري) سجل  رقم  تحت  (2222

عدد10601.

376I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté THE EXCELENT CLEAN

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N° 2 BIS، LOT(CADEM،

 OUISLANE، MEKNES، 52282،

MEKNES(MAROC

 Sté THE EXCELENT CLEAN

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم3، 

عمارة 110، األران2، وي الن - 

50080 ركناس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

522 5

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 Sté (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.THE EXCELENT CLEAN

النظافة،) (: أرض الشركة بإيجاز)

الب تنة،)واألشغال العارة.

رقم3،) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- وي الن) األران2،) (،110 عمارة)

50080)ركناس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: يوسفي) الجياللي  ال يد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: القاسمي) رريم  ال يدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد الجياللي يوسفي عنوانه)ا()
 50000 الدخي ة) ازطوطن،) دوار 

ركناس املغرب.
ال يدة رريم القاسمي عنوانه)ا()
 50000 الدخي ة) ازطوطن،) دوار 

ركناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد الجياللي يوسفي عنوانه)ا()
 50000 الدخي ة) ازطوطن،) دوار 

ركناس املغرب
ال يدة رريم القاسمي عنوانه)ا()
 50000 الدخي ة) ازطوطن،) دوار 

ركناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 التجارية بمكناس بتاريخ)

2222)تحت رقم)2662.
377I

LB COMPTA

ENTREPRISE OUANAIM
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

LB COMPTA
 RESIDENCE(BASMA 6 IMM
 27 N 2 AIN(SBAA، 22322،

CASABLANCA MAROC
ENTREPRISE OUANAIM شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان رقرها اإلجتماعي حي 

الشباب عمارة 25 رقم 23 عين 
الشق الدار البيضاء - 72 22 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96223

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
13)فبراير)2222)تقرر حل) املؤرخ في)
املحدودة) امل ؤولية  ذات  شركة 

ربلغ) (ENTREPRISE OUANAIM
رغسمالها)622.222،22)درهم وعنوان)
رقرها اإلجتماعي حي الشباب عمارة)
25)رقم)23)عين الشق الدار البيضاء)
-)72 22)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)الحل املبكر الشركة.
حي) ب  التصفية  رقر  وحدد 
عين) (23 رقم) (25 عمارة) الشباب 
الدار) (22 72(- الشق الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.)
وعين):)

وانعيم) ايت  رحمد  ال يد)ة()
حي روالي عبد هللا زنقة) وعنوانه)ا()
 23)رقم)5)عين الشق)72 22)الدار)
البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)737700.
378I

STE(FIDUCIAIRE(D’AUDIT(CHARAKA

RSM MANAGEMENT
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV(YAKOUB(EL(MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 6 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 62 ETAGE  
 GUELIZ(MARRAKECH،  2222،

marrakech maroc
RSM MANAGEMENT شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي املنار 6 
عمارة ف رقم 62 ال6ابق الثاني 

رن6قة ال عادة رراكش - 40000 
رراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.100745

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
01)يونيو)2222)تم تحويل) املؤرخ في)
رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ال6ابق) (62 عمارة ف رقم) (6 «املنار)
(- رراكش) ال عادة  رن6قة  الثاني 
«درب) إلى) (» رراكش املغرب) (40000
ملاكينا رقم)14،)سيدي غيوب،)رراكش)

املدينة)-)40000)رراكش املغرب)«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 التجارية بمراكش بتاريخ)

2222)تحت رقم)392 66.
379I

fiduazizi

STE SOLARCODE MAROC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
 STE SOLARCODE MAROC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي ال ال  
زنقة 22 حي ال ال  زنقة 22 70000 

العيون املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32523
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLARCODE MAROC
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وتوزيع) وتركيب  وتجميع  وتجميع 
وت ويق جميع رواد ال6اقة املتجددة)

والشم ية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال ال  زنقة)22)حي ال ال  زنقة)22 

70000)العيون املغرب.



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   623  

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

:  ال يد املوساوي حميد روبيرت)

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: العزيز) ال يد قصير عبد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

(: ال يد املوساوي حميد روبيرت)

500)بقيمة)100)درهم.

 500 (: العزيز) ال يد قصير عبد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

روبيرت) حميد  املوساوي  ال يد 

 11455 ال ويد) دولة  عنوانه)ا()

سكوتلهو  ال ويد.

ال يد قصير عبد العزيز عنوانه)ا()

سكوتلهو ) (11455 ال ويد) دولة 

ال ويد.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

روبيرت) حميد  املوساوي  ال يد 

 11455 ال ويد) دولة  عنوانه)ا()

سكوتلهو  ال ويد

ال يد قصير عبد العزيز عنوانه)ا()

سكوتلهو ) (11455 ال ويد) دولة 

ال ويد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

03)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)9/2222 67.

380I

fiduazizi

CONS SAHARA SERVICES
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

 CONS SAHARA SERVICES

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك D رقم 97 ركرر تجزئة 

الوحدة بلوك D رقم 97 ركرر 

70000 العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32525

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 أشت) (01

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 CONS(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.SAHARA SERVICES

البناء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

واشغال رتعددة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ركرر) (97 رقم) (D بلوك) الوحدة 
تجزئة الوحدة بلوك)D)رقم)97)ركرر)

70000)العيون املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (1.000 (: ال يد عمر بهات)

بقيمة)100)درهم للحصة.

بقيمة) (1000 (: ال يد عمر بهات)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

رقم) عنوانه)ا() بهات  عمر  ال يد 

الوحدة) تجزئة  (E بلوك) ركرر  (97

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
رقم) عنوانه)ا() بهات  عمر  ال يد 

الوحدة) تجزئة  (E بلوك) ركرر  (97

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

05)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)6782/2222.

381I

fiduazizi

 FRANCOIS ACADEMIE
PRIVE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

 FRANCOIS ACADEMIE PRIVE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي امل يرة 

شارع ابو هريرة فيال رقم 40 حي 

امل يرة شارع ابو هريرة فيال رقم 40 

70000 العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32523

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 أشت) (01

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRANCOIS ACADEMIE PRIVE

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

والتجارة العارة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 40 امل يرة شارع ابو هريرة فيال رقم)

حي امل يرة شارع ابو هريرة فيال رقم)

40 70000)العيون املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

500)حصة) (: ال يدة لبنى الفايز)
بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يدة بديعة البهجي):)500)حصة)
بقيمة)500)درهم للحصة.

بقيمة) (500 (: ال يدة لبنى الفايز)
100)درهم.

ال يدة بديعة البهجي):)500)بقيمة)
100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يدة لبنى الفايز عنوانه)ا()زنقة)
حي) (26 عبد ال ال  بن رشيش رقم)

الفرح)70000)العيون املغرب.
عنوانه)ا() البهجي  بديعة  ال يدة 
شارع العمارات رقم)107)حي الوحدة)

01 70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يدة لبنى الفايز عنوانه)ا()زنقة)
حي) (26 عبد ال ال  بن رشيش رقم)

الفرح)70000)العيون املغرب
عنوانه)ا() البهجي  بديعة  ال يدة 
شارع العمارات رقم)107)حي الوحدة)

01 70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
05)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)6787/2222.

382I

fiduazizi

VISIAUDIO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
VISIAUDIO شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد



623 5 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 
حي روالي رشيد رن6قة العمارات 

رقم 62 رجموعة غ تجزئة حي روالي 
رشيد رن6قة العمارات رقم 62 
رجموعة غ 70000 العيون املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32537

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 أشت) (01
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VISIAUDIO
أرض الشركة بإيجاز):)البصريات)
بيع وشراء) بيع وإصالح النظارات،) (-

جميع العناصر البصرية.
عنوان املقر االجتماعي):)تجزئة حي)
رقم) العمارات  رن6قة  رشيد  روالي 
62)رجموعة غ تجزئة حي روالي رشيد)
رن6قة العمارات رقم)62)رجموعة غ)

70000)العيون املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
1.000)حصة) (: ال يد ندى لزرق)

بقيمة)100)درهم للحصة.
بقيمة) (1000 (: ال يد ندى لزرق)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
 16 عنوانه)ا() لزرق  ندى  ال يد 
شارع صورعة ح ان شقة)4)ح ان)

10000)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
 16 عنوانه)ا() لزرق  ندى  ال يد 
شارع صورعة ح ان شقة)4)ح ان)

10000)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

06)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)2222/ 679.

383I

EL(OUARRAD(AZIZ

MTP ROUTE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

EL(OUARRAD(AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue

 a 6 Etage(vn(Meknes(meknes،

52222، meknes(maroc

MTP ROUTE شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 22 حي 

االرل زنقة الرباط وسالن ركناس - 

50000 ركناس املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52275

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (01

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 MTP (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.ROUTE

اشغال) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

رختلفة

-)اشغال البناء

امل احات) تهيئة  اشغال  (-

الخضراء.
 22 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

حي االرل زنقة الرباط وسالن ركناس)

-)50000)ركناس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: خانا) يوسف  ال يد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد يوسف خانا عنوانه)ا()حي)
درب) (31 الرياض شارع امل يرة رقم)

18)وسالن)50000)ركناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد يوسف خانا عنوانه)ا()حي)
درب) (31 الرياض شارع امل يرة رقم)

18)وسالن)50000)ركناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) التجارية بمكناس بتاريخ) 2)

2222)تحت رقم)2657.

384I

رخبزة غنزي

رخبزة أنزي
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

رخبزة غنزي
درب افريحة زنقة 2 رقم 9 قرية 
الجماعة الدارالبيضاء، 32 22، 

الدار البيضاء املغرب
رخبزة غنزي شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي درب 

افريحة زنقة 2 رقم 9 قرية الجماعة 
- 32 22 الدار البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
465619

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (06
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
رخبزة) (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

غنزي.
أرض الشركة بإيجاز):)بيع الخبز)

والحلويات بالتق يط.
درب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
افريحة زنقة)2)رقم)9)قرية الجماعة)-)

32 22)الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() األسباط  زهير  ال يد 
قرية) (9 رقم) (2 زنقة) افريحة  درب 
البيضاء) الدار  (22 32 الجماعة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() األسباط  زهير  ال يد 
قرية) (9 رقم) (2 زنقة) افريحة  درب 
البيضاء) الدار  (22 32 الجماعة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  (2222 يوليوز) (14

.2225322 2222263
385I

FIDUCIAIRE RAFYA

»LINE FRIENDS«
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE RAFYA
شارع عبد الرحمان الدكالي، 

تجزئة النخل، عمارة 9، الشقة 2، 
الجديدة، 222 2، الجديدة املغرب
«LINE FRIENDS» شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الرحمان الدكالي، تجزئة النخل، 
عمارة 9، الشقة 2، الجديدة - 

222 2 الجديدة املغرب
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تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16689

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 LINE»(: اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

.«FRIENDS

تقديم) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

(- امل6اعم.) تجهيزات  بيع  (- خدرات.)

التجارة..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عبد الرحمان الدكالي،)تجزئة النخل،)

(- الجديدة) (،2 الشقة) (،9 عمارة)

222 2)الجديدة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد غرين قاسم):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() قاسم  غرين  ال يد 

الجديدة)222 2)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() قاسم  غرين  ال يد 

الجديدة)222 2)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ)28)يوليوز)

2222)تحت رقم)25635.

386I

FIBEN

 BICHARA MATERIAUX

SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

FIBEN

 HASSANIA 6 EL(ALIA، 527

 28822، MOHAMMEDIA

MAROC

 BICHARA MATERIAUX SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

 LOT وعنوان رقرها اإلجتماعي

 CHELLAL(N° 728 CHELLALATE

 AIN(HARROUDA - 22882

املحمدية املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

62275

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2265 فبراير) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 BICHARA MATERIAUX SARL

.AU

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

سوق البناء-إعادة تدوير البالستيك-

التجارة-غعمال رختلفة.

 LOT (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 CHELLAL( N°( 728( CHELLALATE

 AIN( HARROUDA( -( 22882

املحمدية املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: بشارة) رو�صى  ال يد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() بشارة  رو�صى  ال يد 
بن عزوز عين) ولد سيدي علي  دوار 
املحمدية) (22882 املحمدية) حرودة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() بشارة  رو�صى  ال يد 
بن عزوز عين) ولد سيدي علي  دوار 
املحمدية) (22882 املحمدية) حرودة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)25)فبراير)

2265)تحت رقم)252.
387I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

LATI gourmandises
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE ATERCHANE
 SECTEUR 6 HAY(LA 156

 MAGHREB AL ARABI TEMARA
 652 SEC 6 MASSIRA 2، 62262،

Temara MAROC
LATI(gourmandises شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي رحل رقم 
228عمارة رقم 322 النصر تمارة - 

62222 تمارة املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130305

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 LATI (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.gourmandises

أرض الشركة بإيجاز):)حلويات)-)

رقهى قاعة شاي)-)رمون حفالت.

عنوان املقر االجتماعي):)رحل رقم)

(- تمارة) النصر  (322 228عمارة رقم)

62222)تمارة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ال يدة ل6يفة إهورين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يدة ل6يفة إهورين عنوانه)ا()

 232 حي ال ال  سال رقم) (7 سكتور)

11030)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يدة ل6يفة إهورين عنوانه)ا()

 232 حي ال ال  سال رقم) (7 سكتور)

11030)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (04 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2222)تحت رقم)3681.

388I

BUREAU ESSOUFYANI

SABAMOU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA،

72222، LAAYOUNE(MAROC

SABAMOU شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 
رحمد الخار2 الرقم 01 فوق 

التجاري وفابنك - 70000 العيون 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 8 3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2222 أشت) (07 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

غي) درهم») (3.222.222،22»

إلى) درهم») (6.222.222،22» رن)

(: «222.222،22. )درهم»)عن طريق)

تقديم حصص نقدية غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

07)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)1809.

389I

CDH AUDIT ET CONSEILS

URBA FINANCE 
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 3 ، 22662،

CASABLANCA MAROC

 URBA FINANCE شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 52 شارع 

الزرق6وني - 2 226 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.356669

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم) (2222 فبراير) (22 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

رن) غي  درهم») (7.000.000»

 7.100.000» إلى) درهم») (100.000»

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2653 7.

390I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE EMOVISIUM
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

105 زنقة وليلي حي ال ال  بركان، 

63300، بركان املغرب

STE EMOVISIUM شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 1 زنقة 

حالب حي الرياض خريبكة - 25262 

خريبكة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6455

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 أشت) (05

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EMOVISIUM

رقاول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األعمال املتنوعة والتجارة

تاجر غجهزة الكمبيوتر والبرارج.

 1 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- خريبكة) الرياض  حي  حالب  زنقة 

25262)خريبكة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: شيماء) وراق  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() شيماء) وراق  ال يدة 

الرياض) حي  حالب  زنقة  (1 رقم)

خريبكة)25262)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() شيماء) وراق  ال يدة 

الرياض) حي  حالب  زنقة  (1 رقم)

خريبكة)25262)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

07)أشت) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

2222)تحت رقم)258/22.

391I

TARIK(BOUABDELLAOUI

 STE NORTH AFRICA

 CENTER FOR TRAINING

AND CONSULTING

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

TARIK(BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c68 n 6 lazaret،

22222، Oujda(Maroc

 STE NORTH AFRICA CENTER

 FOR TRAINING AND

CONSULTING شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 4 زنقة ابن 

رشد واملوحدين، إقارة رانيا ال6ابق 

2 رقم 7 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35381

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (26

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 NORTH AFRICA CENTER FOR

.TRAINING AND CONSULTING

رركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

واستشارات) الذات  وت6وير  تكوين،)

تربوية،)ورفاوض.

زنقة) (4 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رانيا) إقارة  واملوحدين،) رشد  ابن 

 60000 (- وجدة) (7 رقم) (2 ال6ابق)

وجدة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ادري2) بن ابح  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ادري2  بن ابح  ال يد 

وجدة) (7 رقم) زنقة ت22) هككو  حي 

60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() ادري2  بن ابح  ال يد 

وجدة) (7 رقم) زنقة ت22) هككو  حي 

60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1660.

392I
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ركتب املحاسبة

GAIA PROJECT HOTEL
إعالن رتعدد القرارات

ركتب املحاسبة

13 شارع يعقوب املنصور رقم 

14/13 ت6وان، 93000، ت6وان 

املغرب

GAIA PROJECT HOTEL «شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان رقرها االجتماعي : شارع 

االرير روالي عبد هللا رقم 31 الحي 

املحمدي - 70000 العيون املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.23569

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

املؤرخ في)14)يوليوز)2222

تم اتخاذ القرارات التالية):)

قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي)

زنيبر) رريم  بوشرى  ال يدة  تعيين  (:

ر يرة ثانية للشركة ملدة أير رحدودة

قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي)

الى) القانوني للشركة  تحويل شكل  (:

شركة دات امل ؤولية املحدودة

قرار رقم)3):)الذي ينص على رايلي)

:)جميع عقود الشركة رلتزرة قانونيا)

او) زنيبر  سعد  احمد  ال يد  بتوقيع 

ال يدة بوشرى رريم زنيبر

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

على) ينص  الذي  (: (13 رقم) بند 

تعيين ال يدة بوشرى رريم) (: رايلي)

أير) ملدة  للشركة  ثانية  ر يرة  زنيبر 

رحدودة)

على) ينص  الذي  (: (16 رقم) بند 

جميع عقود الشركة رلتزرة) (: رايلي)

سعد) احمد  ال يد  بتوقيع  قانونيا 

زنيبر او ال يدة بوشرى رريم زنيبر

على) ينص  الذي  (: (37 رقم) بند 

رايلي):)تحويل شكل القانوني للشركة)

الى شركة دات امل ؤولية املحدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

06)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)6792/2222.

394I

fiduazizi

SAKIA VITRAGE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

SAKIA(VITRAGE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

االرل 01 رقم 380 تجزئة االرل 01 

رقم 380 70000 العيون املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.31651

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يوليوز) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

الغني) عبد  )ة() ال يد) تفويت 

رقداد)90)حصة اجتماعية رن غصل)

)ة()روالي) 252)حصة لفائدة ال يد)

أشت) (04 بتاريخ) عزيزي  يوسف 

.2222

الغني) عبد  )ة() ال يد) تفويت 

رقداد)80)حصة اجتماعية رن غصل)

)ة()صالح) 252)حصة لفائدة ال يد)

الدين رو�صى بتاريخ)04)أشت)2222.

الغني) عبد  )ة() ال يد) تفويت 

رقداد)80)حصة اجتماعية رن غصل)

252)حصة لفائدة ال يد))ة()رحمد)

رعفى بتاريخ)04)أشت)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

04)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)928/2222.

395I

fiduazizi

NEGJIR PELAGIQUE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

NEGJIR PELAGIQUE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

38 املن6قة الصناعية املر�صى امليناء 

تجزئة رقم 38 املن6قة الصناعية 

املر�صى امليناء 70000 العيون 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11497

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

 CONGELATION تفويت)

حصة) (ALMOSTAKIM( 5. 22

حصة) (5.500 غصل) رن  اجتماعية 

الوالي) املوساوي  )ة() ال يد) لفائدة 

بتاريخ)23)يوليوز)2222.

 CONGEL DCHEIRA تفويت)

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (1.900

)ة() ال يد) لفائدة  حصة  (2.222

يوليوز) (23 بتاريخ) الوالي  املوساوي 

.2222

 JAMAL )ة() ال يد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (FRERES( 2. 22

رن غصل)2.522)حصة لفائدة ال يد)

)ة()املوساوي الوالي بتاريخ)23)يوليوز)

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

05)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)6825/2222.

396I

Sara(Facility(Invest(sarl

NACIRIYA TRANSPORT

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

Sara(Facility(Invest(sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN، 52222، Meknès

Maroc

NACIRIYA TRANSPORT شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي 1185، 

ررجان 2 - 50000 ركناس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22227

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تقرر حل) 03)رارس)2222) املؤرخ في)

املحدودة) امل ؤولية  ذات  شركة 

ربلغ) (NACIRIYA TRANSPORT

وعنوان) درهم  (60.000 رغسمالها)

 2 ررجان) (،1185 اإلجتماعي) رقرها 

(: ركناس املغرب نتيجة ل) (50000 (-

رشاكل رالية وسوء)الت يير.

(،1185 ب) التصفية  رقر  وحدد 

ررجان)2)-)50000)ركناس املغرب.)

وعين):)

ربخوتي) ال ال   عبد  ال يد)ة()

وعنوانه)ا()رقم)62،)العويجة،)املصلى)

)ة() 50000)ركناس املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2222)تحت رقم)465.

397I
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HIDA SERVICE TAROUDANT

TOHSSO

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83222،

TAROUDANT MAROC

TOHSSO شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي سوق 

اثنين تاليوين - 83000 تارودانت 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2826

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOHSSO

رقاول) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

البناء)واألشغال املختلفة)

-)إصالح ال6رق.

سوق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تارودانت) (83000 (- تاليوين) اثنين 

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 700 (: غجوطاط) لح ن  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 300 (: غجوطط) إبراهيم  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد اجوطاط لح ن عنوانه)ا()
اح اين) سدي  ارغيض  دوار 

تارودانت)83000)تارودانت املغرب.
ابراهيم) اجوطط  ال يدة 
عنوانه)ا()حي املركز تالوين تارودانت)

83000)تارودانت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد اجوطاط لح ن عنوانه)ا()
اح اين) سدي  ارغيض  دوار 

تارودانت)83000)تارودانت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ)16)يونيو)

2222)تحت رقم)414.

398I

rochimed

وجين
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

rochimed
 22rue(d›azilal(appt(n(6 rdc

 casablanca، 22522، casablanca
maroc

وجين شركة ذات ر ؤولية رحدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي املراب 
تحت ار�صي للمركب الريا�صي 

العربي بن اربارك زاوية زنقة رحمد 
اسميحة وزنقة نشكرة رحال - 
26222 الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.144437
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) (2222 يوليوز) (07 في) املؤرخ 
تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)
الت مية)-)والكائن بالعنوان)15)زنقة)
شقة) الرابع  ال6ابق  الفا�صي  عالل 
رقم)8)-)26222)الدار البيضاء)املغرب)
جريدي) وامل ير رن طرف ال يد)ة()

عبد الرحيم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741539.

400I

BDSMOTOR

ste.bdsmotor.sarl
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

BDSMOTOR

 Hay(Al(Masjid(Beni-Ensar،

22252، Nador(Maroc

ste.bdsmotor.sarl شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي 

املسجد بني انصار 22252 الناضور 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2233

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 أشت) (04

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

ste. (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.bdsmotor.sarl

 IMPORT(:(أرض الشركة بإيجاز

 EXPORT DE PIECES DETACHEES

DES MOTOS ET MOTEURS

 ACHAT ET VENTE DE PIECES

 DETACHEES DES MOTOS ET

.MOTEURS

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الناضور) املسجد بني انصار)22252)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 30.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد رحمد بودواسر عنوانه)ا()
حي املسجد)22252)الناضور املغرب.
ال يد رحمد ال و�صي عنوانه)ا()
حي املسجد)22252)الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد رحمد بودواسر عنوانه)ا()
حي املسجد)22252)الناضور املغرب

ال يد رحمد ال و�صي عنوانه)ا()
حي املسجد)22252)الناضور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)05)أشت)

2222)تحت رقم)2222.

401I

kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

 WASTE TECHNOLOGIES &
FACILITY SERVICES

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

 kamil(affaires(consulting(group
sarl(au

 jnanat 3 operation(erac(n°69
 6er(etage(ainitti(marrakech،

 2222، marrakech(maroc
 WASTE(TECHNOLOGIES &

FACILITY SERVICES شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم د3 
ال6ابق االول عمارة عملية نوارة 
تجزئة حي دار ال عادة رراكش - 

40000 رراكش املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
104559

 04 في) رؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو)
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 WASTE( TECHNOLOGIES( &

.FACILITY SERVICES

:)التنظيف) أرض الشركة بإيجاز)

والتنظيف الصناعي.
رقم د3  (: عنوان املقر االجتماعي)

نوارة) عملية  عمارة  االول  ال6ابق 

(- رراكش) ال عادة  دار  حي  تجزئة 

40000)رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد عزيز بدرون):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() بدرون  عزيز  ال يد 

تجزئة الشرف االزدهار رراكش) (669

40000)رراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() بدرون  عزيز  ال يد 

تجزئة الشرف االزدهار رراكش) (669

40000)رراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 التجارية بمراكش بتاريخ)

2222)تحت رقم)113849.

 22I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت رلحقة)

ورزازات

STE IMTCS SYSTÈME SARL 
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت رلحقة ورزازات

شارع روالي رشيد عمارة دادس 

ال6ابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

 STE IMTCS SYSTÈME SARL 

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم80 
زنقة نحج جبل سيروا تكمي الجديد 

ترريكت - 45000 ورزازات املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

10935

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (14

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMTCS SYSTÈME SARL

البناء) (* (: بإيجاز) الشركة  أرض 

واالشغال املختلفة)

)التركيب) الكهربائي) التركيب  (*

والصيانة(

*)توريد غو توزيع الكهرباء

*)الترصيص.
رقم80  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة نحج جبل سيروا تكمي الجديد)

ترريكت)-)45000)ورزازات املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: ال يد ايت حارد رضوان)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (500 (: رحمد) زكار  ال يد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

رضوان) حارد  ايت  ال يد 

ترريكت) الجديد  تكمي  عنوانه)ا()

45000)ورزازات املغرب.

ال يد زكار رحمد عنوانه)ا()تكمي)

ورزازات) (45000 ترريكت) الجديد 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

رضوان) حارد  ايت  ال يد 

ترريكت) الجديد  تكمي  عنوانه)ا()

45000)ورزازات املغرب

ال يد زكار رحمد عنوانه)ا()تكمي)

ورزازات) (45000 ترريكت) الجديد 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ)07)أشت)

2222)تحت رقم)-.

403I

Medall-Project

شركة الوليد فيتني2 شمم دات 

الشريك الوحيد
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

Medall-Project

 Boulevard(Ibnou(Al 252

 Haytam(ZI(Tassila(Inzegane

 Grand-Agadir، 82222، AGADIR

MAROC

شركة الوليد فيتني2 شمم دات 

الشريك الوحيد شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 7 شارع 

عمر بن جلون رياض ال ال  املغرب 

80000 اكادير املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43743

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
شركة) (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)
الشريك) دات  فيتني2 شمم  الوليد 

الوحيد.
خدرات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التدريب الريا�صي وتدريب االفراد.
شارع) (7 (: عنوان املقر االجتماعي)
عمر بن جلون رياض ال ال  املغرب)

80000)اكادير املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: سكحلو) وليد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() سكحلو  وليد  ال يد 

اكادير)80000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() سكحلو  وليد  ال يد 

اكادير)80000)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2222)تحت رقم)-.

404I

ركتب املحاسبة الي6فتي غوالد سال  رحمد

ASAAD VISION
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ركتب املحاسبة الي6فتي غوالد سال  
رحمد

47 شارع املك يك ال6ابق األول رقم 
7 طنجة، 90000، طنجة املغرب
ASAAD VISION شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي بين 
ال6ابقين تجزئة الجيراري شارع 
روالي علي الشريف رقم 13 بني 
ركادة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة



62356 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77603

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) (2222 يوليوز) (06 في) املؤرخ 
ذات ر ؤولية رحدودة) حل شركة 
 ASAAD الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 رغسمالها) ربلغ  (VISION
درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي بين)
شارع) الجيراري  تجزئة  ال6ابقين 
بني) (13 رقم) الشريف  علي  روالي 
ركادة)-)90000)طنجة املغرب نتيجة)

ل):)غزرة الق6اع.
بين) ب  التصفية  رقر  وحدد 
شارع) الجيراري  تجزئة  ال6ابقين 
بني) (13 رقم) الشريف  علي  روالي 

ركادة)-)90000)طنجة املغرب.)
وعين):)

العلوي) الجليل  عبد  ال يد)ة()
إقارة) رراكش  شارع  وعنوانه)ا()
 22 رقم) (6 ال6ابق) غ  بلوك  رراكش 
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) بتاريخ) 2) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم) 23275.

405I

socomif sarl

SCORTELA SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

socomif sarl
زنقة رحمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2، 14005، القني6رة املغرب
SCORTELA SARL AU شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي : بلوك اف 
رقم 2  رحل رقم 1 حوزية - 14000 

القني6رة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.44843

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تقرر حل) (2222 يناير) (06 املؤرخ في)

شركة ذات) (SCORTELA SARL AU

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

 1.000.000 رغسمالها) ربلغ  الوحيد 

درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي بلوك)

(- حوزية) (1 رقم) رحل  ( 2 رقم) اف 

نتيجة) املغرب  القني6رة  (14000

للصعوبات رادية.

وعين):)

ال يد)ة()صالح فريخ وعنوانه)ا()

القني6رة) (14000 تعاونية االرل رقم)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)

يناير)2222)وفي بلوك اف) (06 بتاريخ)

رقم)2 )رحل رقم)1)حوزية)-)14000 

القني6رة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) بالقني6رة  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)78232.

406I

MAA MEDIA

MAA MEDIA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

MAA MEDIA

 AV LALLA YACOUT ANG 61

 MUSTAPHA EL MAANI N°16

 ETG  ، 22222، CASABLANCA

MAROC

MAA MEDIA شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة يقوت تقاطع رص6في املعاني 

رقم 16طابق 4 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

464919

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (18

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 MAA (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.MEDIA

العدد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الصحفي واملوقع اإللكتروني.

61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

املعاني) رص6في  تقاطع  يقوت  اللة 

الدار) (22222 (- (4 16طابق) رقم)

البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد يوسف هما�صي عنوانه)ا()

شقة) (01 عمارة طابق) (16 املجموعة)

البيضاء) الدار  (22222 البراكة) (03

املغرب.

عنوانه)ا() اشع6او  رشيد  ال يد 

عين) (16 رقم) (5 زنقة) الحداوية  حي 

الشق)22222)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد يوسف هما�صي عنوانه)ا()

شقة) (01 عمارة طابق) (16 املجموعة)

البيضاء) الدار  (22222 البراكة) (03

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)738803.

407I

IMEXTP

إرك تب
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

IMEXTP

 BD(MED(BOUZIANE(RES

 FARHATINE   ETAGE 2 APPT

 7 SIDI(OTHMANE، 22722،

CASABLANCA MAROC

إرك تب شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

رحمد بوزيان إقارة فرحتين 4 

ال6ابق الثاني رقم 7 سيدي عثمان 

22722 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.359465

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تقرر حل) (2269 نونبر) (22 املؤرخ في)

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)

ربلغ) إرك تب  الوحيد  الشريك 
وعنوان) درهم  (10.000 رغسمالها)

رقرها اإلجتماعي شارع رحمد بوزيان)

إقارة فرحتين)4)ال6ابق الثاني رقم)7 

سيدي عثمان)22722)الدار البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)غأل زرة اإلقتصادية.

شارع) ب  التصفية  رقر  وحدد 

 4 فرحتين) إقارة  بوزيان  رحمد 

سيدي عثمان) (7 ال6ابق الثاني رقم)

22722)الدار البيضاء)املغرب.)

وعين):)

كلي) الدين  نور  ال يد)ة()

نانتير) (92222 فرن ا) وعنوانه)ا()

فرن ا كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

رحمد) شارع  (: بالتصفية) املتعلقة 

ال6ابق) (4 فرحتين) إقارة  بوزيان 

الدار) عثمان  سيدي  (7 رقم) الثاني 

البيضاء)املغرب



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   6235(

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2222)تحت رقم)722222.

408I

TAWAF ABDALLAH

GATEAUX DELICES
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TAWAF ABDALLAH

 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA(OULFA، 222 2،

CASABLANCA MAROC

GATEAUX DELICES شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي 228 

I تجزئة الزوبير رحل رقم 1 

الدارالبيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22 225

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تقرر) (2222 يوليوز) (10 في) املؤرخ 

ذات ر ؤولية رحدودة) حل شركة 

 GATEAUX الوحيد) الشريك  ذات 

 10.000 رغسمالها) ربلغ  (DELICES

اإلجتماعي) رقرها  وعنوان  درهم 

 1 رقم) رحل  الزوبير  تجزئة  (I  228

الدارالبيضاء)-)22222)الدار البيضاء)

املالية) الوضعية  (: ل) نتيجة  املغرب 

للشركة.

 228 ب) التصفية  رقر  وحدد 

 1 رقم) رحل  الزوبير  تجزئة  (I

الدارالبيضاء)-)22222)الدارالبيضاء)

املغرب.)

وعين):)

غوفقير) ال عدية  ال يد)ة()

وعنوانه)ا()29)تجزئة نعيمة لي كريط)

البيضاء) الدار  (22222 الشق) عين 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2293 7.
409I

TY CONSULTING

 ALSTOM POWER
HYDRAULIQUE

شركة امل اهمة
تغيير ت مية الشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 22
 22 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
226 2، CASABLANCA(MAROC

 ALSTOM POWER
HYDRAULIQUE شركة امل اهمة
وعنوان رقرها االجتماعي 74 شارع 
عبد املورن - 2 222 الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير ت مية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
91177

)بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تم تغيير) (2222 يونيو) (22 املؤرخ في)
 ALSTOM» رن) الشركة  ت مية 
 POWER HYDRAULIQUE
 GE RENEWABLES» إلى) (»

.«HYDRAULIQUE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2296 7.
410I

STE OVADA SARL AU

 SOCIETE NSAB
IRRIGATION sarl

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

STE OVADA SARL AU
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad(mezanine
 n°2 melk(el(khamar(av(tayeb

guennad، 35622، guercif املغرب

 SOCIETE NSAB IRRIGATION

sarl شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

صالح - هوارة اوالد رحو. - 35100 

جرسيف املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

en(cours

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (06

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE NSAB IRRIGATION

.sarl

دراسة) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

وتركيب نظا  الري املوضعي.

-)غشغال رختلفة والبناء.

-)التجارة..

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

 35100 (- هوارة اوالد رحو.) (- صالح)

جرسيف املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: رحمد) بوردين  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد بورعيز رحمد):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: رحمد) بوردين  ال يد  (

بقيمة)100)درهم.

ال يد بورعيز رحمد):)500)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() بوردين رحمد  ال يد 

 35100 هوارة) الرتم  حوض  دوار 

جرسيف املغرب.

عنوانه)ا() رحمد  بورعيز  ال يد 

 35100 هوارة) الرتم  حوض  دوار 

جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() بوردين رحمد  ال يد 

 35100 هوارة) الرتم  حوض  دوار 

جرسيف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)825/2222.

411I

روثق االستاد عبد الل6يف قاسمي

GOL INVEST
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

روثق االستاد عبد الل6يف قاسمي

605 شارع رحمد v بلفدير ال6ابق 

4 الدار البيضاء، 22322، الدار 

البيضاء املغرب

GOL INVEST شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي اقارة 

االران،  س 31،عمارة 253،شقة 1 

عين ال بع - 22322 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.353345

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) (2222 رارس) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

يوسف الناجي) )ة() تفويت ال يد)

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة ال يد))ة()هند)

ارقاي2 بتاريخ)22)رارس)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

رارس)2222)تحت رقم)732952.

 62I
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«AMA Papillon»

»AMA Papillon«
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

«AMA Papillon»

 CT 6322 KM 6 ZONE

 INDUSTRIELLE JORF LASFAR

 COMMUNE MOULAY

 EL 08/ABDELLAH(TF 698272

 JADIDA، 2 222، EL(JADIDA

MAROC

«AMA Papillon» شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي كلم 1 

املن6قة الصناعية الجرف األصفر 

جماعة روالي عبد هللا الجديدة. 

CT6322 - 2 222 الجديدة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16733

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 AMA»(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.«Papillon

-)صناعة) (: أرض الشركة بإيجاز)

وتوزيع علب رن الورق غو الكرتون.)

غشغال) (- والتصدير.) االستيراد  (-

رختلفة والبناء..

 1 كلم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

األصفر) الجرف  الصناعية  املن6قة 

الجديدة.) هللا  عبد  روالي  جماعة 

CT6322(-(2 222)الجديدة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد غنوار را�صي):)1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() را�صي  غنوار  ال يد 
الجديدة)222 2)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() را�صي  غنوار  ال يد 
الجديدة)222 2)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ)05)أشت)

2222)تحت رقم)25625.

413I

TARIK(BOUABDELLAOUI

 STE AMAMOGLOB
TRADING SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
حل شركة

TARIK(BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c68 n 6 lazaret،

22222، Oujda(Maroc
 STE AMAMOGLOB TRADING

SARL شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 
املبادرة زنقة إشعاع 13 رقم 3 
ال6ابق االر�صي - 60000 وجدة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34845

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر) (2222 يوليوز) (13 في) املؤرخ 
حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة)
 STE AMAMOGLOB TRADING
SARL)ربلغ رغسمالها)100.000)درهم)
تجزئة) اإلجتماعي  رقرها  وعنوان 
املبادرة زنقة إشعاع)13)رقم)3)ال6ابق)
االر�صي)-)60000)وجدة املغرب نتيجة)
الهدف االجتماعي) عد  تحقيق  (: ل)

للشركة.

تجزئة) ب  التصفية  رقر  وحدد 

املبادرة زنقة إشعاع)13)رقم)3)ال6ابق)

االر�صي)-)60000)وجدة املغرب.)

وعين):)

ال يد)ة()شاهين تارر وعنوانه)ا()

 8B( RUE( JAQUES( OZANAM

 01100 OYONNAX 01100

)ة() OYONNAX FRANCE)كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1654.

414I

CDH AUDIT ET CONSEILS

LA REGION LOC

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تجديد ردة رزاولة رها  امل يرين

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 3 ، 22662،

CASABLANCA MAROC

LA REGION LOC «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : 52 شارع 

الزرق6وني ال6ابق الثالث - 2 226 

الدار البيضاء املغرب.

«تجديد ردة رزاولة رها  امل يرين»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.355913

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

تقرر) (2222 فبراير) في) 2) املؤرخ 

امل يرين) رها   رزاولة  ردة  تجديد 

ملدة):)10)سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2222 7.

415I

CDH AUDIT ET CONSEILS

LA REGION-PRO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تجديد ردة رزاولة رها  امل يرين

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 3 ، 22662،

CASABLANCA MAROC
LA(REGION-PRO «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»
وعنوان رقرها االجتماعي : 52 شارع 
الزرق6وني ال6ابق الثالث - 2 226 

الدار البيضاء املغرب.
«تجديد ردة رزاولة رها  امل يرين»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.672 76
بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)
تقرر) (2222 يونيو) (30 في) املؤرخ 
امل يرين) رها   رزاولة  ردة  تجديد 

ملدة):)10)سنوات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2226 7.
416I

ABDENBIMSAADI

STE ATLAS OSKHMAN
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ABDENBIMSAADI
 QUT(SAFA(N° 33 3EME(ETG
 BENI(MELLAL، 23222، BENI

MELLAL MAROC
STE(ATLAS(OSKHMAN شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي تداوت 
- 23252 اأبالة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6825

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 راي) (08
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 
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باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATLAS(OSKHMAN

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)/)التصدير وااليراد.

عنوان املقر االجتماعي):)حي تداوت)

-)23252)اأبالة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد وكابير رحمد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() رحمد  وكابير  ال يد 

فرن ا)********)فرن ا فرن ا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() رحمد  وكابير  ال يد 

فرن ا)*********)فرن ا فرن ا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) تادلة  بقصبة  االبتدائية 

يونيو)2222)تحت رقم)40.

417I

PREMIUM FINANCE

 LES JARDINS ARABE DE LA

MEDINA
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH.،  2222،

MARRAKECH(MAROC

 LES JARDINS ARABE DE LA
MEDINA شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي روالي 

رشيد رقم 631 شقة رقم 1 ردس - 
73000 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10633
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2222 يوليوز) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
فابري2 راري) )ة() ال يد) تفويت 
حصة) (3.000 ري بولي) نيكوالس 
حصة) (3.000 غصل) رن  اجتماعية 
بخة) الحق  عبد  )ة() ال يد) لفائدة 

بتاريخ)06)يوليوز)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)572.

418I

FIDUHOUSE

TRANS LAMCHIYAKH
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 ركاتب طيبة زنقة أ ان 
كنفاني، 30000، فاس املغرب

TRANS(LAMCHIYAKH شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 96 حي 
االرل تجزئة رقم  2  شارع املدينة 
املنورة زنقة سيدي سليمان طريق 

صفرو - 31000 فاس املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63353
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.LAMCHIYAKH

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع.

حي) (96 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع املدينة) االرل تجزئة رقم) 2 )

طريق) سليمان  سيدي  زنقة  املنورة 

صفرو)-)31000)فاس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 800 (: ال يد املشيخ عبدال ال )

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (222 (: خالد) لبهي  ال يد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عبدال ال ) املشيخ  ال يد 

سليمان) سيدي  زنقة  (92 عنوانه)ا()

حي االرل طريق صفرو)31000)فاس)

املغرب.

رقم) عنوانه)ا() خالد  لبهي  ال يد 

189)بلوك ك3)تجزئة الحديقة تغات)

30090)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عبدال ال ) املشيخ  ال يد 

سليمان) سيدي  زنقة  (92 عنوانه)ا()

حي االرل طريق صفرو)31000)فاس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1860.

419I

شركة فيدابكو ش. . 

رركز إليزابيت للتكوين الخاص
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

شركة فيدابكو ش. . 

حي املجد شارع القدس رقم 75 

ال6ابق الثالت شقة رقم 8، 90080، 

طنجة املغرب

رركز إليزابيت للتكوين الخاص 

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي العودة 

1 زنقة 7 - 90000 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

106759

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 رارس) (09

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

رركز) (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

إليزابيت للتكوين الخاص.

رركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

للتكوين الخاص.

عنوان املقر االجتماعي):)حي العودة)
1)زنقة)7)-)90000)طنجة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

احميدوث) االرين  رحمد  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

احميدوث) االرين  رحمد  ال يد 

عنوانه)ا()حي الركايع)22)الزنقة د رقم)

25 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

احميدوث) االرين  رحمد  ال يد 

عنوانه)ا()حي الركايع)22)الزنقة د رقم)

25 90000)طنجة املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232872.

 22I

STE(FIDUCIAIRE(D’AUDIT(CHARAKA

 LE LABORATOIRE DE

VICTOR HUGO

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV(YAKOUB(EL(MANSOUR

 RESIDENCE(AHLAM 6 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 62 ETAGE  

 GUELIZ(MARRAKECH،  2222،

marrakech maroc

 LE LABORATOIRE DE VICTOR

HUGO شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رلكية 

عثمان 1، زنقة كمب رونجه، 

تجزئة رقم 03، امللحق اإلداري، 

االحي الع كري، رراكش - 40000 

رراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.76785

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) (2222 يونيو) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

بركاوي) رونى  )ة() ال يد) تفويت 

222)حصة اجتماعية رن غصل)222 

يوسف) )ة() ال يد) لفائدة  حصة 

ر اعد بتاريخ)08)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (26 التجارية بمراكش بتاريخ)

2222)تحت رقم)2 3 66.

 26I

Consultation(internationale(2872 

EASY FISC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 Consultation(internationale

6870

شارع رحمد الخار2 فضاء ي رى 

ال6ابق 10 رقم 355، 22622، الدار 

البيضاء املغرب

EASY FISC شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 367،شارع 

الزرق6وني،ال6بق 3،رقم 62 - 

22322 البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22923

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 EASY (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.FISC

أرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

رالية.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

367،شارع الزرق6وني،ال6بق)3،رقم)

62)-)22322)البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: بوفريحة) حميد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: املص6فى) ربروك  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد حميد بوفريحة عنوانه)ا())

9،زنقة ستفان،رلغم،إقارة حدائق)
رقم) (2 B،ال6بق) فلوري،ردرج) فال 

البيضاء) (22252 فلوري) 5،فال 

املغرب.

ال يد ربروك املص6فى عنوانه)ا()

 4  2،زنقة جعفر إبن ع6ية،ال6بق)

بوركون)22662)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد حميد بوفريحة عنوانه)ا()

9،زنقة ستفان،رلغم،إقارة حدائق)
رقم) (2 B،ال6بق) فلوري،ردرج) فال 

البيضاء) (22252 فلوري) 5،فال 

املغرب

ال يد حميد املص6فى عنوانه)ا()

 4  2،زنقة جعفر إبن ع6ية،ال6بق)

بوركون)22662)البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)740781.

 23I

NADOFISC SARL

STARTES SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 رارس زنقة قرطبة عمارة 

7 شقة رقم 2 الناضور، 22222، 

الناضور املغرب

STARTES SARL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي اوالد 

ريمون انباشا رقم 48 الناظور - 

22222 الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22263

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (01

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STARTES SARL

النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الدولي البري للبضائع)

نقل البضائع

االستيراد والتصدير.

:)حي اوالد) عنوان املقر االجتماعي)

(- الناظور) (48 رقم) انباشا  ريمون 

22222)الناظور املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد رحمد توتوحي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد اسارة زحوال):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() توتوحي  رحمد  ال يد 

 138 رقم) (14 زنقة) الياسمين  حي 

لناظور) (22252 الناظور) ازأنغان 

املغرب.

عنوانه)ا() زحوال  اسارة  ال يد 

شارع امل يرة رقم)05)الناظور)22222 

لناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() توتوحي  رحمد  ال يد 

 138 رقم) (14 زنقة) الياسمين  حي 

الناظور) (22252 الناظور) ازأنغان 

املغرب

عنوانه)ا() زحوال  اسارة  ال يد 

شارع امل يرة رقم)05)الناظور)22222 

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)07)يوليوز)

2222)تحت رقم)828.

 2 I



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62352

STE MONIGRAINS

رونيكران
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

STE MONIGRAINS

 LOT(NARJIS(RUE 22 N°22

 BRANES(II(TANGER، 92222،

TANGER MAROC

رونيكران شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي إقارة 

ثوريا II غبي شادلي رقم 37 كاس6يا 

طنجة إقارة ثوريا II غبي شادلي رقم 

37 كاس6يا طنجة 90100 طنجة 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44365

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2263 شتنبر) (25 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

رن) غي  درهم») (3.000.000»

«2.222.222)درهم»)إلى)«5.000.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غكتوبر) (31 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2263)تحت رقم)282 .

 22I

ازويتي ابراهيم))شخص ذاتي(

FATAB AGRICOLE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي(

5، عمارة غسكور، شارع طارق بن 

زياد، 14300، سوق غربعاء الغرب 

املغرب

FATAB AGRICOLE شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي قرية 
الكريمات، سيدي الكارل - 62652 

بلقصيري املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
267

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 رارس) (09
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 FATAB(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.AGRICOLE
(* (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االستغالل الفالحي.
*)تربية املوا�صي.

*)امل اهمة ب6ريقة رباشرة غو أير)
وفالحية) فالحية  رشاريع  في  رباشرة 

صناعية.
*)تجارة جميع املنتوجات واآلليات)

الفالحية.
*)استيراد وتصدير جميع املنتجات)

واآلالت الفالحية.
*)إنجاز املشاريع واألشغال املرتب6ة)
رباشرة غو ب6ريقة أيررباشرة بالعالم)

القروي.
عمورية) تظاهرات  تنظيم  (*
القرزي) وبالعالم  بالفالحة  ررتب6ة 
األبواب) غيا   رنتديات،) )رعارض،)

املفتوحة،...(
*)املفاوضات التجارية.

*)غشغال رختلفة.
العمليات) الخدرات،) جميع  (*
واملالية) التجارية،) الصناعية،)
رباشرة) املرتب6ة  والعقارية  املنقولة 
بالهدف) رباشرة  أير  ب6ريقة  غو 
االجتماعي وبجميع األهداف املشابهة.
قرية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 62652 (- سيدي الكارل) الكريمات،)

بلقصيري املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: غحمد) لكحل  ال يد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() غحمد  لكحل  ال يد 
الكارل) سيدي  الكريمات،) قرية 

62652)بلقصيري املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() غحمد  لكحل  ال يد 
الكارل) سيدي  الكريمات،) قرية 

62652)بلقصيري املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

17)رارس)2222)تحت رقم)115.

 32I

STE MONIGRAINS

رونيكران
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

STE MONIGRAINS
 LOT(NARJIS(RUE 22 N°22

 BRANES(II(TANGER، 92222،
TANGER MAROC

رونيكران شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي إقارة 
ثوريا II غبي شادلي رقم 37 كاس6يا 

طنجة - 90100 طنجة املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44365

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) غكتوبر) 226) (27 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
رن) غي  درهم») (3.000.000»
«5.000.000)درهم»)إلى)«8.000.000 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (16 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

 226)تحت رقم)5463.

433I

ETABBAA LAHCEN

CASETT
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N° 6 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID(RUE 8 N° 6

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 22622،

BERRECHID MAROC

CASETT شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رجموعة 

2 جوهرة ال احل خياي6ة إقارة 

05 شقة 3 برشيد - 22622 برشيد 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66286

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2267 أشت) (08

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CASETT

أرض الشركة بإيجاز):)الصحافة.

عنوان املقر االجتماعي):)رجموعة)

إقارة) خياي6ة  ال احل  جوهرة  (2

برشيد) (22622 (- برشيد) (3 شقة) (05

املغرب.



62357 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد خيار حميد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() حميد  خيار  ال يد 

رجموعة)2)جوهرة ال احل خياي6ة)

إقارة)05)شقة)3)حدال والم برشيد)

22622)حدال والم برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() حميد  خيار  ال يد 

رجموعة)2)جوهرة ال احل خياي6ة)

إقارة)05)شقة)3)حدال والم برشيد)

22622)حدال والم برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (10 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2267)تحت رقم)531.

434I

COFISCOM

 LE COMPTOIR DE

L›IRRIGATION
إعالن رتعدد القرارات

COFISCOM

 N°2 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI، 23322، BERKANE

MAROC

 LE COMPTOIR DE

L›IRRIGATION «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : رقم 

13 زنقة يوسف ابن تاشفين حي 

الداخلة - 63300 بركان املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2326

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

15)يوليوز)2222)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

رن) (: اجتماعية) حصص  تفويت 

ال يد شتواني البكاي الى ال يد عبد)

املالكي ح ن)222حصة اجتماعية)

 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):

ال يد) استقالة  (: ر ير) استقالة 

كم ير) رهاره  رن  البكاي  شتواني 

وشريك للشركة

على) ينص  الذي  (: (3 رقم) قرار 

رايلي):)تعيين ر يران جديدان):)تقرر)

تعيين ال يدة بلعربي ازهور وال يد)

عبد املالكي ح ن كم يران جديدان)

للشركة ملدة أير رحدودة)

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

 بند رقم)6):)الذي ينص على رايلي):

(: ال يدة بلعربي ازهور) (: امل اهمات)

 22.222)درهم؛)ال يدة عماري رجاء):

املالكي) 22.222درهم؛ال يدعبد 

ح ن):)22.222درهم

 بند رقم)7):)الذي ينص على رايلي):

الشركة) راسمال  (: الشركة) راسمال 

رثبت في)60.000)درهم رق م الى)600 

100درهم) بثمن) اجتماعية  حصة 

: كالتالي)  للحصة رق م بين الشركاء)

حصة) (222 (: ازهور) بلعربي  ال يدة 

(: رجاء) عماري  اجتماعية؛ال يدة 

عبد) اجتماعية؛ال يد  حصة  (222

املالكي ح ن):)222حصة اجتماعية

على) ينص  الذي  (: (15 رقم) بند 

وصالحيات) التعيين،املدة  (: رايلي)

:)تعيين ال يدة بلعربي ازهور) االدارة)

ر يران) املالكي ح ن  عبد  وال يد 

للشريكة ملدة أير رحدودة ويديرانها)

بالتوقيع املنفصل)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (28 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

2222)تحت رقم)282/2222.

435I

STE MONIGRAINS

رونيكران
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE MONIGRAINS

 LOT( NARJIS( RUE( 22( N°22

 BRANES( II( TANGER،( 92222،

TANGER MAROC

ر ؤولية) ذات  شركة  رونيكران 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

إقارة) اإلجتماعي  رقرها  وعنوان 

كاس6يا) (37 غبي شادلي رقم) (II ثوريا)

طنجة)-)90100)طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري)

.44365

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)27)غكتوبر) 226)تم تحويل)

رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 37 رقم) شادلي  غبي  (II ثوريا) «إقارة 

طنجة) (90100 (- طنجة) كاس6يا 

شارع الفاييط رقم) (2 (» إلى) املغرب»)

(- 2)دوار بوخالف تجزئة)272)طنجة)

90000)طنجة املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (16 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

 226)تحت رقم)5463.

436I

ديوان الخدرات

 STE ANNOUAR RITAJ SARL

AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ديوان الخدرات

شارع رحمد الخار2 رقم 94 سيدي 

قاسم، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

 STE ANNOUAR RITAJ SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
اعيش جماعة النويرات بلقصيري - 

16150 بلقصيري املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
237

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 رارس) (09
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANNOUAR RITAJ SARL AU
رقاول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وشبكة) الكهربائية  االعمدة  صناعة 

سلكية لتجميع ال ياج
رقاول اشغال رختلفة او البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
(- اعيش جماعة النويرات بلقصيري)

16150)بلقصيري املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
ال يد نور الدين الرحاوي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
الرحاوي) الدين  نور  ال يد 
اقدار) اردأوص  ايت  عنوانه)ا()

الحاجب)56222)الحاجب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
الرحاوي) الدين  نور  ال يد 
اقدار) اردأوص  ايت  عنوانه)ا()

الحاجب)56222)الحاجب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

 2)يونيو)2222)تحت رقم)629.

437I
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FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

COR MONDE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 65، 93622،

FNIDEQ MAROC

COR MONDE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة باب 

سبتة زنقة الزينات رقم 50 - 93100 

الفنيدق املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27657

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (01

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 COR (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.MONDE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع لفائدة الغير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- (50 رقم) الزينات  زنقة  سبتة  باب 

93100)الفنيدق املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 400 (: الخشوع) رشيد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 600 (: شقرون) هللا  عبد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() الخشوع  رشيد  ال يد 
 08 رقم) (03 زنقة) باب سبتة  تجزئة 

93100)الفنيدق املغرب.

ال يد عبد هللا شقرون عنوانه)ا()

تجزئة روالي رشيد شارع تون2 زنقة)

الفنيدق) (93100  3 رقم) الدوحة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() الخشوع  رشيد  ال يد 

 08 رقم) (03 زنقة) باب سبتة  تجزئة 

93100)الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (22 االبتدائية بت6وان بتاريخ)

2222)تحت رقم)1939.

438I

CDH AUDIT ET CONSEILS

LA REGION-PRO

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين ر ير جديد للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 3 ، 22662،

CASABLANCA MAROC

LA(REGION-PRO شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 52 شارع 

الزرق6وني ال6ابق الثالث - 2 226 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين ر ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.672 76

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 يونيو) (30 املؤرخ في)

بناني) ر ير جديد للشركة ال يد)ة()

أالي كم ير آخر

تبعا لقبول استقالة امل ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2226 7.

439I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE KLN
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2، 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR، 82222،

AGADIR MAROC

SOCIETE(KLN شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي ال6ابق 

األر�صي تجزئة بودي علي بلفاع رركز 

شتوكة غيت باها - 87100 إنزكان 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22829

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE(KLN

أرض الشركة بإيجاز):)ر6عم.

ال6ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

األر�صي تجزئة بودي علي بلفاع رركز)

إنزكان) (87100 (- باها) غيت  شتوكة 

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: كريم) األرغاري  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() كريم  األرغاري  ال يد 

فرن ا) كولورب  (92722 شارع) (4

92722)كولورب فرن ا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() كريم  األرغاري  ال يد 

فرن ا) كولورب  (92722 شارع) (4

92722)كولورب فرن ا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (10 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2222)تحت رقم)6222.

440I

STE CECONA SARL

 STE OULKADI CAR SARL

AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ر ير جديد للشركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 7  2ETAG(AV(DES

 FAR 7  2ETAG، 22222، nador

maroc

 STE(OULKADI(CAR(SARL(AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران رقم 3169 سلوان 

الناضور تجزئة العمران رقم 3169 

 NADOR 22722 سلوان الناضور

.MAROC

تعيين ر ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19499

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)27)يوليوز)2222)تم تعيين)

ال يد)ة() للشركة  جديد  ر ير 

كم ير) (OUALKADI( ABDELLAH

آخر تبعا إلقالة ر ير.



62359 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)04)أشت)

2222)تحت رقم)2228.

441I

SOYACOM

SHAKE YOUR BIZ
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

SOYACOM

 N°72 AVENUE(HASSAN(II،

32222، FES(MAROC

SHAKE(YOUR(BIZ شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي ركاتب 

املدينة رقم 29 ال6ابق الرابع شارع 

رحمد الخار2 - 30000 فاس 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63389

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 SHAKE(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.YOUR(BIZ

رركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

النداء-التصدير واالستيراد)-

)التدريب رن اجل التعاقد.

ركاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال6ابق الرابع شارع) (29 املدينة رقم)

فاس) (30000 (- الخار2) رحمد 

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: ال يدة حارتي لهوي رريم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

500)حصة) (: ال يدة ركوار نادية)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

رريم) لهوي  حارتي  ال يدة 
 14 عمارة) امل فر  تجزءة  عنوانه)ا()
فاس) (30000 8)طريق ايموزار) شقة)

املغرب.
عنوانه)ا() نادية  ركوار  ال يدة 
 8 شقة) (14 عمارة) امل فر  تجزءة 

طريق ايموزار)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
رريم) لهوي  حارتي  ال يدة 
 14 عمارة) امل فر  تجزءة  عنوانه)ا()
فاس) (30000 8)طريق ايموزار) شقة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (04 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)2222/ 689.

  2I

باراليك2

باراليك2
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

باراليك2
الناظور، 22222، الناضور املغرب
باراليك2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 22 زنقة 
زايير - 22222 الناظور املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68229

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2269 يناير) (15
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

باراليك2.

أرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

املنتجات ال6بية والجراحية والشبه)

ال6بية والتجميلية.
زنقة) (22 (: عنوان املقر االجتماعي)

زايير)-)22222)الناظور املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: اباطويل) صارة  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يدة صارة اباطويل عنوانه)ا()

حي تويمة)22222)الناضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يدة صارة اباطويل عنوانه)ا()

حي تويمة)22222)الناضور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)06)فبراير)

2269)تحت رقم)134.

444I

TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

UP DRAW SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 TRUST FOR LEGAL

CONSULTATION SARL

 RCE(MAKKA(MOKARAMA(N°7

 RUE(SIOUL(HAY(OUAFAE 2

ROUTE(SEFROU، 32222، فاس 

املغرب

UP DRAW SARL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي ال6ابق 

ال فلي رقم 73 زنقة الصورال شارع 

الكرارة - 30000 فاس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

225 6

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 رارس) (22

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 UP (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRAW SARL

رقاولة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

خاصة باالشهار.

ال6ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال فلي رقم)73)زنقة الصورال شارع)

الكرارة)-)30000)فاس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 90.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد عبد الخالق النباش):)450 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 450 (: ال يدة الدري ية لح يني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

النباش) الخالق  عبد  ال يد 

عنوانه)ا()78)زنقة)2)حي ربروكة عين)

هارون)30000)فاس املغرب.

لح يني) الدري ية  ال يدة 

حي كندي ة ال فلى زنقة) عنوانه)ا()

17)رقم)8)ال6ابق الثالث شقة رقم)5 

93100)الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

النباش) الخالق  عبد  ال يد 

عنوانه)ا()78)زنقة)2)حي ربروكة عين)

هارون)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رارس) (25 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)6625.

445I



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62322

FIDUCIAIRE

VERRE ACHERAFAE

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM، 32222، FES

MAROC

VERRE ACHERAFAE شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

4 تجزئة عزيزة بن ودة تجزئة رقم 4 

تجزئة عزيزة بن ودة 30000 فاس 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.45495

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2222 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

«300.000)درهم»)غي رن)«100.000 

عن) درهم») (400.000» إلى) درهم»)

ديون) رع  رقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار وامل تحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)6829/2222.

446I

omri(compta(sarl(au

S.A.R.H TRANS

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

omri(compta(sarl(au

 N°  LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID، 92222، larache(maroc

S.A.R.H TRANS شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

رغرب الجديد رقم 4 قرب رسجد 

اللة خديجة العرائش - 92222 

العرائش املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5273

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.S.A.R.H TRANS

أرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الخارج،) وفي  املغرب  في  الشركة 

باألصالة عن نف ها غو نيابة عن الغير):)

نيابة) والعمال  امل تخدرين  نقل 

عن الغير

نقل البضائع الوطنية

النقل ال ياحي

عا ،) بشكل  والتصدير  االستيراد 

ق6ع أيار املركبات الصناعية،)إلخ.

بكافة) والدولية  الوطنية  التجارة 

غشكالها.

العمليات) جميع  (: عا ) وبشكل 

املتعلقة بغرض الشركة.

وغخيًرا القيا  دون غي قيود بجميع)

تعزز) غن  شأنها  رن  التي  العمليات 

ت6ور) رباشر  أير  غو  رباشر  بشكل 

الشركة..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رسجد) قرب  (4 رقم) الجديد  رغرب 

 92222 (- العرائش) خديجة  اللة 

العرائش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رغسمال  ربلغ 

100.000.000)درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (100 (: ال يد قمرة رشيد)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

حي) ال يد قمرة رشيد عنوانه)ا()

النهضة)2)رقم)628 92222)العرائش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

حي) ال يد قمرة رشيد عنوانه)ا()

النهضة)2)رقم)628 92222)العرائش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)22)يوليوز)

2222)تحت رقم)401.

447I

STE MONIGRAINS

رونيكران
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

STE MONIGRAINS

 LOT(NARJIS(RUE 22 N°22

 BRANES(II(TANGER، 92222،

TANGER MAROC

رونيكران شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي إقارة 

ثوريا II غبي شادلي رقم 37 كاس6يا 

طنجة - 90100 طنجة املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44365

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2262 نونبر) (62 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

رن) غي  درهم») (1.900.000»

 2.222.222» إلى) درهم») (100.000»

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (05 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2262)تحت رقم)5222.

448I

FIDUCIAIRE

ESPACE CUISINE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM، 32222، FES

MAROC
ESPACE CUISINE شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 22 
شارع سان لوي املدينة الجديدة 

طريق عين الشقف - 30000 فاس 
املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63399

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 أشت) (10
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE CUISINE
بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتركيب لواز  امل6بخ.
 22 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
الجديدة) املدينة  لوي  سان  شارع 
فاس) (30000 (- طريق عين الشقف)

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ملزوري  وفاء) ال يدة 
25)اقارة القرويين)32)ال6ابق االول)

اقارة روالي ادري2 واد فاس)30000 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() ملزوري  وفاء) ال يدة 
25)اقارة القرويين)32)ال6ابق االول)

اقارة روالي ادري2 واد فاس)30000 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)-.

450I

FOUZMEDIA

ARIJ TRAVEL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 6 222، kenitra

maroc

ARIJ TRAVEL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي بلوك 

ف الرقم 13 اوالد اوجيه - 14000 

القني6رة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55497

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (28

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 ARIJ (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVEL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

امل تخدرين.

بلوك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 14000 (- اوالد اوجيه) (13 ف الرقم)

القني6رة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد رحمد بوعالوي عنوانه)ا()

حي بوحوت)01)الزنقة) 2رقم)1ب)---)

طنجة املغرب.

حي) عنوانه)ا() قبة  نصير  ال يد 

طنجة) (--- (25 ال انية الجديدة رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد رحمد بوعالوي عنوانه)ا()

حي بوحوت)01)الزنقة) 2رقم)1ب)---)

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) بالقني6رة  االبتدائية 

رقم)-.

 52I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون ال اقية)

الحمراء

XSMI
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون ال اقية الحمراء

صندوق البريد 2222، 70000، 

العيون املغرب

XSMI شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي القدس 

تجزئة الوفاق 1500 رقم 33 ركرر - 

70000 العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32  5

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (16

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

.XSMI(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االكترونية

الخدرات االكترونية

)التجارة العارة

الصلة) ذات  والخدرات  االشغال 

واملختلفة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القدس تجزئة الوفاق)1500)رقم)33 

ركرر)-)70000)العيون املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

(: اليعقوبي) بابو  احمد  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

اليعقوبي) بابو  احمد  ال يد 

حي القدس تجزئة الوفاق) عنوانه)ا()
70000)العيون) 33)ركرر) 1500)رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

اليعقوبي) بابو  احمد  ال يد 

حي القدس تجزئة الوفاق) عنوانه)ا()
70000)العيون) 33)ركرر) 1500)رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)65722222.

453I

ETABBAA LAHCEN

BARI PROMO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N° 6 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID(RUE 8 N° 6

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 22622،

BERRECHID MAROC

BARI PROMO شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 22 شاع 

ررس ال ل6ان شقة 3 ال6ابق االول 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 28229

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (08

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 BARI (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.PROMO

رنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.

22)شاع) (: عنوان املقر االجتماعي)

ررس ال ل6ان شقة)3)ال6ابق االول)

الدارالبيضاء)-)22222)الدارالبيضاء)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد عياد رحمد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() رحمد  عياد  ال يد 

بن) ال كارنة  الثوالت  عياد  اوالد 

احمد)22622)بن احمد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() رحمد  عياد  ال يد 

بن) ال كارنة  الثوالت  عياد  اوالد 

احمد)22622)بن احمد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)16310.

454I

ADVOLIS

ARBORIENT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ADVOLIS

 N°59،BD(MED(V،IMM

 AMRANI،3EME(ETAGE(OUJDA،

22222، oujda(MAROC

ARBORIENT شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

رحمد الخار2 رقم 59 ال6ابق 

الثالث شقة غ - 60000 وجدة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35359

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (01

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARBORIENT
ت ويق) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

البذور والنباتات.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال6ابق) (59 رقم) الخار2  رحمد 
الثالث شقة غ)-)60000)وجدة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
(: الشركة) رغسمال  ربلغ 
622.222،22)درهم،)رق م كالتالي):)
ال يد طارق اسبيلي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
حصة) (500 (: ال يدة هند هوار)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد طارق اسبيلي عنوانه)ا()حي)
 60000 16 القدس زنقة الفداء)رقم)

وجدة املغرب.
حي) عنوانه)ا() هوار  هند  ال يدة 
 60000 16 القدس زنقة الفداء)رقم)

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد طارق اسبيلي عنوانه)ا()حي)
 60000 16 القدس زنقة الفداء)رقم)

وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (03 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)6222.
455I

ديوان الخدرات

STE MISN RADDAD
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ديوان الخدرات
شارع رحمد الخار2 رقم 94 سيدي 

قاسم، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

STE MISN RADDAD شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار 

الشتاونة قيادة الخنيشات سيدي 

قاسم - 16000 سيدي قاسم 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28527

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MISN RADDAD

أرض الشركة بإيجاز):)رقهى

اشغال رختلفة او البناء.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي) الخنيشات  قيادة  الشتاونة 

قاسم)-)16000)سيدي قاسم املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ال يد عبد االاله الرداد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد عبد االاله الرداد عنوانه)ا()

دوار الشتاونة قيادة الخنيشات جرف)

امللحة)16003)جرف امللحة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد عبد االاله الرداد عنوانه)ا()

دوار الشتاونة قيادة الخنيشات جرف)

امللحة)16003)جرف امللحة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 االبتدائية ب يدي قاسم بتاريخ)

يوليوز)2222)تحت رقم)325.

457I

ste(cofiguer(sarl

 STE MON JARDIN PRIVE

SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 6 etage(n3

guercif، 35622، guercif(maroc

 STE MON JARDIN PRIVE SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي  62 زنقة 

رو�صى بن النصير جرسيف شارع 

روالي يوسف 35100 جرسيف 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1813

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (25

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MON JARDIN PRIVE SARL

ردرسة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التعليم الخصو�صي.

عنوان املقر االجتماعي):) 62)زنقة)

شارع) جرسيف  النصير  بن  رو�صى 

جرسيف) (35100 يوسف) روالي 

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: املاحي) الها   ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.000 (: ال يد عبد العزيز رلوك)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد عبد العزيز رلوك عنوانه)ا()
رحمد) شارع  نصير  بن  رو�صى  زنقة 

ال ادس)35100)جرسيف املغرب.
عنوانه)ا() املاحي  الها   ال يدة 
رحمد) شارع  نصير  بن  رو�صى  زنقة 

ال ادس)35100)جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() املاحي  الها   ال يدة 
رحمد) شارع  نصير  بن  رو�صى  زنقة 

ال ادس)35100)جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)828/2222.

458I

EXPERTISE GARTI

Paris 16
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

EXPERTISE GARTI
 622AVENUE(SIDI(MOHAMED 3

 BEN(ABDELLAH(APPT 6
 TANGER، 92222، TANGER

MAROC
Paris 62 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشفين ال6ابق الثاني 

رقم 3 - 90000 طنجة املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
106837

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (17
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 Paris (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.16
اإلتجار) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
اإلقارات،شراء) باملمتلكات،ت يير 
جميع) العقارات،رمارسة  وبيع 

األنش6ة الغير رنظمة..
شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
الثاني) ال6ابق  تاشفين  ابن  يوسف 

رقم)3)-)90000)طنجة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
ال يد اسماعيل الكرطي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
الكرطي) اسماعيل  ال يد 
14)شارع قرطبة إقمة غية) عنوانه)ا()
د الشقة)161 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يدة حليمة الكرطي عنوانه)ا()
جارع املقراع) (5 زنقة اسكوسيا رقم)

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (07 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)3775.

459I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

سولي يو ديزاين 
كون طريك يو راروك

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقارة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طان6ان وشارع لبنان ل6ابق التاسع 

طنجة، 90000، طنجة املغرب
سولي يو ديزاين كون 6ريك يو 

راروك شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي زنقة 

الزرق6وني عمارة 32 الشقة 29 

ال6ابق االول طنجة 90060 طنجة 

املغرب

ر ؤولية) ذات  شركة  تأسي2 

رحدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري : 

106641

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كون 6ريك يو) ديزاين  سولي يو 

راروك.

غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء)املختلفة.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 29 الشقة) (32 عمارة) الزرق6وني 

طنجة) (90060 ال6ابق االول طنجة)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ال يد عبد هللا الناصر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1000 (: الناصر) ال يد عبد هللا 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد عبد هللا الناصر عنوانه)ا()
 4 ال6ابق) (16 املجمع دياري) (70 رقم)
رقم)22)كزناية)92622)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد عبد هللا الناصر عنوانه)ا()
 4 ال6ابق) (16 املجمع دياري) (70 رقم)
رقم)22)كزناية)92622)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (29 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232787.

460I

PREMIUM FINANCE

 LES JARDINS ARABE DE LA

MEDINA
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ر ير جديد للشركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH.،  2222،

MARRAKECH(MAROC

 LES JARDINS ARABE DE LA

MEDINA شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي روالي 

رشيد رقم 631 شقة رقم 1 ردس - 

73000 الداخلة املغرب.

تعيين ر ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10633

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

06)يوليوز)2222)تم تعيين) املؤرخ في)

بخة) ر ير جديد للشركة ال يد)ة()
عبد الحق كم ير وحيد تبعا لقبول)

استقالة امل ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)572.

461I

فوكاج كون لتنك

RABOT SERVICE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

فوكاج كون لتنك

شارع 10 رارس اقارة شيماء الرقم 

9، 30500، البيضاء املغرب



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   6232 

RABOT SERVICE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

 BD 46 وعنوان رقرها اإلجتماعي

 ZERKTOUNI(ETAGE 2 APP(N°

CASABLANCA 27222 2 البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

467969

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (14

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RABOT SERVICE

أرض الشركة بإيجاز):)طباعة غي)

ر تند بجميع انواعه.

 BD  46 (: عنوان املقر االجتماعي)

 ZERKTOUNI( ETAGE( 2( APP( N°

البيضاء) (2( CASABLANCA( 27222

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد الدأمي عادل):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: سعاد) الدأمى  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() عادل  الدأمى  ال يد 

شارع الفوارات تجزئة الصواب رقم)4 

شقة)3 22572)البيضاء)املغرب.

ال يدة الدأمى سعاد عنوانه)ا()

رقم) 2  (4 زنقة) الصواب   تجزئة 

 22572 املحمدي) الحي  (1 شقة)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() عادل  الدأمى  ال يد 

شارع الفوارات تجزئة الصواب رقم)4 

شقة)3 22572)البيضاء)املغرب

ال يدة الدأمى سعاد عنوانه)ا()

تجزئة الصواب زنقة)4)رقم) 2)شقة)

1)الحي الم)22572)البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741816.

 22I

امل تارنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

ORIPNEU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

امل تارنة الشرقية لتقنيات 

املحاسبة

شارع رحمد عبده اقارة حمزة 

رقم 18 ركرر ال6ابق الثاني رقم 7، 

60000، وجدة املغرب

ORIPNEU شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 
العارري وشركائه حي ال عادة الزاري 

- 60000 وجدة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35349

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (09

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ORIPNEU

تاجر) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ق6ع أيار ال يارات والعجالت

-)صيانة وإصالح ال يارات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العارري وشركائه حي ال عادة الزاري)

-)60000)وجدة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ولح ن) ال يد سفيان 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد سفيان ولح ن عنوانه)ا()

شارع) العارري  تجزئة  ملحلة  ضهر 

وجدة) (60000  23 رقم) النرج2 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد سفيان ولح ن عنوانه)ا()

شارع) العارري  تجزئة  ملحلة  ضهر 

وجدة) (60000  23 رقم) النرج2 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (28 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1607.

463I

لوازير كار

سولينطرا

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

سولين6را شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي الشقة 

104، عمارة 118، الش6ر غ، رياض 

األسماعيلية، - 50500 ركناس 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.38881

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

رن) غي  درهم») (1.400.000»

 1.500.000» إلى) درهم») (100.000»

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (27 التجارية بمكناس بتاريخ)

2222)تحت رقم) 222.

464I

MANAGEMENTD3 SARL

» ف وب كابيتال ش.م.م
إعالن رتعدد القرارات

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE(IBN(KATIR(RESIDENCE

 BEETHOVEN 6 6ER(ETAGE

 N°56، 92222، TANGER

MAROC

« ف وب كابيتال ش. .  «شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان رقرها االجتماعي : شارع 

روالي يوسف عمارة الفتح رقم28 - 

90000 طنجة املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.97179

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2222 راي) (22 في) املؤرخ 

القرارات التالية):)

على) ينص  الذي  (: (1 رقم) قرار 

الفتوح،) ال يد رح ن  باع  (: رايلي)

500)حصة) تحت جميع الضمانات،)

شركة) في  يملكها  والتي  اجتماعية،)

لفائدة) (،» ف وب كابيتال ش. . ) (»

والدي) بايي2،) ال ال   عبد  ال يد 

قبل،)رقابل قيمة اسمية رحددة في)

000 50)غلف درهم



62325 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي)
:)تم تعيين ال يد عبد ال ال  بايي2)
الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 
رقم ل)466466)كم ير رشارك،)ملدة)

أير رحدودة
 قرار رقم)3):)الذي ينص على رايلي):
ف وب كابيتال ش. .   .و) (» شركة)
«)ف وب كابيتال) غصبحت شركة) (،»

ش. . )«
 قرار رقم)4):)الذي ينص على رايلي):
تمارس) سوف  اليو ،) رن  إبتداء)

الشركة األنش6ة التالية):)-)
غشغال البناء،)اإلطار املعدني؛)-)

طرق) ال باكة،) الكهرباء،) غشغال 
الصحي،) الصرف  رختلفة،) شبكات 
الهاتف،)التركيب،)نجارة االلورنيو ،)
املعدنية والخشب،)البالط األر�صي؛)-)
غعمال) جميع  التهيئة والجب2؛)-)

)غشغال رختلفة،) الحرف؛)-)
وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)
الذي ينص على) (: و7) (6 بند رقم)
الفتوح،) ال يد رح ن  باع  (: رايلي)
500)حصة) تحت جميع الضمانات،)
شركة) في  يملكها  والتي  اجتماعية،)
لفائدة) (،» ف وب كابيتال ش. . ) (»
والدي) بايي2،) ال ال   عبد  ال يد 
قبل،)رقابل قيمة اسمية رحددة في)

000 50)غلف درهم
 بند رقم)15):)الذي ينص على رايلي):
تم تعيين ال يد عبد ال ال  بايي2)
الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 
رقم ل)466466)كم ير رشارك،)ملدة)

أير رحدودة
 بند رقم)2):)الذي ينص على رايلي):
ف وب كابيتال ش. .   .و) (» شركة)
«)ف وب كابيتال) غصبحت شركة) (،»

ش. . )«
 بند رقم)3):)الذي ينص على رايلي):
تمارس) سوف  اليو ،) رن  إبتداء)

الشركة األنش6ة التالية):)-)
غشغال البناء،)اإلطار املعدني؛)-)

طرق) ال باكة،) الكهرباء،) غشغال 
الصحي،) الصرف  رختلفة،) شبكات 
الهاتف،)التركيب،)نجارة االلورنيو ،)
املعدنية والخشب،)البالط األر�صي؛)-)

غعمال) جميع  التهيئة والجب2؛)-)

)غشغال رختلفة،) الحرف؛)-)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) بتاريخ) 2) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)2722.

465I

CARREFOUR DES MANAGERS

AFRIC GENERAL SERVICE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 6 ETAGE 2 BUR ،45

 3 TARIK(AL(KHAIR(SIDI

 BERNOUSSI  5، RUE 6 ETAGE

 2 BUR 3 TARIK(AL(KHAIR(SIDI

 BERNOUSSI، 22222، Ville

MAROC

 AFRIC GENERAL SERVICE

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

 GROUPE وعنوان رقرها اإلجتماعي

 ATTAKADDOUM(GH2 - 67

 2EME(ETAGE(SIDI(BERNOUSSI

 CASABLANCA 22262

CASABLANCA املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 27223

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 AFRIC(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.GENERAL SERVICE

أرض الشركة بإيجاز):)رراقبة عن)

والتنظيف) التوظيف  ؛) رؤقتة) بعد 

والحراسة)؛

-)شراء)وبيع املنتجات املنزلية)؛

-)بيع تجهيزات األرن واستئجارها.

-)تأجير املعدات واآلالت.

-)شراء)وبيع رواد البناء

-)استيراد وت ويق جميع املعدات)

اإللكترونية)؛

في) غو  باسمها  واملشاركة  التمثيل 

االتحاد في جميع املناقصات العارة)

غو الخاصة

وبشكل غعم،)غي رعارلة رالية غو)

بب اطة) رفيدة  غو  ضرورية  عقارية 

ورن) املؤس�صي  أرضها  لتحقيق 

املرجح غن تعزز نموها وت6ورها..

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 GROUPE( ATTAKADDOUM

 GH2( -( 67( 2EME( ETAGE( SIDI

 BERNOUSSI CASABLANCA

CASABLANCA)22262)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: املعتصم) ريلود  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد ريلود املعتصم عنوانه)ا()

الزراررة) الغنادرة  كبور  اوالد  دور 

222 2)الزراررة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد ريلود املعتصم عنوانه)ا()

الزراررة) الغنادرة  كبور  اوالد  دور 

222 2)الزراررة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741440.

466I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE CONSFISH

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2، 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR، 82222،

AGADIR MAROC

SOCIETE CONSFISH شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 39 

بلوك 3 شارع امل يرة كلم سيدي 

إفني - 85222 سيدي إفني املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4391

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (23

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE CONSFISH

الصيد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البحري.

 39 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

بلوك)3)شارع امل يرة كلم سيدي إفني)

-)85222)سيدي إفني املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
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 1.000 (: كريم) غشنكلي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() كريم  غشنكلي  ال يد 

بن) بوت را  غشنكلي  فيال  (04 كلم)

سركاو غكادير)80007)غكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() كريم  غشنكلي  ال يد 

بن) بوت را  غشنكلي  فيال  (04 كلم)

سركاو غكادير)80007)غكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (07 االبتدائية بتيزنيت بتاريخ)

2222)تحت رقم)517.

468I

BEN.COMPTA

SETTA LINE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

BEN.COMPTA

شارع الدرفوفي عمارة اإلتحاد 

ال كنية ال6ابق الثاني رقم 17 

OUJDA MAROC ،60000 ،وجدة

SETTA LINE شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي : حي املنار 

طريق تازة زنقة غ28 رقم 2 - 60000 

وجدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2 775

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)14)يوليوز)2222)تقرر حل)

SETTA LINE)شركة ذات امل ؤولية)

 100.000 رغسمالها) ربلغ  املحدودة 

اإلجتماعي حي) درهم وعنوان رقرها 

(- (2 رقم) غ28) زنقة  تازة  طريق  املنار 

60000)وجدة املغرب نتيجة اللشركة)

لم يعد لها اي نشاط تجاري.

وعين):)

قوشيح) يوسف  ال يد)ة()

حي املنار طريق تازة زنقة) وعنوانه)ا()

املغرب) وجدة  (60000  2 رقم) غ28)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)

بتاريخ)14)يوليوز)2222)وفي حي املنار)

 60000 طريق تازة زنقة غ28)رقم)2)-)

وجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (06 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1671.

470I

 BUREAU D’ETUDES JURIDIQUES ET

COMPTABLES

OM INDUSTRIAL GROUP
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

 BUREAU D›ETUDES

JURIDIQUES ET COMPTABLES

 RUE(HOUMANE(FETOUAKI

 ANGLE(RUE(DOUKKALA

 PREMIER(ETAGE(APPT(N°6،

 28822، MOHAMMEDIA

MAROC

OM INDUSTRIAL GROUP شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 5، تجزئة 

الفرح املن6قة الصناعية، شارع 

الح ن الثاني - 28862 املحمدية 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6413

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2268 نونبر) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

)ة()وحيد الجارعي) تفويت ال يد)

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (1.000

6.000)حصة لفائدة ال يد))ة()زينب)

الجارعي بتاريخ)05)نونبر)2268.

)ة()وحيد الجارعي) تفويت ال يد)

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة() ال يد) لفائدة  حصة  (6.000

نونبر) (05 بتاريخ) الجارعي  راجدة 

.2268

)ة()وحيد الجارعي) تفويت ال يد)

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة() ال يد) لفائدة  حصة  (6.000

نونبر) (05 بتاريخ) الجارعي  سكينة 

.2268

)ة()وحيد الجارعي) تفويت ال يد)

غصل) رن  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة() ال يد) لفائدة  حصة  (6.000

نونبر) (05 بتاريخ) الجارعي  ايناس 

.2268

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

دجنبر)2268)تحت رقم) 223.

 72I

ste(cofiguer(sarl

STE EL FTICHI TRAVAUX 
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 6 etage(n3

guercif، 35622، guercif(maroc

 STE EL FTICHI TRAVAUX شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

روالي يوسف طريق وجدة امللك 

امل مى « دار الشيخ « - 35100 

جرسيف املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
 EN : رقم التقييد في السجل التجاري

COURS

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (29

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 STE EL(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.FTICHI TRAVAUX
اشغال) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

رختلفة او البناء
-)وسيط تجاري

-)االستراد والتصدير.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
امللك) وجدة  طريق  يوسف  روالي 
 35100 (- (» الشيخ) دار  (» امل مى)

جرسيف املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
لف6ي�صي) ال ال   عبد  ال يد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
لف6ي�صي) ال ال   عبد  ال يد 
عنوانه)ا()شارع روالي يوسف طريق)

وجدة)35100)جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
لف6ي�صي) ال ال   عبد  ال يد 
ال ادس) رحمد  شارع  عنوانه)ا()

35100)جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)829/2222.

476I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

LA MONTAGNE BLANCHE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ،33
 FLEURI(AL(MAARIF، 22332،

CASABLANCA MAROC
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 LA MONTAGNE BLANCHE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 222 شارع 

إبن سينا حي الهناء الدارالبيضاء - 

22262 الدارالبيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

468457

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 LA (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONTAGNE BLANCHE

دار) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الحضانة.

عنوان املقر االجتماعي):)222)شارع)

(- الدارالبيضاء) الهناء) إبن سينا حي 

22262)الدارالبيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 KOUAME ( ال يدة)•)

 AFFOUE(DIANE(KOUADIO(:(522

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 AZAGOH ال يدة)

بقيمة) حصة  (CHRISTIANE( :( 522

100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

 KOUAME( AFFOUE ال يدة)

عنوانه)ا() (DIANE( KOUADIO

الدارالبيضاء) (22222 الدارالبيضاء)

املغرب.

 AZAGOH(CHRISTIANE(ال يد

فرن ا) (22222 فرن ا) عنوانه)ا()

فرن ا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

 AZAGOH ال يدة)

فرن ا) عنوانه)ا() (CHRISTIANE

22222)فرن ا فرن ا

 KOUAME( AFFOUE ال يدة)

عنوانه)ا() (DIANE( KOUADIO

الدارالبيضاء) (22222 الدارالبيضاء)

املغرب

(- بتاريخ) تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

477I

ديوان الخدرات

STE SERVICE JOUDANI
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ديوان الخدرات

شارع رحمد الخار2 رقم 94 سيدي 

قاسم، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

STE SERVICE JOUDANI شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

دواد قيادة الخنيشات اقليم سيدي 

قاسم - 16000 اقليم سيدي قاسم 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28527

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (14

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE JOUDANI

أرض الشركة بإيجاز):)رقهى)

رحل بيع االأدية عارة.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

دواد قيادة الخنيشات اقليم سيدي)

اقليم سيدي قاسم) (16000 (- قاسم)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 950 (: جوداني) هشا   ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 50 (: ال يد عبد الواحد جوداني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() جوداني  هشا   ال يد 

حي القدس قيادة الخنيشات جرف)

امللحة)16003)جرف امللحة املغرب.

جوداني) الواحد  عبد  ال يد 

قيادة) القدس  حي  عنوانه)ا()

 16003 امللحة) جرف  الخنيشات 

جرف امللحة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() جوداني  هشا   ال يد 

حي القدس قيادة الخنيشات جرف)

امللحة)16003)جرف امللحة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 االبتدائية ب يدي قاسم بتاريخ)

أشت)2222)تحت رقم)346.

478I

JADAOUI CONSEIL

DOCTI.MA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

JADAOUI CONSEIL

34 شارع طرابل2 ال6ابق االول رقم 

2، 2222، الدار البيضاء املغرب

DOCTI.MA شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

الزرق6وني، زنقة سبتة رقم 7 

املكتب رقم 8. - 22222 الدار 

البيضاء املغرب 

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

467507

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (08

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOCTI.MA

ت6وير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وجميع) الويب  رواقع  وتنفيد 

الخدرات املتعلقة بأنترنيت.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الزرق6وني،)زنقة سبتة رقم)7)املكتب)

البيضاء) الدار  (22222 (- (.8 رقم)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (500 (: ال يدة دينا هيكل)

بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد رهدي الكوهن):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يدة دينا هيكل عنوانه)ا()178 

سيدي) الكورنيش  حدائق  تجزئة 

الدار البيضاء) (22222 عبد الرحمن)

املغرب.

عنوانه)ا() الكوهن  رهدي  ال يد 

شارع أاندي اقارة أاندي رول درج)

الدار) (22222  15 شقة) (5 طابق) (6

البيضاء)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يدة دينا هيكل عنوانه)ا()178 

سيدي) الكورنيش  حدائق  تجزئة 

الدار البيضاء) (22222 عبد الرحمن)

املغرب

عنوانه)ا() الكوهن  رهدي  ال يد 

شارع أاندي اقارة أاندي رول درج)

الدار) (22222  15 شقة) (5 طابق) (6

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741301.

479I

STE(PRO-CONSULTING

L2MC TRANS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

STE(PRO-CONSULTING

15 شارع جمال الدين االفغاني 

ال6ابق االول الرقم 3، 60000، 

وجدة املغرب

L2MC(TRANS شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 73 

 LOTISSEMENT DOUHI ET CTS

ROUTE(BENI(MATHAR(OUJDA-

 ANGAD 22222 OUJDA-ANGAD

MAROC

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35397

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 L2MC(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.TRANS
بإيجاز) الشركة  أرض 
 ENTREPRENEUR (:
 DE TRANSPORT DE
 MARCHANDISES( &
 DISTRIBUTION DE

.MARCHANDISES
 73 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 LOTISSEMENT DOUHI ET CTS
ROUTE(BENI(MATHAR(OUJDA-

 ANGAD(22222(OUJDA-ANGAD
.MAROC

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

 LAMRABAT ال يد)
حصة) (MOUSSAOUI( :( 6.222

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
 LAMRABAT ال يد)
 HAY عنوانه)ا() (MOUSSAOUI
 JORF(EL(AKHDAR،RUE(22N°62

OUJDA-ANGAD)22222)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
 LAMRABAT ال يد)
 HAY عنوانه)ا() (MOUSSAOUI
 JORF(EL(AKHDAR،RUE(22N°62

OUJDA-ANGAD)22222)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (07 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1687.

481I

 BUREAU D’ETUDES JURIDIQUES ET

COMPTABLES

OM INDUSTRIAL GROUP
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

 BUREAU D›ETUDES
JURIDIQUES ET COMPTABLES

 RUE(HOUMANE(FETOUAKI

 ANGLE(RUE(DOUKKALA

 PREMIER(ETAGE(APPT(N°6،

 28822، MOHAMMEDIA

MAROC

OM INDUSTRIAL GROUP شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 5، تجزئة 

الفرح املن6قة الصناعية، شارع 

الح ن الثاني - 28862 املحمدية 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6413

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تم) (2268 غكتوبر) في) 2) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

«800.000)درهم»)غي رن)«222.222 

عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)

إدراج احتياطي غو غرباح غو) (: طريق)

عالوات إصدار في رغس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

دجنبر)2268)تحت رقم) 223.

 82I

MOORISH

 AMAZOUZ THE HOUSE OF

EXCELLENCE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت ال6ابق 5 شقة 

د، 22282، الدار البيضاء املغرب

 AMAZOUZ(THE(HOUSE

OF EXCELLENCE شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 410 شارع 

الزرق6وني إقارة حماد ال6ابق 

األول رقم 1 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

468015

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AMAZOUZ( THE( HOUSE( OF

.EXCELLENCE

:)البيع عبر) أرض الشركة بإيجاز)

اإلنترنت.

 410 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع الزرق6وني إقارة حماد ال6ابق)

الدار البيضاء) (22222(-(1 األول رقم)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: رزوز) الدين  عز  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

الدين رزوز عنوانه)ا() ال يد عز 

 22222 امليلودي   ق) دار  زنقة  (62

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

الدين رزوز عنوانه)ا() ال يد عز 

 22222 امليلودي   ق) دار  زنقة  (62

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741860.

483I



62329 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

STE(FIDUCIAIRE(D’AUDIT(CHARAKA

SMHFC MAROC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV(YAKOUB(EL(MANSOUR

 RESIDENCE(AHLAM 6 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 62 ETAGE  

 GUELIZ(MARRAKECH،  2222،

marrakech maroc

SMHFC MAROC شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي ركتب 
رقم 1، لي جارده حي الشريفيا،، 

عمارة GH6 50. طريق آسني ال6ابق 

األر�صي شقة رقم 3، رراكش - 

40000 رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

105561

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMHFC MAROC

غعمال) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

وغجهزة) الحرارية  األجهزة  تركيب 

التكييف.

-)التقييم الحراري للغرفة الباردة)

واملباني املكيفة.

-)دراسات أرف التبريد

-)تكييف ساخن وبارد.

-)االستيراد والتصدير.

ركتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الشريفيا،،) حي  جارده  لي  (،1 رقم)

GH6 50.)طريق آسني ال6ابق) عمارة)

(- رراكش) (،3 رقم) شقة  األر�صي 

40000)رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 60.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 
درهم،)رق م كالتالي):)

الصمد) عبد  العفاطي  ال يد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (300 (:

للحصة.
300)حصة) (: ال يد شوي6ر رنير)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
الصمد) عبد  العفاطي  ال يد 
سيبع) الشعب15) درب  عنوانه)ا()
رراكش) (40000 رراكش) الشمالي 

املغرب.
عنوانه)ا() رنير  شوي6ر  ال يد 
 570 رقم) األران  تجزئة  اسكجور 

رراكش)40000)رراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
الصمد) عبد  العفاطي  ال يد 
سيبع) الشعب15) درب  عنوانه)ا()
رراكش) (40000 رراكش) الشمالي 

املغرب
عنوانه)ا() رنير  شوي6ر  ال يد 
 570 رقم) األران  تجزئة  اسكجور 

رراكش)40000)رراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114774.
484I

FIDUCIAIRE(BAKKALI(CHARAFI 

 LES COLONNES
D›HERCULE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE(BAKKALI(CHARAFI
 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8،

92222، Tanger(MAROC
 LES COLONNES D›HERCULE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع ازرو 
رقم 15 دار 1 جارع رقراع - 90000 

طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

106441

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 LES (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COLONNES D’HERCULE

أرض الشركة بإيجاز):)

وكالة عقارية.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع ازرو)

رقم)15)دار)1)جارع رقراع)-)90000 

طنجة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 BEAUVOIS ال يدة)

 EMMANUELLE EUGÉNIE

 100 بقيمة) حصة  (SOUAD( :( 522

درهم للحصة.

 BELLET CHARLES ال يد)

حصة) (RAYMOND(PIERRE( :( 522

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

 BEAUVOIS ال يدة)

 EMMANUELLE EUGÉNIE

 RUE DU  5 عنوانه)ا() (SOUAD

 VIEUX( CHÂTEAU( 22222

COYOLLES)فرن ا.

 BELLET CHARLES ال يد)

عنوانه)ا() (RAYMOND PIERRE

 RUE DU VIEUX CHÂTEAU  5

COYOLLES)22222)فرن ا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

 BEAUVOIS ال يدة)
 EMMANUELLE EUGÉNIE
 RUE DU  5 عنوانه)ا() (SOUAD
 VIEUX( CHATEAU( 22222

COYOLLES)فرن ا
 BELLET CHARLES ال يد)
عنوانه)ا() (RAYMOND PIERRE
 RUE DU VIEUX CHATEAU  5

COYOLLES)22222)فرن ا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232229.

485I

VISION AUDIT

AREDCO TRAVAUX
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

VISION AUDIT
 B 26 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7، 22622، CASABLANCA

MAROC
AREDCO TRAVAUX شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار 

لودادنة اوالد عبو - 52 22 برشيد 
املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13871

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (15
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AREDCO TRAVAUX
استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)
-)رقاول في االشغال املختلفة) املقالع)

ونقل رواد البناء.



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62372

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

برشيد) (22 52 (- لودادنة اوالد عبو)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رغسمال  ربلغ 

1.000.000)درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد صالح عبود):)5.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد رحمد عبود):)2.522)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يدة تابت نادية):)2.522)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

 BE7663S عبود) صالح  ال يد 

فيال) الكولين  تجزئة  (93 عنوانه)ا()

البيضاء) الدار  (22652 كاليفورني)

املغرب.

 BK395 68 ال يد رحمد عبود)

تجزئة) ت6وان  شارع  عنوانه)ا()

الكولين)1)رقم)93)كاليفورني)22652 

الدار البيضاء)املغرب.

 BE 22523 نادية) تابت  ال يدة 

تجزئة) ت6وان  شارع  عنوانه)ا()

الكولين)1)رقم)93)كاليفورني)22652 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

 BK(395 68(ال يد رحمد عبود

تجزئة) ت6وان  شارع  عنوانه)ا()

الكولين)1)رقم)93)كاليفورني)22652 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (10 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2222)تحت رقم)72 /6282.

486I

ACCOMPT CONSULTING

PETROLE ANGAD
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 68
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 66 OUJDA،

22222، OUJDA(MAROC
PETROLE ANGAD شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي 33، 155 
حي ح ني 5 نيل - 60000 وجدة 

املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35355

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PETROLE ANGAD
أرض الشركة بإيجاز):)بيع وتوزيع)

الوقود وزيوت التشحيم،
رقاول لنقل البضائع رقابل غجر)

غو ركافأة.
عنوان املقر االجتماعي):)33،)155 
وجدة) (60000 (- نيل) (5 ح ني) حي 

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 PETROLE ANGAD الشركة)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 6.222

للحصة.)

 1000 (: ررضاني) رحمد  ال يد 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد رحمد ررضاني عنوانه)ا()
تجزئة بدر شارع املغرب العربي عمالة)

وجدة)60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد رحمد ررضاني عنوانه)ا()
تجزئة بدر شارع املغرب العربي عمالة)

وجدة)6000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1614.
487I

STE CECONA SARL

 STE BOUYAHYA IYAD CAR
SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تعيين ر ير جديد للشركة

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 7  2ETAG(AV(DES
 FAR 7  2ETAG، 22222، nador

maroc
 STE BOUYAHYA IYAD CAR
SARL شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
 HAY وعنوان رقرها اإلجتماعي

 NAHDA SELOUANE P/NADOR
HAY NAHDA SELOUANE P/
 NADOR 22722 NADOR

.MAROC
تعيين ر ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18791

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
04)أشت)2222)تم تعيين) املؤرخ في)
 EL ال يد)ة() للشركة  جديد  ر ير 
آخر) كم ير  (BOUZIANI( FARIDA

تبعا إلقالة ر ير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)06)أشت)

2222)تحت رقم)2229.
488I

moorish co

BEYOND MARKETING
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

moorish co

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 6 apt 6 bd(yacoub(elmansour

 casablanca، 22622، casablanca

maroc

BEYOND(MARKETING شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع عبد 

املورن وزنقة سمية إقارة شهرزاد 

3 ال6ابق 4 رقم 22 الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

468411

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (07

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEYOND(MARKETING

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الت ويق.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

إقارة شهرزاد) وزنقة سمية  املورن 

(- الدار البيضاء) 4)رقم)22) ال6ابق) (3

22222)الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)



62376 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

 1.000 (: ارورن) حميد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ارورن  حميد  ال يد 

 1 اإلسماعيلية) رياض  (366 رقم)

ركناس) (50000 الش6ر واو ركناس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() ارورن  حميد  ال يد 

 1 اإلسماعيلية) رياض  (366 رقم)

ركناس) (50000 الش6ر واو ركناس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2238 7.

491I

CARREFOUR DES MANAGERS

3D COORDI & ETUDES

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 6 ETAGE 2 BUR ،45

 3 TARIK(AL(KHAIR(SIDI

 BERNOUSSI  5، RUE 6 ETAGE

 2 BUR 3 TARIK(AL(KHAIR(SIDI

 BERNOUSSI، 22222، Ville

MAROC

3D(COORDI & ETUDES شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

 GROUPE وعنوان رقرها اإلجتماعي

 ATTAKADDOUM(GH2 - 67

 2EME(ETAGE(SIDI(BERNOUSSI

 CASABLANCA 22262

CASABLANCA املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 27227

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 3D (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COORDI(&(ETUDES

أرض الشركة بإيجاز):)-)دراسات)

ور اعدة ورراقبة رواقع البناء.

-)الدراسات الفنية.

-)التحقق رن املسح الكمي املنفذ)

للق6ع املعمارية.

-)دراسات طبوأرافية كارلة.

-)دراسات النماذج الرقمية.

وتشخيص) الحضري  التحليل  (-

املشاريع.

وبشكل غعم،)غي رعارلة رالية غو)

بب اطة) رفيدة  غو  ضرورية  عقارية 

ورن) املؤس�صي  أرضها  لتحقيق 

املرجح غن تعزز نموها وت6ورها..

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 GROUPE( ATTAKADDOUM

 GH2( -( 67( 2EME( ETAGE( SIDI

 BERNOUSSI CASABLANCA

CASABLANCA)22262)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: املعتصم) ريلود  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد ريلود املعتصم عنوانه)ا()

الزراررة) الغنادرة  كبور  اوالد  دور 

222 2)الزراررة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد ريلود املعتصم عنوانه)ا()
الزراررة) الغنادرة  كبور  اوالد  دور 

222 2)الزراررة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)2  6 7.
493I

GAMMA COFFEE GROUPE

GAMMA COFFEE GROUPE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

GAMMA COFFEE GROUPE
7زنقة سبتة اقارة الراري ال6ابق 

2 املكتب رقم 8، 22252، 
الدارالبيضاء املغرب

 GAMMA COFFEE GROUPE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي ركتب رقم 
10 ال6ابق االول زاوية شارع الحاج 
احمد ركوار زنقة البحر رقم 26 عين 

22592 الدارالبيضاء  ال بع - )
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.404535
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
16)يونيو)2222)تم تحويل) املؤرخ في)
رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ال6ابق االول زاوية) (10 «ركتب رقم)
شارع الحاج احمد ركوار زنقة البحر)

رقم)26)عين ال بع)-))
إلى) املغرب») الدارالبيضاء) (22592
4اقارة التوفيق حي ابن القوطية)  »
عين) عكاشة  الصناعية  رن6قة 
الدارالبيضاء) (22252 ( ال بع)-))

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)737063.
494I

JOURNAL LE MATIN

 STE NIR MED SERVICE

SARL A.U
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

JOURNAL LE MATIN

 BOULEVARD ABDERRAHIM 03

 BOUAABID(Etage 2

 appartement(Numero 9،

82222، AGADIR(MAROC

 STE NIR MED SERVICE SARL

A.U شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي : طريق 

بيوكرى رركز القليعة عمالة انزكان 

ايت رلول - 80000 عمالة انزكان 

ايت رلول املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.-----

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تقرر حل) 05)رارس)2222) املؤرخ في)

 STE NIR MED SERVICE SARL

شركة ذات ر ؤولية رحدودة) (A.U

ذات الشريك الوحيد ربلغ رغسمالها)

رقرها) وعنوان  درهم  (222.222

رركز) بيوكرى  طريق  اإلجتماعي 
رلول) ايت  انزكان  عمالة  القليعة 
رلول) ايت  انزكان  عمالة  (80000 (-

املغرب نتيجة الملصادقة على التقرير)

والح ابات املقدرة رن املصفي وكدا)

اإلبراء) وإع6اء) التصفية  عمليات 

النهائي.

-رعاينة ختم التصفية.

وعين):)

الصالحي) الح ن  ال يد)ة()

وعنوانه)ا()----)80000)غكادير املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)

طريق) وفي  (2222 رارس) (05 بتاريخ)

القليعة عمالة انزكان) بيوكرى رركز 

ايت رلول)-)80000)غكادير املغرب



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   6237(

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2222)تحت رقم)6226.

495I

ELECANDBOCK

ايلك أندبوك
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ELECANDBOCK

 SITUE(AU(RDC(IMM   LOT 62

 HAY(AL(AZHAR(AHL(LOUGHLA

 BERNOUSSI(CASABLANCA،

32222، Casablanca(Maroc

ايلك غندبوك شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 62 في 

ال6ابق األر�صي اإلقارة 4 حي األزهر 

اهل لغلم برنو�صي دار البيضاء - 

22222 دار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

467579

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (11

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

ايلك) (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

غندبوك.

صيانة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

واألجهزة) املدرسية  األدوات  وبيع 

الكترونية.

في) (62 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

4)حي األزهر) ال6ابق األر�صي اإلقارة)

(- البيضاء) دار  برنو�صي  لغلم  اهل 

22222)دار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (222 (: ال يدة فاتنة غنور)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (400 (: غنور) ال يدة سارة 

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (222 (: غنور) ال يد زكرياء)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 222 (: رختاري) رحمد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

حي) ال يدة فاتنة غنور عنوانه)ا()
5)رقم) 2 9/1)برنو�صي) األزهر إقارة)

22222)دار البيضاء)املغرب.

حي) ال يدة سارة غنور عنوانه)ا()
5)رقم) 2 9/1)برنو�صي) األزهر إقارة)

22222)دار البيضاء)املغرب.

حي) غنور عنوانه)ا() ال يد زكرياء)
5)رقم) 2 9/1)برنو�صي) األزهر إقارة)

22222)دار البيضاء)املغرب.

ال يد رحمد رختاري عنوانه)ا()

رجموعة رياض سيدي رورن إقارة)
دار) (22222  23 رقم) (3 طابق) (10

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

حي) ال يدة فاتنة غنور عنوانه)ا()
5)رقم) 2 9/1)برنو�صي) األزهر إقارة)

22222)دار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741338.

496I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

7SEAS LAB
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع روريتانيا صندوق البريد 

2229، 40000، رراكش املغرب

7SEAS LAB شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 57 شارع 

روريتانيا صندوق البريد 2229 - 

40000 رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

105505

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 7SEAS(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.LAB

اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الرقمي والوسائط املتعددة.

57)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

(- (2229 البريد) صندوق  روريتانيا 

40000)رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 MANAGEMENT AND الشركة)

 ADVISORY( COMPANY( :( 33 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 Gonzague(BOURDEAU(ال يد

DE(FONTENAY(:(333)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة.

ال يد ح ن اليوبي):)333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

 MANAGEMENT AND الشركة)

ADVISORY COMPANY)عنوانه)ا()

الحي) ركرر،) (89/89 رقم) تجزئة 

 40000  588 ب) ص  غزلي  الصناعي 

رراكش املغرب.

 Gonzague(BOURDEAU(ال يد
رياض) عنوانه)ا() (DE FONTENAY

 40000 بويزكارن) تجزئة  العيون 

رراكش املغرب.

عنوانه)ا() اليوبي  ح ن  ال يد 

سعادة) ت ل6انت  الكواسم  دوار 

40000)رراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

البارودي) عباس  ارين  ال يد 

بن) (8 كلم) ارزريز  طريق  عنوانه)ا()

 40000 سعادة) ت ل6انت  كاوي 

رراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (07 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114734.

497I

LOCHA

LOCHA

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين ر ير جديد للشركة

LOCHA

13 زنقة احمد املجاطي اقارة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف.، 22332، 

الدار البيضاء املغرب

LOCHA شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقارة االلب طابق 1 

رقم 8 املعاريف البيضاء - 22332 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين ر ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 26727

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)يوليوز)2222)تم تعيين)

ملين) ال يد)ة() للشركة  جديد  ر ير 

سفيان كم ير وحيد

تبعا إلقالة ر ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم) 3 2 7.

498I



62373 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون ال اقية)

الحمراء

Lifeder

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون ال اقية الحمراء

صندوق البريد 2222، 70000، 

العيون املغرب

Lifeder شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي 

التعاون زنقة دجلة رقم 48 - 70000 

العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31957

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (62

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Lifeder

أرض الشركة بإيجاز):)الخدرات)

واالشغال املختلفة

التجارة العارة

)االستراد والتصدير

اشغال البناء.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

التعاون زنقة دجلة رقم)48)-)70000 

العيون املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد عبد العزيز ال6البي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال6البي) العزيز  عبد  ال يد 

عنوانه)ا()حي التعاون زنقة دجلة رقم)

48 70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال6البي) العزيز  عبد  ال يد 

عنوانه)ا()حي التعاون زنقة دجلة رقم)

48 70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (01 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)1030.

499I

زوبير بوتغماس

STE ABRAJ TAZA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

زوبير بوتغماس

اكنول املركز تازة، 35050، تازة 

املغرب

STE(ABRAJ(TAZA شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

 LOT EL وعنوان رقرها اإلجتماعي

 AMAL(N 6622 TAZA - 35222

تازة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5435

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (14

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABRAJ(TAZA

(: بإيجاز) الشركة  أرض 
 PROMTEUR IMMOBILIER /
 COURTIER/TRAVAUX DIVERS

.OU CONSTRUCTIONS
 LOT EL (: عنوان املقر االجتماعي)
AMAL(N(6622(TAZA(-(35222)تازة)

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 500 (: النويني) النبي  عبد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: اليعكوبي) عزوز  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
النويني) النبي  عبد  ال يد 
عنوانه)ا()حي اوريدة رج س رقم)115 

تازة)35000)تازة املغرب.
عنوانه)ا() اليعكوبي  عزوز  ال يد 
شارع روالي) (11 تجزئة الوفاق رقم)

يوسف تازة)35000)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
النويني) النبي  عبد  ال يد 
عنوانه)ا()حي اوريدة رج س رقم)115 

تازة)35000)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (05 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2222)تحت رقم)325.

501I

LBM CONSULTING

LA CERCANO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

LBM CONSULTING
 IMM ELITE AV MOHAMED
 5 MARRAKECH،  2222،

MARRAKECH(MAROC
LA CERCANO شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي اقارة راتما 

رقم 92\93 شارع عالل الفا�صي - 

40000 رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

78229

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2262 نونبر) (23

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 LA (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CERCANO

استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)

رقهى وتقديم الوجبات ال ريعة.

اقارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

راتما رقم)92\93)شارع عالل الفا�صي)

-)40000)رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

املرس6اني) الرزاق  عبد  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

املرس6اني) الرزاق  عبد  ال يد 

 93\92 رقم) راتما  اقارة  عنوانه)ا()

رراكش) (40000 شارع عالل الفا�صي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

املرس6اني) الرزاق  عبد  ال يد 

 93\92 رقم) راتما  اقارة  عنوانه)ا()

رراكش) (40000 شارع عالل الفا�صي)

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (08 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2262)تحت رقم)78229.

522I

FIDU(ALIMTYAZ

STE SEMYAS TRANS SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDU(ALIMTYAZ

الشقة 2 عمارة 17 شارع رحمد 

الزرق6وني ال6ابق األول،  .ج 

FES MAROC ،30000 ،فاس

STE SEMYAS TRANS SARL شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم  2 

تجزئة ثورية عين عمير فاس. - 

30000 فاس املغرب 

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63447

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 أشت) (04

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SEMYAS TRANS SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

بضائع)))اكثر رن)15)طنا)(.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ثورية عين عمير فاس.) تجزئة  (2 

30000)فاس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد سمراد ياسير):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: حكيمة) راروني  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ياسير  سمراد  ال يد 

شارع وهران)11)زنقة الأوس الزهور)

1)فاس)30000)فاس املغرب.

ال يدة راروني حكيمة عنوانه)ا()

يوسف) اقارة  (90 عمارة) (3 شقة)

تجزئة الفتح طريق عين ال من فاس)

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() ياسير  سمراد  ال يد 

شارع وهران)11)زنقة الأوس الزهور)

1)فاس)30000)فاس املغرب)

ال يدة راروني حكيمة عنوانه)ا()

يوسف) اقارة  (90 عمارة) (3 شقة)

تجزئة الفتح طريق عين ال من فاس)

30000)فاس املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (11 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1943.

503I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

L’ATELIER B2A
إعالن رتعدد القرارات

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard، Al(Qods، Lot 157

 Al(Majd، 6er(Etage، Appart

 N°2، BP 2 ، Aouama – Tanger،

92222، TANGER(MAROC

L’ATELIER(B2A «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان رقرها االجتماعي : بلوك 

103، تجزئة رقم 2، ال6ابق االول 

املن6قة الحرة للتصدير بوخالف، 

طنجة. - 90000 طنجة املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.95735

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

املؤرخ في)22)يوليوز)2222

تم اتخاذ القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

استقالة ال يد سفيان عرشان رن)

املسجلة) للشركة  كم ير  رنصبه 

بالسجل التجاري تحت رقم)95735

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

الذي ينص) (: و62) و7) (6 بند رقم)

استقالة ال يد سفيان) (: على رايلي)

عرشان رن رنصبه كم ير للشركة)

ال يد فريد اشوي�صي على) وحفاظ 

رنصبه ملدة أير رحدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (07 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)9 2329.

504I

CARREFOUR DES MANAGERS

 ASSIST ETUDES ET

COORDINATIONS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 6 ETAGE 2 BUR ،45

 3 TARIK(AL(KHAIR(SIDI

 BERNOUSSI  5، RUE 6 ETAGE

 2 BUR 3 TARIK(AL(KHAIR(SIDI

 BERNOUSSI، 22222، Ville

MAROC

 ASSIST ETUDES ET

COORDINATIONS شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

 GROUPE وعنوان رقرها اإلجتماعي

 ATTAKADDOUM(GH2 - 67

 2EME(ETAGE(SIDI(BERNOUSSI

 CASABLANCA 22262

CASABLANCA املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 27 25

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 ASSIST(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.ETUDES ET COORDINATIONS
أرض الشركة بإيجاز):)-)امل اعدة)

في املوقع واملراقبة والتن يق)؛
-)الدراسات الفنية.

-)التحقق رن املسح الكمي املنفذ)
للق6ع املعمارية.

-)دراسات طبوأرافية كارلة.
-)دراسات النماذج الرقمية.

وتشكيل) ال6بوأرافيا  (-
التضاري2)؛

وتشخيص) الحضري  التحليل  (-
املشاريع.

وبشكل غعم،)غي رعارلة رالية غو)
بب اطة) رفيدة  غو  ضرورية  عقارية 
ورن) املؤس�صي  أرضها  لتحقيق 

املرجح غن تعزز نموها وت6ورها..
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
 GROUPE( ATTAKADDOUM
 GH2( -( 67( 2EME( ETAGE( SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA

CASABLANCA)22262)املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: املعتصم) ريلود  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد ريلود املعتصم عنوانه)ا()
الزراررة) الغنادرة  كبور  اوالد  دور 

222 2)الزراررة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد ريلود املعتصم عنوانه)ا()
الزراررة) الغنادرة  كبور  اوالد  دور 

222 2)الزراررة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741441.

505I

CABINET(KHACHIM

BADRATE AL MAGHRIB
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CABINET(KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI، 6 222، KENITRA

MAROC
BADRATE AL MAGHRIB شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي الوفاء 
01 رقم 6223 القني6رة - 14000 

القني6رة املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55407

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BADRATE AL MAGHRIB
بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الحبوب بالجملة والتق يط.
الوفاء) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 14000 (- القني6رة) (6223 رقم) (01

القني6رة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ريلود) فلعوص  ال يد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ريلود  فلعوص  ال يد 
 14000 بنمنصور) عمر  اوالد  دوار 

القني6رة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() ريلود  فلعوص  ال يد 
 14000 بنمنصور) عمر  اوالد  دوار 

القني6رة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) بالقني6رة  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)1907.

506I

Afifa(BELHANA

KB GHARB
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

Afifa(BELHANA
شارع 11 يناير٬ عمارة ادرار٬6 
ال6ابق االول٬ ركتب رقم 3 حي 
الداخلة، 80060، ٲكادير٬ املغرب

KB(GHARB شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 325، 
شارع الح ن الثاني، - 82222 

غكادير، املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16339

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تمت) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
غرين) رحمد  )ة() ال يد) تفويت 
العوفي)15.000)حصة اجتماعية رن)
حصة لفائدة ال يد) (15.000 غصل)
يوليوز) (22 بتاريخ) قباج  طارق  )ة()

.2222

العوفي) يون2  )ة() ال يد) تفويت 

حصة اجتماعية رن غصل) (15.000

)ة() ال يد) لفائدة  حصة  (15.000

طارق قباج بتاريخ)22)يوليوز)2222.

العوفي) ح ن  )ة() ال يد) تفويت 

حصة اجتماعية رن غصل) (15.000

)ة() ال يد) لفائدة  حصة  (15.000

طارق قباج بتاريخ)22)يوليوز)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (07 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2222)تحت رقم)95235.

507I

EUREXMA

جينكا سپورت
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT

 B628، 22222، CASABLANCA

MAROC

جينكا سپورت شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي زنقة 

ركراكة إقارة الكورنيش عمارة رقم 

2 ال6ابق األسفل بوركون 108 - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

468087

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (15

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

جينكا) (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

سپورت.

أرض الشركة بإيجاز):)ناد ريا�صي.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ركراكة إقارة الكورنيش عمارة رقم)

(- (108 بوركون) األسفل  ال6ابق  (2

22222)الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 ال يد عبد الحفيض بن شريف):

درهم) (10.000 بقيمة) حصة  (100

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد عبد الحفيض بن شريف)
سيمون) سان  زنقة  (14 عنوانه)ا()

33000)بوردو فرن ا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد عبد الحفيض بن شريف)
سيمون) سان  زنقة  (14 عنوانه)ا()

33000)بوردو فرن ا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741990.

509I

PARTAGE CONSULTING

SNAZZY MARKET PLACE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

PARTAGE CONSULTING

شارع لبنان إقارة يارنة 1 ال6ابق 

 Tanger ،90000 ،76 ال ادس رقم

املغرب

SNAZZY(MARKET(PLACE شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 15، 

 avenue(prince(Moulay

 abdellah، 6er(étage - 92222

طنجة املغرب



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62372

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

106755

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (16

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SNAZZY(MARKET(PLACE

األعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وت6وير وإدارة) التجارية اإللكترونية،)

بوابة اإلك ترانت واإلنترانت)؛

واستضافة) وت6وير  تصميم  (•

للمواقع) ورخصصة  رشتركة 

الوسائط) وت6بيقات  اإللكترونية 

واالستشارات) التفاعلية  املتعددة 

املجال) اسم  وتسجيل  اإلنترنت  عبر 

وإنشاء)املتاجر اإللكترونية.

االتصاالت،) في  االستشارات  (•

واإلعالن ح ب) وال6باعة،) والنشر،)

وتنظيم) اإلعالنات،) وعرض  الكائن،)

املعارض واألحداث التجارية.

باألنش6ة) املتعلق  التدريب  (•

املختلفة التي تقو  بها الشركة.

نيابة) واالستحواذ  االستحواذ  (•

االختراع) براءات  جميع  على  عنها 

والعالرات) والعمليات  والتراخيص 

التجارية املدرجة في روضوع الشركة)

غو استخدارها غو نقلها غو ر اهمتها في)

الشركة)؛

غو) حصة  على  االستحواذ  (•

رصلحة في غي شركة غو شركة ذات)

أرض رماثل غو ررتبط)؛

بجميع) واالستحواذ  الحصول،) (•

والتحويل) وامل اهمة،) غشكاله،)

املباشر،) أير  غو  املباشر  والتمثيل 

االختراع،) براءات  جميع  وتداول 

التجارية) العالرات  وجميع 

والوكاالت،) والتراخيص،) والعمليات،)

والحصرية،)واإليداع،)واالرتيازات)؛

األنش6ة) جميع  غعم  وبصورة  (•
والخدرات) والصناعية  التجارية 
غو) املالية  غو  بالصناعة  املتعلقة 
املنقولة غو العقارية املرتب6ة بشكل)
األشياء) بأحد  رباشر  أير  غو  رباشر 
املذكورة غعاله غو التي يمكن غن تعزز)

ت6وير الشركة.
بجميع) الدولية  التجارة  (•
التصدير،) االستيراد،) غشكالها،)
ال م رة،) اإلرسالية،) التمثيل،)
الترويج،) البيع،) الشراء،) العبور،)
لح اب) غو  الخاص  لح ابها  سواء)
الغير،)رن جميع املواد غو املنتجات غو)
كانت) األصناف غو املواد الخا  سواء)

رصنعة غو نصف رصنعة.
(،15 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 avenue(prince(Moulay(abdellah،

6er(étage(-(92222)طنجة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 350 (: العزيزي) سكينة  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 252 (: العزيزي) زينب  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 252 (: العزيزي) رروى  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
القصري) الخ6يب  رريم  ال يدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (150 (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يدة سكينة العزيزي عنوانه)ا()
 Villa( Vista،( Rue( 2( N°22( 92222

طنجة املغرب.
العزيزي عنوانه)ا() زينب  ال يدة 
 Villa( Vista،( Rue( 2( N°22( 92222

طنجة املغرب.
ال يدة رروى العزيزي عنوانه)ا()
 Villa( Vista،( Rue( 2( N°22( 92222

طنجة املغرب.
القصري) الخ6يب  رريم  ال يدة 
 Villa(Vista،(Rue(2(N°22()عنوانه)ا

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ورواطن ر يري الشركة):)

ال يدة سكينة العزيزي عنوانه)ا()
 Villa( Vista،( Rue( 2( N°22( 92222

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (05 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

.M282229 858(2222)تحت رقم

562I

Fiduciaire(Place(Des(Nations(Sarl

BAS SERVICE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 Fiduciaire(Place(Des(Nations
Sarl

 Rue(Abou(Bakr(Razi(Res(Ibrahim
 6er(Etage(n° 62، 92222، tanger

MAROC
BAS SERVICE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي إقارة 

العزيزية، شارع العربية ال عودية، 
ال6ابق الثالت رقم 22 - 90000 

طنجة املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

622295
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 BAS (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE
أ ل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وتنضيف العربات وال يارات بجميع)

غنواعها.
إقارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال عودية،) العربية  شارع  العزيزية،)
 90000 (- (22 رقم) الثالت  ال6ابق 

طنجة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يدة فدوة يوسفي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: لقدوري) رروان  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() يوسفي  فدوة  ال يدة 

الوحدة) (2 عملية باب جديد الش6ر)

رراكش) (40000 عزوزية) غ/14) ب 

املغرب.

ال يد رروان لقدوري عنوانه)ا()

الرراني) ررشوش  سبيت  عين  رركز 

15000)الخمي ات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد رروان لقدوري عنوانه)ا()

الرراني) ررشوش  سبيت  عين  رركز 

15000)الخمي ات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (17 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)2 33.

513I

EUREXMA

MIRO’S BEVERAGES

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT

 B628، 22222، CASABLANCA

MAROC

MIRO’S BEVERAGES شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(



62377 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

املقبرة درجGA رجمع غوريزون زنقة 

ركراكة إقارة الكورنيش عمارة رقم 

2 ال6ابق األسفل بوركون 22222 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  2 26

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر) (2222 يوليوز) في) 2) املؤرخ 

حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة)

ربلغ) (MIRO’S BEVERAGES
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)

درج املقبرة  شارع  اإلجتماعي  رقرها 

ركراكة) زنقة  غوريزون  رجمع  (GA

 2 رقم) عمارة  الكورنيش  إقارة 

ال6ابق األسفل بوركون)22222)الدار)

البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عد  وجود)

نشاط رنذ إنشاء)الشركة.

شارع) ب  التصفية  رقر  وحدد 

(- غوريزون) رجمع  (GAدرج املقبرة 

22222)الدارالبيضاء)املغرب.)

وعين):)

جدالن) ال يد  ال يد)ة()

 TCHÈQUE وعنوانه)ا() ريروسلوف 

 22222( TCHÈQUE( TCHÈQUE

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)9 26 7.

514I

ADVISORY PARTNERS

AGADIRSANTE
إعالن رتعدد القرارات

ADVISORY PARTNERS

 Bd(Abdelmoumen ،165

 Quartier(des(Hôpitaux(Imm(A

 6ER(étage(Casablanca، 22622،

Casablanca Maroc

AGADIRSANTE «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : 7زنقة 

سبتة اقارة راري ال6ابق التاني 

ركتب رقم 8 الدار البيضاء - - 

.CASABLANCA MAROC

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.467385

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

املؤرخ في)05)أشت)2222

تم اتخاذ القرارات التالية):)

على) ينص  الذي  (: (1 رقم) قرار 

تفويت حصص رن الشركة) (: رايلي)

ال يد) إلى  (AKDITAL( HOLDING

زدناس عبدهللا)

قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي)

تحويل الشكل القانوني رن شركة) (:

ذات ر ؤولية رحدودة ذات شريك)

ر ؤولية) ذات  شركة  إلى  وحيد 

رحدودة)

على) ينص  الذي  (: (3 رقم) قرار 

توزيع جديد لرغسمال شركة) (: رايلي)

AGADIRSANTE

 قرار رقم)4):)الذي ينص على رايلي):

تحيين النظا  االسا�صي للشركة؛)

 قرار رقم)5):)الذي ينص على رايلي):

إع6اء)الصالحيات

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

على) ينص  الذي  (: (7 رقم) بند 

تفويت حصص رن الشركة) (: رايلي)

ال يد) إلى  (AKDITAL( HOLDING

زدناس عبدهللا)

 بند رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

شركة) رن  القانوني  الشكل  تحويل 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات شريك)

ر ؤولية) ذات  شركة  إلى  وحيد 

رحدودة)

على) ينص  الذي  (: (6 رقم) بند 

توزيع جديد لرغسمال شركة) (: رايلي)

AGADIRSANTE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2622 7.

515I

Fiduciaire(Place(Des(Nations(Sarl

CARRE ROSE SOLUTION

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 Fiduciaire(Place(Des(Nations

Sarl

 Rue(Abou(Bakr(Razi(Res(Ibrahim

 6er(Etage(n° 62، 92222، tanger

MAROC

CARRE ROSE SOLUTION شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي البوأاز، 

املوضفين، زنقة 58 رنزل رقم 6 - 

90000 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

106845

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (62

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 CARRE(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.ROSE SOLUTION

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التواصل املرئي وال معي بصري.

البوأاز،) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- (6 رقم) رنزل  (58 زنقة) املوضفين،)

90000)طنجة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: البرودي) سهيل  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

500)حصة) (: ال يد سعيد صلح)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد سهيل البرودي عنوانه)ا()

حي البوأاز زنقة رحمد غحمد الحياني)

رقم)64 90000)طنجة املغرب.

ال يد سعيد صلح عنوانه)ا()حي)

 6 زنقة واد االخضر رقم) (2 الجيراري)

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ٍسهيل البرودي عنوانه)ا() ال يد)

حي البوأاز زنقة رحمد غحمد الحياني)

رقم)64 90000)طنجة املغرب

ال يد سعيد صلح عنوانه)ا()حي)

 6 زنقة واد االخضر رقم) (2 الجيراري)

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (07 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)3779.

516I

ركتب رحاسبة

FOUTIS SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وفاة شريك

ركتب رحاسبة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 222 الرشيدية،  5222، 

الرشيدية املغرب

FOUTIS SARL AU شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 26 طريق 

الرشيدية زايدة ريدلت - 54375 

زايدة املغرب.

وفاة شريك



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62378

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6727

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
املؤرخ في)28)يوليوز)2222)تم اإلعال )
اليوبي وتوزيع) الشريك احمد  بوفاة 
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 يناير) (13 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):)

 180 رراد،) اليوبي  ال يد)ة()
حصة.

 180 اليوبي رص6فى،) ال يد)ة()
حصة.

 180 رحمد،) اليوبي  ال يد)ة()
حصة.

 167 عثمان،) اليوبي  ال يد)ة()
حصة.

 167 هدة،) دوحى  بن  ال يد)ة()
حصة.

 622 اوكديدو عائشة،) ال يد)ة()
حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
10)أشت) االبتدائية بميدلت بتاريخ)

2222)تحت رقم)623.
518I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

NIKA
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard، Al(Qods، Lot 157
 Al(Majd، 6er(Etage، Appart

 N°2، BP 2 ، Aouama – Tanger،
92222، TANGER(MAROC
NIKA شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي املن6قة 
الصناعية املجد تجزئة 747 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22729

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تحويل) يناير)2222) (30 املؤرخ في)

رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تجزئة) املجد  الصناعية  «املن6قة 
747)طنجة)-)90000)طنجة املغرب»)
الصناعية) املن6قة  (58 «تجزئة) إلى)
رقم) االرض  رلكية  سند  كزناية 
طنجة) (90000 (- طنجة) (22/27692

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232929.

519I

njbusiness

GEOTEC INGENIERIE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

njbusiness
 imm(bureau(zineb(n°68 etage 3
 av(abdelali(benchekroun(vn(fes

fes، 32222، fes(maroc
GEOTEC INGENIERIE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 35 

تجزئة بلير بن ودة ال6ابق 3 ركتب 
14 فاس - 30000 فاس املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63441
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (28
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GEOTEC INGENIERIE
ركتب) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الدراسات والتقنيات.
 35 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
ركتب) (3 تجزئة بلير بن ودة ال6ابق)

14)فاس)-)30000)فاس املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: بوجنان) شيماء) ال يدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد عبد الحكيم ستيتو):)500 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: بوجنان) شيماء) ال يدة 
بقيمة)100)درهم.

ال يد عبد الحكيم ستيتو):)500 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يدة شيماء)بوجنان عنوانه)ا()
 30000 بوعرورو حي امل6ار الناضور)

فاس املغرب.
ستيتو) الحكيم  عبد  ال يد 
عنوانه)ا()85ركرر زنقة)5)حي سيدي)
 30000 فاس) العليا  زواأة  الهادي 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يدة شيماء)بوجنان عنوانه)ا()
 30000 بوعرورو حي امل6ار الناضور)

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1939.

522I

ركتب املحاسبة اطاكو 

STE FLAH GUIR
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ركتب املحاسبة اطاكو 
زنقة 63 رقم 3 تنجداد، 52222، 

تنجداد املغرب
STE FLAH GUIR شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي قصر 
تزوكارت وادي النعا  بوذنيب 

الرشيدية -  5226 بوذنيب املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13917

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (17

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FLAH GUIR

زراعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

-اشغال) الخضراء) املناطق  وتهيئة 

رختلفة)-تنظيف املزارع.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بوذنيب) النعا   وادي  تزوكارت 

الرشيدية)-) 5226)بوذنيب املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ياسين) شعيبي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ياسين  شعيبي  ال يد 

قصر تزوكارت وادي النعا  بوذنيب)

الرشيدية) 5226)بوذنيب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() ياسين  شعيبي  ال يد 

قصر تزوكارت وادي النعا  بوذنيب)

الرشيدية) 5226)بوذنيب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)582.

523I



62379 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

trans lachaal

STE ARIJ AWRACH SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

trans lachaal

 hay(rachad(bloc 6 nu 273،

35222، taza(maroc

 STE ARIJ AWRACH SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

األرير روالي عبد هللا حي الربايز تازة - 

35000 تازة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5447

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (03

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARIJ AWRACH SARL AU

 Travaux(: أرض الشركة بإيجاز)

divers( ou( construction( /

 Entrepreneur( de( plantation( ou

 de(l’entretien(des(parcs،(jardins،

.avenus،(etc/(Négociant

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

األرير روالي عبد هللا حي الربايز تازة)

-)35000)تازة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد الح ين ال عيد عنوانه)ا()

 35000 حي الربايز بيت أال  تازة) (5

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد الح ين ال عيد عنوانه)ا()

 35000 حي الربايز بيت أال  تازة) (5

تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (10 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2222)تحت رقم)351.

52 I

ركتب املحاسبة اطاكو 

STE MAROCAINE HAMEEN
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ركتب املحاسبة اطاكو 

زنقة 63 رقم 3 تنجداد، 52222، 

تنجداد املغرب

 STE MAROCAINE HAMEEN

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي قصر 

الزاوية تنجداد كلميمة - 52222 

تنجداد املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13945

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROCAINE HAMEEN

أرض الشركة بإيجاز):)-املفاوضة)
-اشغال رختلفة)-انشاء)قنوات الري)

الزراعي.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 52222 (- كلميمة) تنجداد  الزاوية 

تنجداد املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: الهاشمي) حميدي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد حميدي رشيد):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد حميدي الهاشمي عنوانه)ا()

قصر الزاوية تنجداد كلميمة)52222 

تنجداد املغرب.

عنوانه)ا() رشيد  حميدي  ال يد 

قصر الزاوية تنجداد كلميمة)52222 

تنجداد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد حميدي الهاشمي عنوانه)ا()

قصر الزاوية تنجداد كلميمة)52222 

تنجداد املغرب

عنوانه)ا() رشيد  حميدي  ال يد 

قصر الزاوية تنجداد كلميمة)52222 

تنجداد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)611.

522I

ركتب املحاسبة اطاكو 

STE TITRAV
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

ركتب املحاسبة اطاكو 
زنقة)63)رقم)3)تنجداد،)52222،)

تنجداد املغرب

ذات) شركة  (STE TITRAV

امل ؤولية املحدودة

قصر) اإلجتماعي  رقرها  وعنوان 

(- تنجداد) العليا  فركلة  عاصم  ايت 

52222)تنجداد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري)

.2779

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يوليوز) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

بوأابا) رنير  )ة() ال يد) تفويت 

500)حصة اجتماعية رن غصل)500 

ابراهيم) )ة() ال يد) لفائدة  حصة 

ب باس بتاريخ)14)يوليوز)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)199.

527I

MOGADOR CONSULTING

AL AQABA SERVICES CASH
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين ر ير جديد للشركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 6،   222،

ESSAOUIRA MAROC

 AL AQABA SERVICES CASH

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي كراج رقم 

17 - 01 شارع باحنيني تجزئة تمنار - 

44000 الصويرة املغرب.

تعيين ر ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4701

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)27)يوليوز)2222)تم تعيين)

ال يد)ة() للشركة  جديد  ر ير 

بلمقد  سعدية كم ير وحيد

تبعا لقبول استقالة امل ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ)10)أشت)

2222)تحت رقم)159.

528I



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62382

business(processing(center

شركة ديباب

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

business(processing(center

 rue(yougoslavie(resid(andalous

 v(appt(N°3 gueliz(marrakech،

 2222، marrakech(maroc

شركة ديباب شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي إقارة 

بونهار 13 رقر 22 كليز - 40000 

رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

103011

 13 في) رؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

شركة) (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

ديباب.

ر6عم،) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رمول حفالت.

إقارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 40000 (- كليز) (22 رقر) (13 بونهار)

رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد هينري بييغ غالن عنوانه)ا()

إقارة) الخ6ابي  الكريم  عبد  شارع 

رراكش) (40000  17 رقم) الباشا 

املغرب.

عنوانه)ا() باسكال  لكوك  ال يد 

إقارة) الخ6ابي  الكريم  عبد  شارع 

رراكش) (40000  17 رقم) الباشا 

املغرب.

ال يد ر�صى كي تاندي عنوانه)ا()

إقارة) الخ6ابي  الكريم  عبد  شارع 

رراكش) (40000  17 رقم) الباشا 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد هينري بييغ غالن عنوانه)ا()

إقارة) الخ6ابي  الكريم  عبد  شارع 

رراكش) (40000  17 رقم) الباشا 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 2) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)662523.

529I

CAP MONDIAL COMPTA

FLYTECH SYSTEMS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE(AKOUB(MANSOUR 6ER 2

 ETAGA(N6، 92222، TANGER

MAROC

FLYTECH SYSTEMS شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 2 شارع 

يعقوب رنصور، ال6ابق األول رقم 

1. - 90000 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

106771

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (14

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FLYTECH SYSTEMS

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

 Conception،( fabrication،

 production،( importation،

 exportation،(achat(et(vente(des

 drones( civils،( composants،( et

.accessoires

شارع) (2 (: عنوان املقر االجتماعي)

رقم) األول  ال6ابق  رنصور،) يعقوب 

1.)-)90000)طنجة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

100)حصة) (: ال يد علي فرحات)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.)

بقيمة) (100 (: ال يد علي فرحات)

1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() فرحات  علي  ال يد 

شارع روالي يوسف اقارة كريمة ط)

8)شقة)30 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() فرحات  علي  ال يد 

شارع روالي يوسف اقارة كريمة ط)

8)شقة)30 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232896.

530I

SARL(AUH-DEV(CONSULTANTS 

 OMNA ETUDES &

CONSULTING
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

SARL(AUH-DEV(CONSULTANTS

34 زنقة زرز  إقارة زرز  ركتب رقم 

8، 14000، القني6رة املغرب

 OMNA(ETUDES &

CONSULTING شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 4 زنقة 

ابو تما  شقة رقم 62 القني6رة - 

14000 القني6رة املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55463

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (08

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 OMNA(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.ETUDES(&(CONSULTING

-رهندس) (: أرض الشركة بإيجاز)

استشارات االشغال العمورية

واالستف ار) الدراسة  -ركتب 

والبحث.
زنقة) (4 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- القني6رة) (62 رقم) شقة  تما   ابو 

14000)القني6رة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

1.000)حصة) (: ال يد عمر نضير)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

حي) عنوانه)ا() نضير  عمر  ال يد 

سليمة رقم)62)سيدي قاسم)16000 

سيدي قاسم املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

حي) عنوانه)ا() نضير  عمر  ال يد 

سليمة رقم)62)سيدي قاسم)16000 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) بالقني6رة  االبتدائية 
رقم)-.

531I

فيدي ير ب مة شركة دات امل ؤولية املحدودة دات)

الشريك الوحيد

زينون سكن
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

فيدي ير ب مة شركة دات 

امل ؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد

تجزئة عثمان زنقة 62 رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء، 72 22، 

الدار البيضاء املغرب
زينون سكن شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية ال6ابق 3 شقة 5 - 2 222 

الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

466873

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (08

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
زينون) (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

سكن.

االنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

10)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 222 2 (- (5 شقة) (3 الحرية ال6ابق)

الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

500)حصة) ال يد جواد براهيم):)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: القادر) عبد  جواد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد جواد عبد القادر عنوانه)ا()
بلوك س زنقة)2)رقم) 2  (1 املكان ة)

البيضاء) الدار  (27682 بوسكورة)

املغرب.

عنوانه)ا() براهيم  جواد  ال يد 
بلوك س زنقة)2)رقم) 2  (1 املكان ة)

البيضاء) الدار  (27682 بوسكورة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد جواد عبد القادر عنوانه)ا()
بلوك س زنقة)2)رقم) 2  (1 املكان ة)

البيضاء) الدار  (27682 بوسكورة)

املغرب

عنوانه)ا() براهيم  جواد  ال يد 
بلوك س زنقة)2)رقم) 2  (1 املكان ة)

البيضاء) الدار  (27682 بوسكورة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)740733.

532I

STE MONIGRAINS

رونيكران
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE MONIGRAINS

 LOT(NARJIS(RUE 22 N°22

 BRANES(II(TANGER، 92222،

TANGER MAROC

رونيكران شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 1TR دوار 
بوخالف تجزئة 272 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44365

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)17)رارس)2262)تم تحويل)
رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 272 تجزئة) بوخالف  دوار  (1TR»
إلى) طنجة املغرب») (90000 (- طنجة)
 22 رقم) (22 زنقة) نرج2  «تجزئة 
 90100 (- (2 برانص) (2 رقم) ركتب 

طنجة املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (07 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2262)تحت رقم)22  .

533I

ركتب املحاسبة اطاكو 

STE CONSTRAVOM
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ركتب املحاسبة اطاكو 
زنقة 63 رقم 3 تنجداد، 52222، 

تنجداد املغرب
STE CONSTRAVOM شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان رقرها اإلجتماعي زنقة 06 
تغدوين الجديدة تنجداد - 52222 

تنجداد املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.66299

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر) (2222 أشت) (28 في) املؤرخ 
ذات ر ؤولية رحدودة) حل شركة 
 STE الوحيد) الشريك  ذات 
رغسمالها) ربلغ  (CONSTRAVOM
رقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي زنقة)06)تغدوين الجديدة)
املغرب) تنجداد  (52222 (- تنجداد)

نتيجة ل):)تلقائي.

 06 وحدد رقر التصفية ب زنقة)

 52222 (- تنجداد) الجديدة  تغدوين 

تنجداد املغرب.)

وعين):)
عماري) يوسف  ال يد)ة()

تنجداد) لبز   ايت  قصر  وعنوانه)ا()

املغرب) تنجداد  (52222 كلميمة)

كمصفي))ة()للشركة.

ال يد)ة()ر�صى عماري وعنوانه)ا()

كلميمة) تنجداد  لبز   ايت  قصر 

)ة() تنجداد املغرب كمصفي) (52222

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)222.

534I

COGEST

ONNEA INVEST
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

COGEST

 BD(RAHAL(EL(MESKINI، 51

22622، CASABLANCA(MAROC

ONNEA INVEST شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية ال6ابق 3 الرقم 5 - 22622 

الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

468349

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (26

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
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عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ONNEA INVEST

في) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االستيراد والتصدير.

10)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 22622 (- (5 الرقم) (3 الحرية ال6ابق)

الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: جهان) برا�صي  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: اسماعيل) برا�صي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() جهان  برا�صي  ال يدة 
الدار) (22 22 زنقة القن6رة بولو) (9

البيضاء)املغرب.

ال يد برا�صي اسماعيل عنوانه)ا()
الدار) زنقة القني6رة بولو)22 22) (9

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() جهان  برا�صي  ال يدة 
الدار) (22 22 زنقة القن6رة بولو) (9

البيضاء)املغرب

ال يد برا�صي اسماعيل عنوانه)ا()
الدار) زنقة القني6رة بولو)22 22) (9

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2227 7.

535I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت رلحقة)

ورزازات

STE MEDJAMAL SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت رلحقة ورزازات

شارع روالي رشيد عمارة دادس 

ال6ابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

STE MEDJAMAL SARL شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

1 رقم 32 رركز سكورة - 5522  

ورزازات املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62927

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (06

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDJAMAL SARL

البناء) (* (: بإيجاز) الشركة  أرض 

واالشغال املختلفة)

*)رمون الحفالت)

*)امل اورة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  5522 (- سكورة) رركز  (32 رقم) (1

ورزازات املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد زاعكور جمال):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

500)حصة) (: ال يد أزال رحمد)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() جمال  زاعكور  ال يد 
رقم)03)شارع رحمد الخار2)45000 

ورزازات املغرب.

عنوانه)ا() رحمد  أزال  ال يد 

ورزازات) ( 5872 ارنوالون) ازضل 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() جمال  زاعكور  ال يد 
رقم)03)شارع رحمد الخار2)45000 

ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ)29)يوليوز)

2222)تحت رقم)-.

536I

)ركتـــب ح ابــات غكاديرف ك ش.) .) 

GH AGRO NEGOCE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ركتـــب ح ابــات غكاديرف ك ش. 
  . 

بلوك C رقم 265 حي غساكا تكوين 
غكادير، 82252، غكادير املغرب

GH AGRO NEGOCE شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي بلوك غ 
رقم 9 2 تجزئة غدرين غيت رلول - 

86150 إنزكان املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22865
في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (27
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 GH (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRO NEGOCE
االستراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

والتصدير
التجارة

توزيع رواد الغدائية.
غ) بلوك  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- تجزئة غدرين غيت رلول) (2 9 رقم)

86150)إنزكان املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 90.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (300 (: أانم) ال يد زكرياء)

بقيمة)30.000)درهم للحصة.

 300 (: أانم) رص6فى  ال يد 

حصة بقيمة)30.000)درهم للحصة.

 300 (: لعديدي) رحمد  ال يد 

حصة بقيمة)30.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() أانم  زكرياء) ال يد 

تجزئة غدرين غيت) (2 9 بلوك غ رقم)

رلول)86150)إنزكان املغرب.

عنوانه)ا() أانم  رص6فى  ال يد 

تجزئة غدرين غيت) (2 9 بلوك غ رقم)

رلول)86150)إنزكان املغرب.

ال يد رحمد لعديدي عنوانه)ا()

تجزئة غدرين غيت) (2 9 بلوك غ رقم)

رلول)86150)إنزكان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() أانم  زكرياء) ال يد 

تجزئة غدرين غيت) (2 9 بلوك غ رقم)

رلول)86150)إنزكان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2222)تحت رقم) 622.

537I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة أ م أ رانتنون2 أند 

انجرنينغ
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 26

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR،

22222، NADOR(MAROC

شركة غ   غ رانتنون2 غند انجرنينغ 

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران رقم 2369 سلوان - 22222 

الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22273

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (09

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها):)شركة غ)

  غ رانتنون2 غند انجرنينغ.

أرض الشركة بإيجاز):)*)خدرات)

الهندسة

*)خدرات الصيانة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العمران رقم)2369)سلوان)-)22222 

الناظور املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: رحمد) رحيوي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() رحمد  رحيوي  ال يد 

سلوان) (2369 رقم) العمران  تجزئة 

الناظور)22222)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() رحمد  رحيوي  ال يد 

سلوان) (2369 رقم) العمران  تجزئة 

الناظور)22222)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)03)أشت)

2222)تحت رقم)2292.

538I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

ELBOUCIRI FOOD
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

26، ركتب 17، ال6ابق الثاني، 

ركاتب باالص، شارع عبد الكريم 

الخ6ابي، فاس، 30000، فاس 

املغرب

ELBOUCIRI FOOD شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 6 

تجزئة االدري ية شارع الجيش 

امللكي - 30000 فاس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63409

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (07

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELBOUCIRI FOOD

ر6عم،) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رقهى،)حلويات ورثلجات.

 6 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة االدري ية شارع الجيش امللكي)

-)30000)فاس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

القادر) عبد  البوصيري  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (252 (:

للحصة.

الهدى) نور  البوصيري  ال يدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (252 (:

للحصة.

 252 (: اريمة) البوصيري  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 252 (: ايمان) البوصيري  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

القادر) عبد  البوصيري  ال يد 

الحديقة) تجزئة  17/ك7) عنوانه)ا()

تغات)30000)فاس املغرب.

الهدى) نور  البوصيري  ال يدة 

الحديقة) تجزئة  17/ك7) عنوانه)ا()

تغات)30000)فاس املغرب.

اريمة) البوصيري  ال يدة 

الحديقة) تجزئة  17/ك7) عنوانه)ا()

تغات)30000)فاس املغرب.

ايمان) البوصيري  ال يدة 

الحديقة) تجزئة  17/ك7) عنوانه)ا()

تغات)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

القادر) عبد  البوصيري  ال يد 

الحديقة) تجزئة  17/ك7) عنوانه)ا()

تغات)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (06 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1906.

540I

STRADVISOR SARL AU

سترادفيزر
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

STRADVISOR SARL AU

 avenue(Mohammed(Slaoui 44

Fès، 32222، FES(Maroc

سترادفيزر شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 44 شارع 

رحمد سالوي املدينة الجديدة، 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22865

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 رارس) (16

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سترادفيزر.

أرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

هندسة) التكوين،) الت يير،) في 

االستراتيجية) الدراسات  التكوين،)

واملالية.

44)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

رحمد سالوي املدينة الجديدة،)فاس)

-)30000)فاس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: ال6البي) هدى  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ال6البي  هدى  ال يدة 

املدينة) سالوي  رحمد  شارع  (44

الجديدة،)فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() ال6البي  هدى  ال يدة 

املدينة) سالوي  رحمد  شارع  (44

الجديدة،)فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (17 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1341.

544I



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   6238 

moorish co

HOME & SLEEP
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

moorish co

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 6 apt 6 bd(yacoub(elmansour

 casablanca، 22622، casablanca

maroc

HOME & SLEEP شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 410 شارع 

الزرق6وني إقارة حماد ال6ابق 1 

رقم 1 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

468405

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (26

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 HOME(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.&(SLEEP

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ر تلزرات املفروشات.

 410 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع الزرق6وني إقارة حماد ال6ابق)

1)رقم)1)الدار البيضاء)-)22222)الدار)

البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 700 (: سعيدي) رونية  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد طارق الجابري):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 100 (: ال يد عبد اإلله سعيدي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 100 (: رحاسن) نجات  ال يدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يدة رونية سعيدي عنوانه)ا()
159)زاوية زنقة الزهراوي ابو القاسم)
ب) درج  األول  ادري2  روالي  شارع 
الدار) (22222 البيضاء) (16 ش) (4 ط)

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() الجابري  طارق  ال يد 
الدار) (14 رقم) حي املسجد زنقة هاء)
البيضاء) الدار  (22222 البيضاء)

املغرب.
سعيدي) اإلله  عبد  ال يد 
عنوانه)ا()626)تجزئة الدو�صي سيدي)
رحال الشاطئ برشيد)22675)سيدي)

رحال الشاطئ برشيد املغرب.
ال يدة نجات رحاسن عنوانه)ا()
رحال) سيدي  التالل  تجزئة  (46
رحال) سيدي  (22675 الشاطئ)

الشاطئ املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يدة رونية سعيدي عنوانه)ا()
159)زاوية زنقة الزهراوي ابو القاسم)
ب) درج  األول  ادري2  روالي  شارع 
الدار) (22222 البيضاء) (16 ش) (4 ط)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2235 7.

545I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 HIGH STRUCTURE
CONSTRUCTION

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
رفع رغسمال الشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 ال6ابق 5 الشقة 9 اقارة 
الحرية شارع فل 6ين، 30000، 

فاس املغرب

 HIGH STRUCTURE
CONSTRUCTION شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 2 

الزنقة 1 اقارة الفردوس الشقة 11 
حي سيدي الهادي زواأة - 30000 

فاس املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22265

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تم) (2222 أشت) (26 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
«400.000)درهم»)غي رن)«100.000 
عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)
نقدية) حصص  تقديم  (: طريق)

غوعينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (06 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1910.
547I

monde servicecompta

 IBRAHIM NOURI ET
KHADIJA ZAHIR

عقد ت يير حر ألصل تجاري))األشخاص)

ال6بيعيون(
عقد ت يير حر ألصل تجاري

 IBRAHIM(NOURI(ET(KHADIJA
 ZAHIR

بمقت�صى عقد روثق رؤرخ في)23 
يونيو)2222)غع6ى ال يد)ة()خديجة)
الوطنية) للب6اقة  )ة() الحارل) زهير 
بالسجل) املسجل  (B641367 رقم)
التجاري)69328 )باملحكمة التجارية)
الحر) الت يير  حق  البيضاء) بالدار 
تجزيئة) ب  الكائن  التجاري  لألصل 
الجديدة) املدينة  (8 الرقم) امل تقبل 
الدار) (22222 (- البيضاء) الدار 
سعيد) لل يد)ة() ملغرب  ا  البيضاء)
الوطنية) للب6اقة  )ة() الحارل) ابكان 
3)سنة تبتدئ) BH443474)ملدة) رقم)
 14 وتنتهي في) (2222 يوليوز) (15 رن)
شهري) ربلغ  رقابل  (2223 يوليوز)

62.222)درهم.
548I

monde servicecompta

 IBRAHIM NOURI ET

KHADIJA ZAHIR
عقد ت يير حر ألصل تجاري))األشخاص)

ال6بيعيون(

عقد ت يير حر ألصل تجاري

 IBRAHIM(NOURI(ET(KHADIJA

 ZAHIR

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 

ال يد)ة() غع6ى  (2222 يونيو) (23

للب6اقة) )ة() الحارل) نوري  ابراهيم 

املسجل) (B28 2 6 رقم) الوطنية 

بالسجل التجاري)69322 )باملحكمة)

التجارية بالدار البيضاء)حق الت يير)

ب) الكائن  التجاري  لألصل  الحر 

املدينة) (8 الرقم) امل تقبل  تجزيئة 

تجزيئة) البيضاء) الدار  الجديدة 

الجديدة) املدينة  (8 الرقم) امل تقبل 

الدار البيضاء)22222)الدار البيضاء)

ابكان) سعيد  لل يد)ة() ملغرب  ا 

رقم) الوطنية  للب6اقة  )ة() الحارل)

سنة تبتدئ رن) (3 ملدة) (BH443474

15)يوليوز)2222)وتنتهي في)14)يوليوز)

 62.222 شهري) ربلغ  رقابل  (2223

درهم.

549I

درعة ارشادات ش. . 

LBM ZAT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

درعة ارشادات ش. . 

15 شارع بئر غنزران صندوق بريد 

10 تصورعت 15 شارع بئر غنزران 

صندوق بريد 10 تصورعت، 

45000، ورزازات املغرب

LBM(ZAT شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي 195 حي 

ايت اكضيف - 45000 ورزازات 

املغرب.

حل شركة



62385 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1807

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)16)يوليوز)2222)تقرر حل)

 LBM(شركة ذات امل ؤولية املحدودة

 1.000.000 رغسمالها) ربلغ  (ZAT

 195 درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي)

ورزازات) (45000 (- حي ايت اكضيف)

النهائي) التوقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

لنشاط الشركة..

حي) (195 وحدد رقر التصفية ب)

ورزازات) (45000 (- اكضيف) ايت 

املغرب.)

وعين):)

 DIDIER PIERRE ال يد)ة()

وعنوانه)ا() (YVES LE JONCOUR

 ROUTE DE CORN ER HOET  01

كمصفي) (56400 BRECH FRANCE

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ)06)أشت)

2222)تحت رقم)229.

551I

ركتب الدراسات املحاسباتية والت يير

AJJANI
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ركتب الدراسات املحاسباتية 

والت يير

شارع رحمد الخار2 عمارة بن6الب 

ال6ابق الثاني املكتب رقم 6، 

35100، جرسيف املغرب

AJJANI شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار 

افريدن ملريجة - 35100 جرسيف 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ENCOURS

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 رارس) (22

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

.AJJANI(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وانجاز) دراسة  (- البناء) او  رختلفة 

استيراد وتصدير كل) (- رشاريع الري)

انواع املنتوجات.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جرسيف) (35100 (- ملريجة) افريدن 

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 90.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

300)حصة) (: ال يد جمال خلوق)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 300 (: العجاني) رحمد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 300 (: رورود) نوالدين  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() خلوق  جمال  ال يد 

دوار افريدن ملريجة)35100)جرسيف)

املغرب.

ال يد رحمد العجاني عنوانه)ا()

حي حمرية)35100)جرسيف املغرب.

ال يد نوالدين رورود عنوانه)ا()

دوار افريدن ملريجة)35100)جرسيف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() خلوق  جمال  ال يد 

دوار افريدن ملريجة)35100)جرسيف)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)869/2222.

552I

mohammed(boumzebra

services beni mellal
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ر ير جديد للشركة

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23222، FKIH

BEN SALAH MAROC
services beni mellal شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي رراب دوار 
اوالد ارحمد جماعة حد بورو�صى - 

23222 سوق ال بت املغرب.
تعيين ر ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 53.
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 يونيو) (04 املؤرخ في)
ال يد)ة() للشركة  جديد  ر ير 
تبعا) وحيد  كم ير  رشيد  رولخيل 

إلقالة ر ير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب وق ال بت اوالد النمة)
رقم) تحت  (2222 يونيو) (25 بتاريخ)

.25/2222

553I

CABINET(HOURMANEK

BF CONSEIL &NEGOCE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CABINET(HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE 315
 HASSAN(II(AGADIR، 82222،

agadir(maroc
BF(CONSEIL &NEGOCE شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 

دوارادوزجمعة او ر عود جماعة 

واد الصفا شتوكة ايت باها - 

87222 بيوكرا املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22837

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (06

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 BF (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSEIL(&NEGOCE

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

طماطم) رن  الخضروات  تجفيف 

لفلفل) تجميد،ال6ماطم،ا وفواكه.

والبادنجان.طبخ وصلصة رركزة رن)

ركونات الفواكه والخضروات.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

جماعة) ر عود  او  دوارادوزجمعة 

واد الصفا شتوكة ايت باها)-)87222 

بيوكرا املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 22.222 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد بلكورة فيصل):)222)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() فيصل  بلكورة  ال يد 
 80000 60)اكادير) II)رقم) حي تادارت)

اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() فيصل  بلكورة  ال يد 
 80000 60)اكادير) II)رقم) حي تادارت)

اكادير املغرب



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62382

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2222)تحت رقم)6227.

555I

COGEST

EPIROC MAROC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

COGEST
 BD(RAHAL(EL(MESKINI، 51

22622، CASABLANCA(MAROC
EPIROC MAROC شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي 2 - 6 زنقة 
ابن عدارا املراك�صي - 22322 الدار 

البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.386673

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)فبراير)2222)تقرر إنشاء)
الت مية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
 EPIROC MAROC SUCCURSALE
شارع) زاوية  (353 بالعنوان) والكائن 
(- املقاورة) وشارع  ال ادس  رحمد 
22622)الدار البيضاء)املغرب وامل ير)
 Massimo ال يد)ة() طرف  رن 

.Angelucci(Edoardo
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741469.

556I

ABDENBIMSAADI

 STE MANAHIL TADLA
AZILAL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

ABDENBIMSAADI
 QUT(SAFA(N° 33 3EME(ETG
 BENI(MELLAL، 23222، BENI

MELLAL MAROC
 STE(MANAHIL(TADLA(AZILAL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي اريزان 

افورار - 22222 ازيالل املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4151

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANAHIL(TADLA(AZILAL

تربية) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

النحل/)االشغال املختلفة)/)بيع االت)

تربية النحل.

اريزان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

افورار)-)22222)ازيالل املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ال يدة نصر هللا سناء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ال يدة نصر هللا سناء)

شارع رحمد الخار2 رقم)97 23222 

بني رالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() ال يدة نصر هللا سناء)

شارع رحمد الخار2 رقم)97 23222 

بني رالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (29 بتاريخ) بازيالل  االبتدائية 

2222)تحت رقم)193.

557I

STE(FIDU-LIDOU(SARL

FES NEW CAR
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

STE(FIDU-LIDOU(SARL

 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA

 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME

 ETAGE(BUREAU 6  VN(FES،

32222، FES(MAROC

FES NEW CAR شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 6529 

حي الوحدة بن ودة - 30000 فاس 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23255

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 رارس) (13

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 FES (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEW CAR

-كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ال يارات.

 6529 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

فاس) (30000 (- حي الوحدة بن ودة)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: الخلوفي) زينب  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() الخلوفي  زينب  ال يدة 

 19 شقة) امللكي  الجيش  شارع  (87

فاس) (30000 الجديدة) املدينة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() الخلوفي  زينب  ال يدة 

 19 شقة) امللكي  الجيش  شارع  (87

املدينة الجديدة)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (23 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1777.

558I

njbusiness

DATE ME AGRI
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

njbusiness

 imm(bureau(zineb(n°68 etage 3

 av(abdelali(benchekroun(vn(fes

fes، 32222، fes(maroc

DATE ME AGRI شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 6 زنقة 

عبد الكريم بنجلون املدينة الجديدة 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63443

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (28

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
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عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 DATE (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.ME AGRI

شركة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

فالحية.
 6 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املدينة) بنجلون  الكريم  عبد  زنقة 

الجديدة فاس)-)30000)فاس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

(: كريم) رحمد  سنو�صي  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

(: كريم) رحمد  سنو�صي  ال يد 

1000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

كريم) رحمد  سنو�صي  ال يد 
تجزئة) الكتبية  زنقة  (10 عنوانه)ا()

 30000 فاس) ايموزار  طريق  مل فر 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

كريم) رحمد  سنو�صي  ال يد 
تجزئة) الكتبية  زنقة  (10 عنوانه)ا()

 30000 فاس) ايموزار  طريق  مل فر 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (10 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1940.

559I

CRI(MEKNES

H-ECHANGE MAROC
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CRI(MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 52222، MEKNES

MAROC

H-ECHANGE(MAROC شركة 
ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
 C16 وعنوان رقرها اإلجتماعي اقارة
 R/Z 2 - ب مة 1 الشقة 7 ال6ابق

50050 ركناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46095

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
املؤرخ في) 2)يوليوز)2222)تقرر حل)
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)
 H-ECHANGE الوحيد) الشريك 
 100.000 رغسمالها) ربلغ  (MAROC
درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي اقارة)
 R/Z(7)ال6ابق 1)الشقة) C16)ب مة)
52252)-)2)ركناس املغرب نتيجة ل):)

عد  توفر االركانيات املادية..
اقارة) ب  التصفية  رقر  وحدد 
 R/Z(7)ال6ابق 1)الشقة) C16)ب مة)

52252)-)2)ركناس املغرب.)
وعين):)

لكراكي) ح ا   ال يد)ة()
 183 الدين) بدر  اقارة  وعنوانه)ا()
 50050 3 تجزئة األحمدية) (5 الشقة)
ركناس املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (07 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2222)تحت رقم)505.

560I

CRI(MEKNES

FIRAS-KHADAMAT
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CRI(MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 52222، MEKNES
MAROC

FIRAS-KHADAMAT شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان رقرها اإلجتماعي 37 ب 

الشقة رقم 18 الب تان 3 - 50070 
ركناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43143
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر) (2222 يوليوز) (23 في) املؤرخ 
ذات ر ؤولية رحدودة) حل شركة 
FIRAS- الوحيد) الشريك  ذات 
رغسمالها) ربلغ  (KHADAMAT
رقرها) وعنوان  درهم  (100.000
 18 رقم) الشقة  ب  (37 اإلجتماعي)
50070)ركناس املغرب) (- (3 الب تان)
االركانيات) توفر  عد   (: ل) نتيجة 

املادية..
ب) (37 ب) التصفية  رقر  وحدد 
 50070 (- (3 الب تان) (18 الشقة رقم)

ركناس املغرب.)
وعين):)

نزيم) عبدالحق  ال يد)ة()
 18 رقم) الشقة  ب  (37 وعنوانه)ا()
املغرب) ركناس  (50070  3 الب تان)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (07 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2222)تحت رقم)506.
561I

CAGES

 CONSTRUCTION
IMMOBILIER KSSIBA -CIK

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

CAGES
 ANGLE(RUE(IFNI & RABIAA 97
 EL(ADAOUIA 6ER(ETAGEN(N°2،
22522، CASABLANCA(MAROC

 CONSTRUCTION IMMOBILIER

KSSIBA -CIK شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي طريق 

رديونة كم 10 - 92 29 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

366435

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2262 غكتوبر) (31

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CONSTRUCTION IMMOBILIER

.KSSIBA(-CIK

االنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الدار) (29 92 (- (10 كم) رديونة 

البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد شفيق عبد الحق):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1000 (: ال يد شفيق عبد الحق)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

الحق) عبد  شفيق  ال يد 

عمارة) ررجانة  اقارة  عنوانه)ا()

الدار) (22652 الضما ) (3 شقة) (7

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
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الحق) عبد  شفيق  ال يد 

عمارة) ررجانة  اقارة  عنوانه)ا()

الدار) (22652 الضما ) (3 شقة) (7

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غكتوبر)2262)تحت رقم)-.

522I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

AL AKARIA INVEST I

شركة امل اهمة

خفض رغسمال الشركة

AL(AKARIA(INVEST(I

شركة رجهو لة ا إل سم ر غ سما لها 

57.000.000 د ر هـــم

رقر ها اال جتما عي : الدا ر البيضا ء 

101 ٬ شارع رحمد الزرق6وني

السجـل التـجاري : الدار البيضاء رقم 

328823

تـخـفيــض رغس املال إلى 65.222.222 

درهم

املزدوج) العا    الجمع  بقرار  (.1

املنعقد بتا) )العادي وأير العا د ي()

ثم تخفيض رغ) يونيو)2222) (25 ر يخ)

د ر هم) (57.000.000 س املا ل رن)

بمبلغ) غي  هم  ر  د  (65.222.222 الى)

عن) للتغ6ية  درهم  (41.800.000

 570.000 إستبدال) ويتم  ئر  الخ ا 

درهم رقابل) (100 سهم حالي بقيمة)

القيمة) نف2  رن  سهم  (652.222

وبمقتضاه ثم تغيير رقتضيا ة الفصل)

7)رن القا نو ن األسا�صي.

ثـم اإليــداع الـقــانــوني لـد ى) (.2

لـدارالـبيـضاء،) با  التجارية  املحـكمة 

تحـت عـدد) (2222 10)أشت) بتا ريخ)

.7 2 2 
رقت6ف رن غ جل اال شها ر

563I

FB2H(CONSEILS

RESA MANAGEMENT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FB2H(CONSEILS
 N°25 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE،  5222،
OUARZAZATE(MAROC

RESA MANAGEMENT شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي اوالد علي 
الخار ة سكورة ورزازات - 5522  

ورزازات املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.622 3

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)يوليوز)2222)تم تحويل)
رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«اوالد علي الخار ة سكورة ورزازات)
«رقم) إلى) ورزازات املغرب») ( 5522 (-
  5522 (- رركز سكورة ورزازات) (52

ورزازات املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ)10)أشت)

2222)تحت رقم)286.

564I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

راسترينغ بيزني2 أرت
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD(ZOUBEIR(BNOU(AL 44
 AOUAM(ROCHES(NOIRES،

22292، CASABLANCA(MAROC
راسترينغ بيزني2 غرت شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 
1353،رن6قة الصناعية سابينو 

ال6ابق ال فلي نواصر الدار البيضاء 
- 27222 الدار البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

466995

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (13

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

راسترينغ بيزني2 غرت.

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ال يارات الجديدة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)1353،رن6قة الصناعية سابينو)

ال6ابق ال فلي نواصر الدار البيضاء)

-)27222)الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 800 (: هللا) عبد  بهوش  ال يد 

حصة بقيمة)80.000)درهم للحصة.

حصة) (222 (: ال يد رريز سعيد)

بقيمة)22.222)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد بهوش عبد هللا عنوانه)ا()

 01 طابق) (17 عمارة) إريرود  إقارة 

شقة)22)جنان كاليفورنيا عين الشق)

الدار البيضاء)72 22)الدار البيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا() سعيد  رريز  ال يد 

إقارة رنصورية شارع رحمد رحرود)

شقة)26)الدار البيضاء)22322)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد بهوش عبد هللا عنوانه)ا()

 01 طابق) (17 عمارة) إريرود  إقارة 

شقة)22)جنان كاليفورنيا عين الشق)

الدار البيضاء)72 22)الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)2826 7.
565I

Ste ORIENTAL AUDIT

BOVIN D›OR
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 666Bd(Derfoufi 6°ETAGE(N°6،

22222، OUJDA(MAROC
BOVIN D›OR شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي زنقة 
تافوأالت ال6ابق 6 رقم 10 - 

60000 وجدة املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35327

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (11
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 BOVIN(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.D’OR
ر ير) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
التجارية) العمليات  إدارة  في  غعمال 
للخدرة) الزراعية  غو  الصناعية  غو 

املدنية غو الع كرية
-)تاجر جملة لألعالف

-)تاجر جملة للفواكه والخضروات)
ال6ازجة.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تافوأالت ال6ابق)6)رقم)10)-)60000 

وجدة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.



62389 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ليلى) املختاري  ال يدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ليلى  املختاري  ال يدة 
 22 الب مةرقم) زنقة  العرفان  حي 

60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() ليلى  املختاري  ال يدة 
 22 الب مةرقم) زنقة  العرفان  حي 

60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) بتاريخ) 2) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1574.
566I

CRI(MEKNES

 FELLAH BOUDERBALA
SARL AU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

CRI(MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 52222، MEKNES
MAROC

 FELLAH BOUDERBALA SARL
AU شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري الكائن ب ايت اح اين 
ج/ق ايت بوبيدران طريق سبع 
عيون عين تاوجدات - 51000  

الحاجب املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
50345

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 أشت) (22
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 FELLAH BOUDERBALA SARL

.AU

ت يير) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االستغالل الفالحي.

-بيع ربيدات حشرية.

-)املفاوضة..

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

التجاري الكائن ب ايت اح اين ج/ق)

ايت بوبيدران طريق سبع عيون عين)

تاوجدات)-)51000 )الحاجب املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 ال يد عبد ال ال  بناية):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد عبد ال ال  بناية عنوانه)ا()

بوبيدران) ايت  جماعة  احماد  ايت 

51000)الحاجب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد عبد ال ال  بناية عنوانه)ا()

بوبيدران) ايت  جماعة  احماد  ايت 

51000)الحاجب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (11 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2222)تحت رقم)2362.

567I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

شركة اكادير انفينيتي
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°659 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 6R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 82652،

INEZGANE(MAROC

شركة اكادير انفينيتي شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي كلم 37 

اكنضيفن بلفاع طريق تيزنيت 

شتوكة ايت باها - 87100 اشتوكة 

ايت باها املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22239

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (01

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

شركة) (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

اكادير انفينيتي.

رتعددة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الخدرات.

كلم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تيزنيت) طريق  بلفاع  اكنضيفن  (37

اشتوكة) (87100 (- شتوكة ايت باها)

ايت باها املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد ايت بوعزة رحمد):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

رحمد) بوعزة  ايت  ال يد 

اأروض) تبوح ينت  حي  عنوانه)ا()

اكادير)80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

رحمد) بوعزة  ايت  ال يد 

اأروض) تبوح ينت  حي  عنوانه)ا()

اكادير)80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (15 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2222)تحت رقم)900.

568I

FIDUCIARE ECF

SOCIETE DEVOMAR
إعالن رتعدد القرارات

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA، 22622،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE DEVOMAR «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : 14زنقة 

روكرو شقة ا ال6ابق األول بلفدير - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.292655

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

املؤرخ في)17)يوليوز)2222

تم اتخاذ القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

خصة اجتماعية التي) (2522 تفويت)

الي) ليلى  بلفاطمي  ال يدة  تملكها 

ال يد النايدي غيوب

 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):

تغيير الشكل االجتماعي للشركة رن)

شركة رحدودة امل ؤولية الى شركة)

الشريك) دات  امل ؤولية  رحدودة 

الوحيد

 قرار رقم)3):)الذي ينص على رايلي):

رن) غيوب  النايدي  ال يد  استقالة 

ث ببر الشركة

 قرار رقم)4):)الذي ينص على رايلي):

تعيين ال يدة أنباز خديجة ر يرة)

وحيدة للشركة
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 قرار رقم)5):)الذي ينص على رايلي):
االرضاء)االجتماعي للشركة

قرار رقم)6):)الذي ينص على رايلي)
:)تحيين القانون األسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)
النظا  األسا�صي التالية):)

 بند رقم)1):)الذي ينص على رايلي):
داث) امل ؤولية  رحدودة  الشركة 

الشريك الوحيد
 بند رقم)6):)الذي ينص على رايلي):
ال يد النايدي غيوب ساهم نقدا ب)

500000.00درهم
على) ينص  الذي  (: (15 رقم) بند 
ثعيين ال يدة أنباز خديجة) (: رايلي)

ر ييرة للشركة
على) ينص  الذي  (: (16 رقم) بند 
الشركة) رع  التعاقد  سيتم  (: رايلي)
النايدي) لل يد  املشترك  بالتوقيع 

غيوب وال يدة أنباز خديجة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)37 2 7.
569I

FIDA

KM PAINT EXPERT
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDA
 ABDELMOUMEN(RES(EL(HADI،
22222، CASABLANCA(MAROC
KM(PAINT(EXPERT شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان رقرها اإلجتماعي 144 

شارع رحمد سميحا جوهرة رحمد 
سميحا رقم 35 ال6ابق 6 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 2275

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 
ذات ر ؤولية رحدودة) حل شركة 
 KM( PAINT الوحيد) الشريك  ذات 

 10.000 رغسمالها) ربلغ  (EXPERT

 144 درهم وعنوان رقرها اإلجتماعي)

شارع رحمد سميحا جوهرة رحمد)

 22222 (- (6 ال6ابق) (35 سميحا رقم)

(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

توقف غنش6ة الشركة..

 144 ب) التصفية  رقر  وحدد 

شارع رحمد سميحا جوهرة رحمد)

 22222 (- (6 ال6ابق) (35 سميحا رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.)

وعين):)

قراش) اربارك  ال يد)ة()

ل اسفة تجزئة الخزارة) وعنوانه)ا()

رقم)8)و1)االلفة)22222)الدارالبيضاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2655 7.

571I

AFTISSE CONSEIL

KACH CONSTRUCTION

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

AFTISSE CONSEIL

 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT

 65. 3ème(ETAGE(ANGLE

 AVENUE(ABDELKRIM(EL

 KHATTABI(ET(AVENUE(ALLAL

 EL(FASSI(MARRAKECH،  2222،

MARRAKECH(MAROC

KACH(CONSTRUCTION شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي املحل 

التجاري الكائن بال6ابق األر�صي 

للمنزل ال كني الكائن بدوارسيدي 

بوزيد جماعة وقيادة تمصلوحت 

عمالة الحوز رراكش - 40000 

رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

625223

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 KACH(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.CONSTRUCTION

غشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء

بيع رواد وغدوات البناء

التجارة.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

األر�صي) بال6ابق  الكائن  التجاري 

بدوارسيدي) الكائن  ال كني  للمنزل 

تمصلوحت) وقيادة  جماعة  بوزيد 

 40000 (- رراكش) الحوز  عمالة 

رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 100 (: عصا ) قشقاش  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد قشقاش عصا  عنوانه)ا()

حي البهجة رقم)2 6 40000)رراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد قشقاش عصا  عنوانه)ا()

حي البهجة رقم)2 6 40000)رراكش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (23 التجارية بمراكش بتاريخ)

2222)تحت رقم)114449.

572I

MOHAMED LAAGOUBI

شركة الزوين للدراسات 

واألشغال والهندسة املدنية 

والبنية التحتية ** ز.و.ت.ج.إ**

إعالن رتعدد القرارات

MOHAMED LAAGOUBI

 6er(ETAGRE(N°2 RUE(TETOUAN

ATLAS، 32222، FES(MAROC

شركة الزوين للدراسات واألشغال 

والهندسة املدنية والبنية التحتية ** 

ز.و.ت.ج.إ** «شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان رقرها االجتماعي : 83 زنقة 

10 الضيعة 2 عين قادوس، فاس - 

30090 فاس املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32229

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 يونيو) (19 املؤرخ في)

القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

تفويت الحصص االجتماعية

 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):

تغيير الشكل القانوني للشركة

 قرار رقم)3):)الذي ينص على رايلي):

تعيين ر ير الوحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)



62396 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

على) ينص  الذي  (: (8 رقم) بند 

الزوين) يفوت ال يد رحمد  (: رايلي)
(،CD175096 الوطنية) ب6اقته  رقم 

 100 حصة ثمن الحصة) (222 بقدر)

درهما) (22222 يعادل) را  اي  درهما 

ب6اقته) رقم  الزوين  لح ن  لل يد 

تاريخ) رن  ابتداء) (C99739 الوطنية)

69/22/2222

 بند رقم)16):)الذي ينص على رايلي):

تعيين ال يد لح ن الزوين الشريك)

الوحيد واملالك لكل الحصص وامل ير)

الوحيد للشركة)

 بند رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)

الشريك الوحيد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (13 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)6239/2222.

573I

SAGASUD

SAKIA PRO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

SAGASUD

شارع االرير روالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 72222، العيون

LAAYOUNE املغرب

SAKIA(PRO شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع ركة 

عمارة الي ر ال6ابق الثالث رقم 32 

- 70000 العيون املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.62 93

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2222 أشت) (07 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

«222.222)درهم»)غي رن)«100.000 

عن) درهم») (300.000» إلى) درهم»)

نقدية) حصص  تقديم  (: طريق)

غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

10)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)1838.

574I

SAGASUD

STE ECHARRAKY MONEY
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

SAGASUD

شارع االرير روالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 72222، العيون

LAAYOUNE املغرب

 STE(ECHARRAKY(MONEY

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة الترابية شارع القا�صي 

عياض - 71000 بوجدور املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

325 3

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (2 

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ECHARRAKY(MONEY

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االروال.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الوحدة الترابية شارع القا�صي عياض)

-)71000)بوجدور املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 100 (: ال يد عبد الغني الشراكي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

الشراكي) الغني  عبد  ال يد 
عنوانه)ا()حي االران)71000)بوجدور)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

الشراكي) الغني  عبد  ال يد 
عنوانه)ا()حي االران)71000)بوجدور)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

06)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)1796.

575I

FIDALIC CONSEIL

RIAD FANTASYA
فسخ عقد ت يير حر ألصل تجاري)

)األشخاص املعنويون(

فسخ عقد ت يير حر ألصل تجاري

RIAD FANTASYA

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

الكائن) (RIAD FANTASYA لشركة)
رقرها االجتماعي ب):)رقم)11)عرصة)

املغرب) رراكش  (40000 (- لغزايل)
تقرر) (2222 يوليوز) (01 في) املؤرخ 

رايلي):)

فسخ عقد الت يير الحر لألصل) (
عرصة) (11 رقم) (: التجاري الكائن ب)

املغرب،) رراكش  (40000 (- لغزايل)

 RIAD شركة) طرف  رن  املوقع 

بصفتها رالكة لألصل) (: (FANTASYA

 B&B( SELECTION التجاري وشركة)

بصفتها ر يرة حرة.

576I

SAFOMAR DU NORD

JIBAL NORD
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

SAFOMAR DU NORD

 TANGER- BOITE(POSTAL

 TANGER(DRISSIA(N° 529،

 92227، TANGER/NORD

MAROC

JIBAL NORD شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 2 تحزءة 

النهضة زنقة 30 ال6ابق 3 رقم 6 - 

90000 طنجة املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.84175

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2222 يونيو) (09 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

«900.000)درهم»)غي رن)«100.000 

درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)

نقدية) حصص  تقديم  (: طريق) عن 

غوعينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (10 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232928.

577I

ARYAS CONSULTING

R.E.S.T.AI
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ARYAS CONSULTING

 Bureau(N°6، 6er(étage،

 Immeuble(Résidence(Mohamed

 Lotissement 51/Marouane  9

 RATMA،،  2222، Marrakech

Maroc

R.E.S.T.AI شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي إقارة 

سبا  2 البي س22، ال6ابق 

الخار2، شارع روالي الح ن 

الثاني األول، جيليز رراكش املغرب - 

40000 رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   6239(

رقم التقييد في السجل التجاري : 

105469

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (11

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.R.E.S.T.AI

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
رقمية رتخصصة في ت6وير ت6بيقات)

اإلنترنت املخصصة لتجارة العقارات،)

إنشاء)رواقع الويب واملراجع،)ت6وير)

املحمول،البيانات) الهاتف  ت6بيقات 

الضخمة والذكاء)االص6ناعي.

إقارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال6ابق) س22،) البي  (2 سبا )

الخار2،)شارع روالي الح ن الثاني)

األول،)جيليز رراكش املغرب)-)40000 

رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 ESPACEO(SARL( :( 922 الشركة)

حصة بقيمة)90.000)درهم للحصة.

 100 (: ال يد الباهي عبدالرحيم)

حصة بقيمة)10.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

 ESPACEO SARL الشركة)

عنوانه)ا()شارع بكولة،)6226)جنيف)

سوي را)6226)جنيف سوي را.

عبدالرحيم) الباهي  ال يد 

دوار غرزوغ القبلي غرزريز) عنوانه)ا()

رراكش) غرزريز  (40030 رراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

 SOULIE PHILIPPE ال يد)

 6226 سوي را) جنيف  عنوانه)ا()

جنيف سوي را

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114680.

578I

Fidaz

 STE EDD MEKNES

SERVICES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

Fidaz

 hay(saidia(meknes، 52222، 227

Meknes Maroc

 STE(EDD(MEKNES(SERVICES

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 193 

اكدال - 50000 ركناس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49901

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EDD(MEKNES(SERVICES

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)-)املتاجرة)-)االنتاج الفنى.

 193 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اكدال)-)50000)ركناس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد القادي سعد):)340)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 330 (: زينب) دع ال  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

:  ال يدة دع ال فاطمة الزهراء)
330)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() سعد  القادي  ال يد 

ركناس)50000)ركناس املغرب.
عنوانه)ا() زينب  دع ال  ال يدة 

ركناس)50000)ركناس املغرب.
الزهراء) دع الفاطمة  ال يدة 
ركناس) (50000 ركناس) عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() سعد  القادي  ال يد 

ركناس)50000)ركناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) بتاريخ) 2) بمكناس  التجارية 

2222)تحت رقم)-.

579I

اق و كون ولتين

INVEST CHIPTEX
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

اق و كون ولتين
38 زنقة إبن جهير إقارة بوشرا 
ال6ابق 5 رقم 9 بورأون الدار 

البيضاء، 2 222، الدار البيضاء 
املغرب

INVEST CHIPTEX شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 46، 
 Boulevard(ZERKTOUNI(Appt 2
 2è(étage(CASABLANCA - 22232

Casablanca Maroc
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

467033
 08 في) رؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو)
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVEST CHIPTEX

 Elevage،(:(:(أرض الشركة بإيجاز

 commercialisation import

 export de bétail et d’aliments de

.bétail

(،46 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 Boulevard( ZERKTOUNI( Appt( 2

 2è(étage(CASABLANCA(-(22232

.Casablanca Maroc

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 500.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 Lahcen( FASLI( :(  .522 ال يد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 Samir( BARKATE( :( 522 ال يد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() (Lahcen FASLI ال يد)

 RESIDENCE( NEZHA،( RUE( DE

 LIBAN،( ETG( 7( NO.23( TANGER

.92222(Tanger(Maroc

 SAMIR( BARAKATE ال يد)

 RUE BEN OUANANE 7()عنوانه)ا

 HQY T P AIN SEBAA CASA

.225 2(Casablanca(Maaroc

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد)FASLI LAHCEN)عنوانه)ا()

 RESIDENCE( NEZHA،( RUE( DE

 LIBAN،( ETG( 7( NO.23( TANGER

92222(Tanger(Maroc

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)740841.

580I



62393 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

societe(de(promotion(touristique(du(dir

 STE DE PROMOTION

TOURISTIQUE DU DIR
شركة امل اهمة
تفويت حصص

 societe de promotion

touristique(du(dir

 hotel(henri(iv،quartier

 ،administratif(el(ksiba، 23652

القصيبة املغرب

 STE DE PROMOTION

TOURISTIQUE DU DIR شركة 

امل اهمة

وعنوان رقرها اإلجتماعي فندق 

هنري الرابع الحي االداري القصيبة - 

23652 القصيبة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.167

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) (2269 رارس) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

فاضمة واسو) )ة() تفويت ال يد)

405)حصة اجتماعية رن غصل)405 
رابحة ارين) )ة() حصة لفائدة ال يد)

بتاريخ)29)رارس)2269.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) تادلة  بقصبة  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)676/2222.

581I

s6(consulting

كنزة ادرراني
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

s6 consulting

 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3، 36222،

SEFROU MAROC

كنزة ادرراني شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 967 بلوك 
ت بن صفار صفرو - 31000 صفرو 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29 9

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (16

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

كنزة) (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ادرراني.

رنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.

 967 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 31000 (- بلوك ت بن صفار صفرو)

صفرو املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 90.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (300 (: ال يد سعيد وهبي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (300 (: ال يد عادل وهبي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (300 (: ال يد كمال وهبي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد سعيد وهبي عنوانه)ا()رقم)
14)تجزئة حب املوك بنصفار صفرو)

31000)صفرو املغرب.
ال يد عادل وهبي عنوانه)ا()رقم)
14)تجزئة حب املوك بنصفار صفرو)

31000)صفرو املغرب.
ال يد كمال وهبي عنوانه)ا()رقم)
14)تجزئة حب املوك بنصفار صفرو)

31000)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد سعيد وهبي عنوانه)ا()رقم)
14)تجزئة حب املوك بنصفار صفرو)

31000)صفرو املغرب

ال يد عادل وهبي عنوانه)ا()رقم)

14)تجزئة حب املوك بنصفار صفرو)

31000)صفرو املغرب

ال يد كمال وهبي عنوانه)ا()رقم)

14)تجزئة حب املوك بنصفار صفرو)

31000)صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (06 االبتدائية بصفرو بتاريخ)

2222)تحت رقم)9 29.

582I

CABINET CBA SARL

YAM SIGNATURE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة بابو ، طابق 3، شارع 

رحمد الخار2، 22252، الدار 

البيضاء املغرب

YAM SIGNATURE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 05 زنقة 

دي مود ال6ابق األول، الشقة رقم 

2، بنجدية الدار البيضاء - 22622 

الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

467989

 15 في) رؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو)

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 YAM (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.SIGNATURE

تجارة،) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء،) رواد  وتصدير  استراد 

العقارات،)بنايات األشغال العمورية)

والنقل.

زنقة) (05 (: عنوان املقر االجتماعي)

الشقة رقم) ال6ابق األول،) دي مود 

 22622 (- بنجدية الدار البيضاء) (،2

الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

340)حصة) (: ال يد ياسين برادة)

بقيمة)34.000)درهم للحصة.

حصة) (330 (: ال يد غرين راسيد)

بقيمة)33.000)درهم للحصة.

ال يد رحمد اأوالي):)330)حصة)

بقيمة)33.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

 1 برادة عنوانه)ا() ياسين  ال يد 

 RUE LYSER RESI HIBA 5 ETAGE

الدار) (APPT( 68( CASA( 22222

البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() راسيد  غرين  ال يد 

 HAY MANDAROUNA RUE 44

 N°69( AIN( CHOK( CASA( 22272

الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() اأوالي  رحمد  ال يد 

تجزئة فضاغت املحيط الشقة) (189

النواصر) عزوز  والد  (2 ال6ابق) (10

الدار البيضاء)27222)الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() الحراق  هاجر  ال يدة 

تجزئة فضاغت املحيط الشقة) (189

النواصر) عزوز  والد  (2 ال6ابق) (10

الدار البيضاء)27222)الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741847.

583I
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CABINET CBA SARL

AGRIDIG

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة بابو ، طابق 3، شارع 

رحمد الخار2، 22252، الدار 

البيضاء املغرب

AGRIDIG شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي سيدي 

عثمان حي امل يرة 1 زنقة 28 رقم 

5 الدار البيضاء - 52 22 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 27299

 09 في) رؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يوليوز)

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRIDIG

أرض الشركة بإيجاز):)االستيراد،)

التصدير،)الرقمنة))التقنيات(،

ت6وير بررجة الحلول التكنولوجية)

وتداول الحلول التكنولوجية

)للق6اع الزراعي بشكل عا .

والعمليات) االستيراد والتصدير،) (

الزراعية لألرا�صي،)واإلنتاج

)والتجارة املباشرة غو أير املباشرة)

لألرا�صي الزراعية واملزارع واملعدات...

بررجة الحلول التكنولوجية ألي)

ق6اع آخر،)غو استشارات غو

والوظيفية،) الفنية  املراجعة 
الدراسية،) والحلقات  والتدريب 
ورا إلى ذلك رن) وتقديم الخدرات،)

غنش6ة غخرى ذات صلة..
سيدي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 5 1)زنقة)28)رقم) عثمان حي امل يرة)
الدار البيضاء)-)52 22)الدار البيضاء)

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: ايت املصلي) ال يد عالء)
درهم) (100.000 بقيمة) حصة 

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد عالء)ايت املصلي عنوانه)ا()
الدار) (5 رقم) (28 زنقة) (1 حي امل يرة)
البيضاء) الدار  (22 52 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد عالء)ايت املصلي عنوانه)ا()
الدار) (5 رقم) (28 زنقة) (1 حي امل يرة)
البيضاء) الدار  (22 52 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)6652 7.

584I

ABDENBIMSAADI

STE AUTO SAAD TASNIM
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ABDENBIMSAADI
 QUT(SAFA(N° 33 3EME(ETG
 BENI(MELLAL، 23222، BENI

MELLAL MAROC
STE AUTO SAAD TASNIM شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 3 
رارس رجموعة 7 رقم 10 - 23222 

بني رالل املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9835

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2269 دجنبر) (18

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUTO SAAD TASNIM

ردرسة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لتعليم ال ياقة.

 3 تجزئة) (: عنوان املقر االجتماعي)
 23222(- (10 7)رقم) رارس رجموعة)

بني رالل املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 800 (: وفاء) ال6اهري  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 222 (: رابحة) بودريمل  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() ال يدة ال6اهري وفاء)
حي الرريلة بلوك)3)رقم)9 23222)بني)

رالل املغرب.

ال يدة بودريمل رابحة عنوانه)ا()
حي الرريلة بلوك)3)رقم)9 23222)بني)

رالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() ال يدة ال6اهري وفاء)
حي الرريلة بلوك)3)رقم)9 23222)بني)

رالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

10)يناير) االبتدائية ببني رالل بتاريخ)

2222)تحت رقم) 2.

585I

CANOCAF SARL

NADO FRUIT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخن اء 

رقم 7 ال6ابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،22222 ،الناظور

MAROC

NADO FRUIT شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي احدادن، 

طريق ازأنغان بويزارزان رقم 50 - 

22222 الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3833

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (1998 راي) (19

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 NADO(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.FRUIT

أرض الشركة بإيجاز):)-)االستيراد)

والتصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)احدادن،)

(- (50 طريق ازأنغان بويزارزان رقم)

22222)الناظور املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد بن عبد هللا بنعي�صى):)252 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 252 (: رص6فى) زريوح  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 252 (: عمر) الوريا�صي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.



62395 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

ال يد بلكاسم جمال):)252)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

بنعي�صى) هللا  عبد  بن  ال يد 

 22222 فرخانة) رزوجة  عنوانه)ا()

الناظور املغرب.

ال يد زريوح رص6فى عنوانه)ا()

 22222 بني شيكر) ابوعجاجن  دوار 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا() عمر  الوريا�صي  ال يد 

بني) احدادان  ابوعجاجن  دوار 

بويفرور)22222)الناظور املغرب.

عنوانه)ا() جمال  بلكاسم  ال يد 
 34 رقم) (36 زنقة) الخ6ابي،) حي 

22222)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() جمال  بلكاسم  ال يد 
 34 رقم) (36 زنقة) الخ6ابي،) حي 

22222)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

15)يونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

1998)تحت رقم)100.

586I

AMJAD AUDIT

SPEED PERMIS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

AMJAD AUDIT

 HAY(ESSALAM(BLOIC 62 N°

 83 - 8  APPT 25، 6 222، SIDI

SLIMANE MAROC

SPEED PERMIS شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي الفتح 

زنقة فاطمة غ  البنين رقم 303 - 

252 6 سيدي يحيى الغرب املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2926

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 أشت) (05

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 SPEED(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.PERMIS

رؤس ة) (: أرض الشركة بإيجاز)

تعليم ال ياقة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الفتح)
(- (303 رقم) البنين  غ   فاطمة  زنقة 

252 6)سيدي يحيى الغرب املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يدة غأوتان سارة):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: عزيز) القاسمي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() سارة  غأوتان  ال يدة 

سيدي) (6 222   62 حي غكدال رقم)

سليمان املغرب.

عنوانه)ا() عزيز  القاسمي  ال يد 

سيدي) (6 222   62 حي غكدال رقم)

سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() سارة  غأوتان  ال يدة 

سيدي) (6 222   62 حي غكدال رقم)

سليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب يدي سليمان بتاريخ)10 

أشت)2222)تحت رقم)-.

587I

ركتب املحاسبة اطاكو 

STE S.Y FUTURE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ركتب املحاسبة اطاكو 
زنقة 63 رقم 3 تنجداد، 52222، 

تنجداد املغرب

STE S.Y FUTURE شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي قصر 

رلعب - 52222 تنجداد املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63927

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.S.Y FUTURE

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

رختلفة،)انشاء)قنوات الري الزراعي)

وتحويل االروال.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رلعب)-)52222)تنجداد املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: الها ) اأروض  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يدة اأروض الها  عنوانه)ا()

قصر خ6ارة اأروض رلعب كلميمة)

52222)تنجداد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يدة اأروض الها  عنوانه)ا()

قصر خ6ارة اأروض رلعب كلميمة)

52222)تنجداد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)587.

588I

INVEST(-(DATA

 AYOUB MESSAGERIE

EXPRESSE
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

INVEST - DATA

 Rue(Ibnou(Rifai(ETAGE

 3 GAUCHE(MAARIF ’ 62

 CASABLANCA، 23522،

Casablanca Maroc

 AYOUB MESSAGERIE EXPRESSE

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي التق يم 

الزوبير شارع 9 رقم 83 شقة 5 الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

اململكة املغربية

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

468597

 26 في) رؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يوليوز)

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 AYOUB(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.MESSAGERIE EXPRESSE



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62392

النقل) (• (: بإيجاز) الشركة  أرض 
في) البضائع  جميع  ال ريع،) بالبريد 

جميع غنحاء)اململكة;
•)استيراد وتصدير وتوزيع وت ويق)
جميع غنواع ال لع واملنتجات واملواد;.
:)التق يم) عنوان املقر االجتماعي)
الزوبير شارع)9)رقم)83)شقة)5)الدار)
البيضاء) الدار  (22222 (- البيضاء)

اململكة املغربية.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: الكنوني) غيوب  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() الكنوني  غيوب  ال يد 
ال6ابق) اقارة6) جنان  دار  سكن 
الدار) (22222 الشق) عين  ال فلي 

البيضاء)اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() الكنوني  غيوب  ال يد 
ال6ابق) اقارة6) جنان  دار  سكن 
الدار) (22222 الشق) عين  ال فلي 

البيضاء)اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)62227.

589I

INVEST(-(DATA

AIT INVESTMENT
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

INVEST - DATA
 Rue(Ibnou(Rifai(ETAGE
 3 GAUCHE(MAARIF ’ 62
 CASABLANCA، 23522،

Casablanca Maroc
AIT INVESTMENT شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي : 10،شارع 
زيد بن رفاعي رعاريف، الدار 

البيضاء 10،شارع زيد بن رفاعي 

رعاريف، الدار البيضاء 22322 

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.37 827

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تقرر حل) (2222 يناير) (06 املؤرخ في)

ذات) شركة  (AIT INVESTMENT

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

 222.222 رغسمالها) ربلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) رقرها  وعنوان  درهم 

رعاريف،) رفاعي  بن  زيد  10،شارع 

الدار البيضاء)10،شارع زيد بن رفاعي)

 22322 البيضاء) الدار  رعاريف،)

املغرب نتيجة إلأالق) الدار البيضاء)

امليزانية) تظهر  ذلك  ورع  (: التصفية)

 66795.50 العمورية غحدث فقدان)

درهم املقابلة إلجمالي العجز املتراكم)

يتحملها) سوف  والتي  تأسي2،) رنذ 

امل اهم الوحيد.

امل6لوبات) غن  حين  في  وهكذا،)

هو) واألصل  غلغيت،) املتداولة 

وامل6لوبات غيضا رع روقف الصفر)

فارأة) إأالق  تصفية  يعك2  الذي 

تمارا.

اإلجراءات) رن  االنتهاء) بعد 

القانونية لتقديمها في السجل،)ونشر)

إزالة) للتصفية؛) العمورية  امليزانية 

طلب) وغخيرا  التجاري  السجل  رن 

التجارية،) الضرائب  إللغاء) شهادة 

ورهمتنا ونهايتها..

وعين):)

 Karim( Ait ال يد)ة()

 63 وعنوانه)ا() (ABDELOUAHED

 Rue( Moussa( Bnou( nousseir

 GAUTHIER( 22522( Casablanca

MAROC)كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختارية)

بتاريخ)03)أشت)2222)وفي)10،شارع)
زيد بن رفاعي رعاريف،)الدار البيضاء)

-)22322)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2222)تحت رقم)5968.

590I

MKH(Coffees

Mkh Coffees
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

MKH(Coffees
 Hay(Nasr(Sidi(Allal(El ،8

 Bahraoui(Khemisset، 65252،
Sidi(Allal(El(Bahraoui(Maroc

Mkh(Coffees شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
 Hay وعنوان رقرها اإلجتماعي
 nasr(sidi(Allal(El(Bahraoui

 khemisset8 - 65252 Sidi(Allal(El
.Bahraoui(Maroc

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27757
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
10)أشت)2222)تقرر حل) املؤرخ في)
 Mkh(شركة ذات امل ؤولية املحدودة
 10.000 رغسمالها) ربلغ  (Coffees
اإلجتماعي) رقرها  وعنوان  درهم 
 Hay( nasr( sidi( Allal( El( Bahraoui
 khemisset8( -( 65252( Sidi( Allal
(: ل) نتيجة  (El( Bahraoui( Maroc

.Rentrées(insuffisantes
 Hay  8 ب) التصفية  رقر  وحدد 
 Nasr( Sidi( Allal( El( Bahraoui
 Khemisset( -( 65252( Sidi( allal( El

 .Bahraoui(Maroc
وعين):)

 Karim( Badda ال يد)ة()
 avenue( Attarfaa  33 وعنوانه)ا()
 secteur(69(b2(Hay(Riad(b(62222
Rabat Maroc)كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) بالخمي ات  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)1078.

591I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

HADID CAPITAL - حديد 

كبيطال
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 N° 22 RUE 282 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK،

22 72، CASABLANCA(MAROC

HADID 622.222 - حديد كبي6ال 

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 22 

زنقة 282 حي روالي عبد هللا عين 

الشق - 82 22 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 27257

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (17

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

HADID 100.000)-)حديد كبي6ال.

اإلنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري

-)إقتناء)وبيع األرا�صي العارية غو

املجهزة)-)إقتناء)وبيع العقارات

الجاهزة غو في إطار التجهيز..



62397 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

 22 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

عين) حي روالي عبد هللا  (282 زنقة)

الشق)-)82 22)الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: حديدي) بوشتى  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد بوشتى حديدي عنوانه)ا()

ال املية)2)زنقة)6)عمارة)34)شقة)14 

2  22)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد بوشتى حديدي عنوانه)ا()

ال املية)2)زنقة)6)عمارة)34)شقة)14 

2  22)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)741050.

594I

CAB ASSISTANCE

 ITALIA NORD

COSTRUZIONI

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 6ER(ETAGE

 N° 3 TANGER، 92222، TANGER

MAROC

 ITALIA(NORD(COSTRUZIONI

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 7 حي 

رعتمد ابن عباد اقارة ابن الخ6يب 

ال6ابق الرابع رقم 65 - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.57339

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

أريتي) لوكا  )ة() ال يد) تفويت 

500)حصة اجتماعية رن غصل)500 

حصة لفائدة ال يد))ة()بونو رونكالي)

بتاريخ)22)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) بتاريخ) 2) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)232756.

595I

STE SADAYA SARL AU

STE SADAYA SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

STE SADAYA SARL AU

رقم 26 زنقة خرازة باب الجديد 

ركتاس، 50000، ركناس املغرب

STE SADAYA SARL AU شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 26 

زنقة خرازة باب الجديد ركناس - 

50000 ركناس املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52277

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (05

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SADAYA SARL AU

تحوبل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االروال.

 26 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- ركناس) الجديد  باب  خرازة  زنقة 

50000)ركناس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: النوايتي) ح ن  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() النوايتي  ح ن  ال يد 

حي ال ال  توسيع سيدي) (266 رقم)

ركناس) (50000 ركناس) سعيد 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() النوايتي  ح ن  ال يد 

حي ال ال  توسيع سيدي) (266 رقم)

ركناس) (50000 ركناس) سعيد 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) التجارية بمكناس بتاريخ) 2)

2222)تحت رقم)2658.

596I

KHAIRY(TECH

KHAIRY TECH SARL A.U

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

KHAIRY(TECH

46 شارع الزرق6وني ال6اب 

 C/O STOR 6 الثاني الشقة

CONSEIL الدارالبيضاء، 22222، 

CASABLANCA املغرب

KHAIRY(TECH(SARL(A.U شركة 

ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 

46 شارع الزرق6وني ال6ابق 

 C/O STOR 6 الثاني الشقة

CONSIEL الدارالبيضاء 22222 

CASABLANCA املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 32253

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2269 رارس) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHAIRY(TECH(SARL(A.U

االستيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

والتصدير.

46)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 6 الشقة) الثاني  ال6ابق  الزرق6وني 

C/O STOR CONSIEL)الدارالبيضاء)

CASABLANCA 22222)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد خيري عثمان):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() عثمان  خيري  ال يد 

ال6ابق الرابع) (22 ت) (2 البركة ج ه)

البيضاء) الح ني  الحي  (23 الشقة)

22222)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() عثمان  خيري  ال يد 

ال6ابق الرابع) (22 ت) (2 البركة ج ه)

البيضاء) الح ني  الحي  (23 الشقة)

22222)الدار البيضاء)املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غبريل)2269)تحت رقم)13191.

597I

إئتمانية الوفاء

العماري أوت
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

إئتمانية الوفاء

شارع عالل الفا�صي الرقم 79 

س6ات، 22222، س6ات املغرب

العماري أوت شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي ال6ابق 

األول، الرقم 26، تجزئة الكولين 

س6ات - 22222 س6ات املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2225

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (16

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

العماري أوت.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

بضائع للغير.

ال6ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الكولين) تجزئة  (،26 الرقم) األول،)

س6ات)-)22222)س6ات املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 300.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 2. 22 (: عزيز) العماري  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 600 (: ح ن) العماري  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد العماري عزيز عنوانه)ا()حي)

سدي عبد الكريم شارع ازناتة الرقم)

171)س6ات)22222)س6ات املغرب.

العماري ح ن عنوانه)ا() ال يد 

ازناتة) شارع  الكريم  عبد  سدي  حي 

س6ات) (22222 س6ات) (171 الرقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد العماري عزيز عنوانه)ا()حي)

سدي عبد الكريم شارع ازناتة الرقم)

171)س6ات)22222)س6ات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

05)أشت) االبتدائية ب 6ات بتاريخ)

2222)تحت رقم)52/22 .

598I

SUD INVEST CONSULTING

ASOMOVIT SECU

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SUD INVEST CONSULTING

زنقة القب6ان اريكي اقارة ايزي2 

 GUELIZ، 11 ال6ابق 2 الشقة رقم

 2222، MARRAKECH(MAROC

ASOMOVIT SECU شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 

 31AVENUE MOHAMED V

 APPT(N° 3 GUELIZ -  2222 SIDI

BENNOUR املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2753

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)23)يونيو)2222)تم تحويل)

رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 31AVENUE MOHAMED V»

 APPT(N°(3(GUELIZ(-( 2222(SIDI

 N° 55» إلى) املغرب») (BENNOUR

 HAY PAM GROUPE 6 BLOC 1

 SIDI( BENNOUR( -(  2222( SIDI

.«BENNOUR MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) بنور  ب يدي  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)3548.

599I

CANOCAF SARL

MER FRUIT

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين ر ير جديد للشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخن اء 

رقم 7 ال6ابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،22222 ،الناظور

MAROC

MER FRUIT شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي ريناء بني 

انصار - 22252 الناظور املغرب.

تعيين ر ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2879

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

09)يوليوز)2222)تم تعيين) املؤرخ في)

ال يد)ة() للشركة  جديد  ر ير 

 FABRIZIO( PAESINI( VITTORIO

DE(MICCO(-(LUCA(PAPINI)كم ير)

آخر تبعا لقبول استقالة امل ير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)11)أشت)

2222)تحت رقم)7 22.

600I

LA FIDESSA

LA MAISON 212
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

LA FIDESSA

 N°7 2MASSIRA6 B

MARRAKECH،  2222، رراكش 

املغرب

LA(MAISON 262 شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي امل يرة 

1 - ب- رقم 533 ال6ابق ال فلي 

-رراكش- - 40000 رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

105565

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 LA (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAISON(262

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
األفرشة واألثاث والديكور

رقاول في البناء.

امل يرة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال فلي) ال6ابق  (533 رقم) ب-) (- (1

-رراكش-)-)40000)رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ارحمد) املرشيد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)



62399 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

ال يد املرشيد ارحمد عنوانه)ا()
-رراكش-) (744 رقم) -ب-) (1 امل يرة)

40000)رراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد املرشيد ارحمد عنوانه)ا()
-رراكش-) (744 رقم) -ب-) (1 مل يرة)

40000)رراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (10 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114776.

601I

COMPTE A JOUR

RAMZYN
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5673 OLD(MILMOUN

 NADOR، 22222، NADOR

MAROC

RAMZYN شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 10 ر اقارة 

ل 74 - 22222 الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22333

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (28

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAMZYN

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الغذائية املنظفة) وتصدير املنتجات 

واملنتجات الصحية.

عنوان املقر االجتماعي):)10)ر اقارة)

ل)74)-)22222)الناظور املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ررضاني) ياسين  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد ياسين ررضاني عنوانه)ا()

 109 رقم) (10 حي اوالد ريمون زنقة)

22222)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد ياسين ررضاني عنوانه)ا()

 109 رقم) (10 حي اوالد ريمون زنقة)

22222)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)10)أشت)

2222)تحت رقم)2238.

604I

CONFID

MENATTAR

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

CONFID

 N° 62 BD(OUED(SEBOU

 RUE 66  Gr(E(ELOULFA

 CASABLANCA، 22222،

CASABLANCA MAROC

MENATTAR شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

حاج فاتح شارع واد الدورة رقم 

344شقة 3 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

333739

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2265 أشت) (25

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MENATTAR

نجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األلورنيو .

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم) الدورة  واد  شارع  فاتح  حاج 

الدار البيضاء) (22222(- (3 344شقة)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ع6ار) بوشعيب  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد بوشعيب ع6ار عنوانه)ا()

ل اسفة اقارة قصبة االرين عمارة)

الدار) (22692  04 ط) (183 شقة) (34

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد بوشعيب ع6ار عنوانه)ا()

ل اسفة اقارة قصبة االرين عمارة)

الدار) (22692  04 ط) (183 شقة) (34

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتنبر)2265)تحت رقم)00583549.

605I

STRA2C

AMERICAN MOTIF SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

STRA2C

 Av(Mansour(dahbi(entre(sol ،35

nº 22، 92222، Tanger(Maroc

AMERICAN MOTIF SARL شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 22 

رعرض ال ال  إقارة ال ال  حي 

ر نانة - 90000 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

106869

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (27

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMERICAN MOTIF SARL

خدرات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

استشارية عارة للشركات

)املادي) الت ويق) خدرات 

والرقمي(

خدرات الدعاية واإلعالن

خدرات التواصل

خدرات تنمية وت6وير الشركات

العمل) فرق  وتوجيه  تدريب 

بالشركات

الهندسة) في  استشارية  خدرات 

املعمارية

الهندسة) في  استشارية  خدرات 

االنشائية

والتصميم) الهندسة  خدرات 

الداخلي

االقتصادي) النمو  خدرات 

للشركات.
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 22 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
حي) ال ال   إقارة  ال ال   رعرض 

ر نانة)-)90000)طنجة املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 500 (: سمويل) ريمون  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
ال يدة ليزا ريغان سمويل):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() سمويل  ريمون  ال يد 
رقم) (5 إقارة ياسين ال6ابق) (91 رقم)
طنجة) (90000 غبار) إبن  زنقة  (37

املغرب.
سمويل) ريغان  ليزا  ال يدة 
ياسين) إقارة  (91 رقم) عنوانه)ا()
غبار) إبن  زنقة  (37 رقم) (5 ال6ابق)

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() سمويل  ريمون  ال يد 
رقم) (5 إقارة ياسين ال6ابق) (91 رقم)
طنجة) (90000 غبار) إبن  زنقة  (37

املغرب
سمويل) ريغان  ليزا  ال يدة 
ياسين) إقارة  (91 رقم) عنوانه)ا()
غبار) إبن  زنقة  (37 رقم) (5 ال6ابق)

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)3801.

606I

FIDUNA

رقهى فويمارا
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNA
 HY(MLY(ABDELLAH(RUE 72
 N 33 CASABLANCA، 22 82،

CASABLANCA MAROC

رقهى فويمارا شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي 

امل عودية زنقة 46 رقم 01 قرية 

الجماعة -الدار البيضاء. - 32 22 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.141667

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)16)يوليوز)2222)تقرر حل)

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات)

الشريك الوحيد رقهى فويمارا ربلغ)

وعنوان) درهم  (625.922 رغسمالها)

رقرها اإلجتماعي حي امل عودية زنقة)

-الدار) الجماعة) قرية  (01 رقم) (46

البيضاء) الدار  (22 32 (- البيضاء.)

املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.

حي) ب  التصفية  رقر  وحدد 

قرية) (01 رقم) (46 زنقة) امل عودية 

 22 32 (- البيضاء.) -الدار  الجماعة)

الدار البيضاء)املغرب.)

وعين):)

العلوي) الضاوية  ال يد)ة()

ابن) جعفر  زنقة  (11 وعنوانه)ا()

 4 شقة) (1 ط) املنال  اقارة  الحبيب 

بوركون الدار البيضاء)22252)الدار)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم) 256 7.

607I

FIDUBAM

كابفي
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUBAM

 N°3 Bd(PRINCE(SIDI

 MOHAMED NADOR N°3

 Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 22222، NADOR

MAROC

كابفي شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي الرقم 34 

شارع طوكيو ال6ابق 9 - 22222 

الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19341

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 يوليوز) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

رحمد املرشد) )ة() تفويت ال يد)

222)حصة اجتماعية رن غصل)222 

)ة()رريا كاررين) حصة لفائدة ال يد)

كارسيا تينا بتاريخ)17)يوليوز)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)10)أشت)

2222)تحت رقم)  22.

608I

ائتمانية كينزو

بربر برجر
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ائتمانية كينزو

34، ح ن الصغير - الدار البيضاء، 

22222، الدار البيضاء غملغرب

بربر برجر شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 61، شارع 

آللة الياقوت زاوية رص6فى املعاني، 

ال6ابق األول، -. - 22822 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

467833

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (06

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

بربر) (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

برجر.

الوجبات) (: أرض الشركة بإيجاز)

ال ريعة

اكالت سريعه

توصيل رنزلي

املباشر) وأير  املباشر  استغالل 

والبوفيهات،) امل6اعم،) لجميع 

والوجبات) والبيتزا،) واملشاوي،)

الخفيفة،)ورقهى الخدرة الذاتية.

عنوان املقر االجتماعي):)61،)شارع)

آللة الياقوت زاوية رص6فى املعاني،)

الدار) (22822 (- (.- األول،) ال6ابق 

البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

حصة) (500 (: ال يد عزيز الدباغ)

بقيمة)50.000)درهم للحصة.

حصة) (500 (: ال يد بشير الدباغ)

بقيمة)50.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() الدباغ  بشير  ال يد 

ال وي�صي) الجراح  عبيدة  غبو  شارع 

10010)الرباط املغرب.

عنوانه)ا() الدباغ  عزيز  ال يد 

ال وي�صي) زيد  بن  غسارة  شارع 

10010)الرباط املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() الدباغ  بشير  ال يد 

ال وي�صي) الجراح  عبيدة  غبو  شارع 

10010)الرباط املغرب

عنوانه)ا() الدباغ  عزيز  ال يد 

ال وي�صي) زيد  بن  غسارة  شارع 

10010)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741737.

609I

IZDIHAR(CONSEIL

البول لو أجان�صي
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

IZDIHAR(CONSEIL

 RÉSIDENCE(IBN(SINA، N°68-

 izdihar، Marrakech،  2622،

Marrakech Maroc

البول لو غجان�صي شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي بلوك س 

الرقم 16 تجزئة الجبل حي عادل 

ٱيت غورير الحوز - 40000 رراكش 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

105503

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (19

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
البول) (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

لو غجان�صي.

غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
البناء)وغعمال غخرى.

:)بلوك س) عنوان املقر االجتماعي)
الرقم)16)تجزئة الجبل حي عادل ٱيت)
غورير الحوز)-)40000)رراكش املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)
 100 (: بييغ) بول  لوبيت  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد لوبيت بول بييغ عنوانه)ا()

رراكش)40000)رراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد لوبيت بول بييغ عنوانه)ا()

رراكش)40000)رراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (07 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)114733.
610I

ر تارنة شارة

DEMNAT CAP
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ر تارنة شارة
شارع امل يرة رقم 2 6 ال6ابق االول 

الناظور شارع امل يرة رقم 2 6 
ال6ابق االول الناظور، 22222، 

الناظور املغرب
DEMNAT CAP شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي 
املقاورة لوطا - رغس املاء - 22222 

الناظور املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
223 3

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (15

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEMNAT CAP
رخبزة) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وحلويات.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 22222 (- رغس املاء) (- املقاورة لوطا)

الناظور املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: الخيا ) ال يد عبد هللا 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 1000 (: الخيا ) عبد هللا  ال يد 

بقيمة)100.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد عبد هللا الخيا  عنوانه)ا()
حي امل يرة رغس املاء)22222)الناظور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد عبد هللا الخيا  عنوانه)ا()
حي امل يرة رغس املاء)22222)الناظور)

املغرب
تم اإليداع القانوني ب-)بتاريخ) 2 

يوليوز)2222)تحت رقم)1383.
611I

L.B.I TRANS

L.B.I TRANS
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

L.B.I TRANS
 RUE OUSSAMA BNOU .151

 ZAIS(ETG 2 CITE(GAUCHE(N(G
 QUARTIER(MAARIF، 22222،

CASABLANCA MAROC

L.B.I TRANS شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 151، 
شارع غسارة بنو زيد، 2 حي أوش ن 
ج، رعاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
468071

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (2 
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 L.B.I (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع.
(،151 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع غسارة بنو زيد،)2)حي أوش ن)
الدار البيضاء) (22222(- ج،)رعاريف)

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() اسديدو  لبنى  ال يدة 
رحمد) سيدي  (176 رقم) (7 بلوك)

غكادير)80000)غكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() اسديدو  لبنى  ال يدة 
رحمد) سيدي  (176 رقم) (7 بلوك)

غكادير)80000)غكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741888.

262I
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DAMO CONSULTING SARL

 ANOUS CHAMAL RENTE

CAR
إعالن رتعدد القرارات

DAMO CONSULTING SARL

 AV(PASTEUR 6° ETG(N°68 54

 TANGER(tanger، tanger،

92222، tanger(MAROC

 ANOUS CHAMAL RENTE CAR

«شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان رقرها االجتماعي : طريق 

ت6وان االخالص عمارة 95 الشقة 

رقم 1 - 90070 طنجة املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.66739

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

املؤرخ في)13)يوليوز)2222

تم اتخاذ القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

حصة) (100 تفويت) على  املوافقة 

الكلي) الراسمال  تشكل  اجتماعية 

للشركة في رلك ال يد رشيد حمود)

فريدة) الحدادي  ال يدة  لفائدة 

لفائدة)

 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):

رن) حمود  رشيد  ال يد  استقالة 

رها  الت يير وتعيين ال يدة فريدة)

الحدادي كم يرة جديدة ودلك لفترة)

أير رحددة

 قرار رقم)3):)الذي ينص على رايلي):

رالئمة القانون االسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

على) ينص  الذي  (: (7 رقم) بند 

في) حدد  الشركة  راسمال  (: رايلي)

الى) رق مة  درهم  (100000 ربلغ)

درهم) (1000 اجتماعية) حصة  (100

للحصة الواحدة كلها في رلك ال يدة)

الحدادي فريدة)

 بند رقم)13):)الذي ينص على رايلي):

ر يرة) الحدادي  فريدة  ال يدة 

للشركة ودالك لفترة أير رحددة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (10 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم) 23292.

613I

FIDICOM

TWIN WORKS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDICOM

 AV(ORAN(N° 62 RUE(BERLIN

 ZOHOUR 6 FES(FES، 32222،

FES MAROC

TWIN(WORKS شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي ال6ابق 

الرابع ق6عة رقم 98 شارع ايفران 

ايت سقاطو 2 - 30000 فاس 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63403

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (17

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 TWIN (: اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

.WORKS

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلفة للبناء)-)التصنيع.

ال6ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ايفران) شارع  (98 رقم) ق6عة  الرابع 

ايت سقاطو)2)-)30000)فاس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: حجحوج) رشيد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد بوشيخي خالد):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد رشيد حجحوج عنوانه)ا()

زنقة جبل عوا  طريق عين سمن) (6

30000)فاس املغرب.

عنوانه)ا() خالد  بوشيخي  ال يد 

حي االرل زنقة)45)رقم)5)الق6عة)82 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد رشيد حجحوج عنوانه)ا()

زنقة جبل عوا  طريق عين سمن) (6

30000)فاس املغرب

عنوانه)ا() خالد  بوشيخي  ال يد 

حي االرل زنقة)45)رقم)5)الق6عة)82 

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (06 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1908.

614I

LMC CONSEILS

STE ANYA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LMC CONSEILS

شارع رحمد الخار2 قن6رة سوس 

عمارة األزرق ال6ابق الثاني رقم 

19 ايت رلول، 86150، ايت رلول 

املغرب

STE ANYA شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 629 

زنقة وجدة الحي الصناعي اكادير - 

82222 اكادير املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.144873

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)شتنبر)2269)تم تحويل)

رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«رقم)629)زنقة وجدة الحي الصناعي)

إلى) اكادير املغرب») (82222 (- اكادير)
زنقة) (2 عمارة) (2 ال6ابق) (3 «شقة)

 62222 (- الرباط) ح ان  سوسة 

الرباط املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)105900.

615I

ائتمانية لرفيد

LARATRO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ائتمانية لرفيد

شارع رالك ابن ررحل’ زنقة طنجة، 

عمارة املحيط، طابق الثاني رقم : 

14، 92222، العرائش املغرب

LARATRO شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي زنقة 

طنجة رقم : 14، عمارة املحيط، 

ال6ابق الثانى’ العرائش. العرائش 

92222 العرائش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5301

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 أشت) (11

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LARATRO

النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لح اب الغير
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نقل البضائع الدولية واملحلية.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املحيط،) عمارة  (،14 (: رقم) طنجة 
العرائش) العرائش.) الثانى’) ال6ابق 

92222)العرائش املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 8.000 (: الدأة) ل6في  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
222)حصة) (: ل6في) ال يدة هناء)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() الدأة  ل6في  ال يد 
العواررة) وق  ج  املركزية  العواررة 
العرائش) (92222 الكبير) القصر 

املغرب.
عنوانه)ا() ل6في  هناء) ال يدة 
العواررة) وق  ج  املركزية  العواررة 
العرائش) (92222 الكبير) القصر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() الدأة  ل6في  ال يد 
العواررة) وق  ج  املركزية  العواررة 
العرائش) (92222 الكبير) القصر 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)03)يونيو)

2222)تحت رقم)29 .

616I

NEXIA FIDUCIA

HS RETAIL SOLUTIONS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

HS(RETAIL(SOLUTIONS» sarl»
شركة ذات ر ؤولية رحدودة 
رغسمالها 222.222،22 درهم

رقرها : الدار البيضاء – 295، شارع 
1Aعبد املؤرن، ال6ابق األول، رقم
 RC  3 9886 - IF : 6872 522 -

001554444700085  ICE

قرر الجمع العا  الغير) ((-(1

العادي املنعقد في)22/27/2222 

زيادة رغس رال الشركة بمائة)

وت عين غلف درهم))692.222،22) 

درهم،)ليصل رن عشرة آالف درهم)

)10)آالف درهم()إلى رائتي غلف درهم)

)222.222،22()درهم.)ليتم تحقيق)

هذه الزيادة في رغس املال على النحو)

التالي):)

امل تحقات) تحويل  خالل  رن  (•

للشركاء،) الجاري  الح اب  إلى 

سيمباد) هشا   ال يد  يحمله  الذي 

سهم رن) ()1000( في غلف) للشركة،)

لكل) درهم  ()622،22( درهم) رائة 

رنهما.)

•)رن خالل إصدار ت عمئة))900) 

 (622،22( رائة) بقيمة  جديد  سهم 

درهم لكل سهم.)سيتم دفع ربلغ هذه)

األسهم الجديدة نقدا رن قبل ال يد)

هشا  سيمباد،)الشريك.

•)تعديل املادتين)6)و7)رن النظا )

األسا�صي.)

2)-))تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالدار البيضاء)في)29)يوليوز)

2222)تحت الرقم)741535. 

617I

AUDICO

دورين سيدي عبد الرحمان
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN(CASABLANCA، 22272،

CASABLANCA MAROC

دورين سيدي عبد الرحمان شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم  2، 

شارع رنوكان، زاوية شارع املنارة رقم 

 2، شارع رنوكان، زاوية شارع املنارة 

22682 الدار البيضاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.154413

 بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي

تم) (2222 غبريل) (27 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رغسمال  رفع 

غي) درهم») (25.222.222» قدره)

إلى) درهم») (15.000.000» رن)

: طريق) عن  درهم») (40.000.000» 

الشركة) ديون  رع  رقاصة  إجراء)

املحددة املقدار وامل تحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741711.

618I

CFC AUDIT SYSTEMES

 L.J.P.S. « »LAITERIE JUS «
»PATISSERIE SANDWICH
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

CFC AUDIT SYSTEMES

 Bd(de(paris  8 CASABLANCA،

22632، CASABLANCA(MAROC

 L.J.P.S. » «LAITERIE(JUS »

PATISSERIE SANDWICH» شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي اقارة 

داليا ولد الغالية سيدي رورن رقم 

287 - الدار البيضاء - 22 22 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

467775

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 راي) (07

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 L.J.P.S.( »( «LAITERIE( JUS  »

.«PATISSERIE SANDWICH

الشراء) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

رن) غشكاله  بكافة  الحرفي  واإلنتاج 

رعجنات،) رخابز،) رنتجات أذائية،)

عا ) وبشكل  سندويشات  عصير،)

جميع رنتجات ال6عا  واملأكوالت.

اقارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

داليا ولد الغالية سيدي رورن رقم)

287)-)الدار البيضاء)-)22 22)الدار)

البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

(: الشركة) رغسمال  ربلغ 

62.222،22)درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد رغزي رص6فى):)25)حصة)

بقيمة)2.522)درهم للحصة.

حصة) (25 (: ال يد رغزي غشرف)

بقيمة)2.522)درهم للحصة.

25)حصة) (: ال يدة رغزي هاجر)

بقيمة)2.522)درهم للحصة.

حصة) (25 (: ال يد رغزي صفاء)

بقيمة)2.522)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد رغزي رص6فى عنوانه)ا()
البيضاء) س.د-الدار  (22 رقم) بلوك9)

22 22)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() غشرف  رغزي  ال يد 
البيضاء) س.د-الدار  (22 رقم) بلوك9)

22 22)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() هاجر  رغزي  ال يدة 
البيضاء) س.د-الدار  (22 رقم) بلوك9)

22 22)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() صفاء) رغزي  ال يدة 
البيضاء) س.د-الدار  (22 رقم) بلوك9)

22 22)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد رغزي رص6فى عنوانه)ا()
البيضاء) س.د-الدار  (22 رقم) بلوك9)

22 22)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)741633.

619I



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62 2 

MH CONSEIL

transport tafert 
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM
 F 6ER(ETG(AIN(HARROUDA،
28232، mohammedia(MAROC

 transport tafert شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

فيد�صي إقارة رانية العمارة ف طابق 
االول رقم 2 عين حرودة املحمدية - 

28232 املحمدية املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25587

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 راي) (14
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.transport tafert
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

امل تخدرين والبضائع للغير.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
فيد�صي إقارة رانية العمارة ف طابق)
(- االول رقم)2)عين حرودة املحمدية)

28232)املحمدية املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 1.000 (: الصافي) كريم  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() الصافي  كريم  ال يد 
تازة) (35000 تازة) بوزرالن  رركز 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() الصافي  كريم  ال يد 
رركز بوزرالن تازة)35000)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)656.
222I

FIDURIZK

CAFE KAFFA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS(N°  BENSLIMANE،
63222، BENSLIMANE(MAROC

CAFE(KAFFA شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي 22 
صوفال شارع الح ن الثاني 

بن ليمان - 13000 بن ليمان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 523
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر) (2222 يوليوز) (10 في) املؤرخ 
حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة)
رغسمالها) ربلغ  (CAFE( KAFFA
رقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي)22)صوفال شارع الح ن)
الثاني بن ليمان)-)13000)بن ليمان)
رضائية) تصفية  (: ل) نتيجة  املغرب 

قبل األوان.
وحدد رقر التصفية ب)22)صوفال)
(- بن ليمان) الثاني  الح ن  شارع 

13000)بن ليمان املغرب.)
وعين):)

ال يد)ة()عمر نجادي وعنوانه)ا()
 05 رقم) الحدائق  حي  املتنبي  زنقة 
بن ليمان املغرب) (13000 بن ليمان)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) سليمان  ببن  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)265.

226I

FIDURIZK

CAR PEINT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS(N°  BENSLIMANE،
63222، BENSLIMANE(MAROC
CAR PEINT شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان رقرها اإلجتماعي املن6قة 

الصناعية غ4 13 بن ليمان - 13000 
بن ليمان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3751
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 يونيو) (15 املؤرخ في)
 CAR(شركة ذات امل ؤولية املحدودة
 100.000 رغسمالها) ربلغ  (PEINT
اإلجتماعي) رقرها  وعنوان  درهم 
املن6قة الصناعية غ4 13)بن ليمان)-)
(: 13000)بن ليمان املغرب نتيجة ل)

تصفية رضائية قبل األوان.
املن6قة) التصفية ب  رقر  وحدد 
الصناعية غ)4 13)بن ليمان)-)13000 

بن ليمان املغرب.)
وعين):)

وعنوانه)ا() بيار  رحمد  ال يد)ة()
بن ليمان) الزياية  يون2  غوالد  دوار 
كمصفي) املغرب  بن ليمان  (13000

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) سليمان  ببن  االبتدائية 

يونيو)2222)تحت رقم)149.

222I

AUDICO

دورين سيدي عبد الرحمان
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN(CASABLANCA، 22272،

CASABLANCA MAROC

دورين سيدي عبد الرحمان شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم  2، 

شارع رنوكان، زاوية شارع املنارة - 

22682 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.154413

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

تمت) (2222 راي) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

دكير) رحمد  )ة() ال يد) تفويت 

برادة)222.522)حصة اجتماعية رن)

غصل)400.000)حصة لفائدة ال يد)

)ة()شركة برايم انف تمنت بتاريخ)07 

راي)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)6762 7.

223I

FIDUCIA-MID

 MIDIRIS DES TRAVAUX

PUBLICS SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDUCIA-MID

رقم 98 ال6ابق االول طريق ركناس 

ريمالل ريدلت، 54350، ريدلت 

ريدلت



62 25 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

 MIDIRIS DES TRAVAUX

PUBLICS SARL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي االقارة 
رقم 05زنقة رراكش - 54350 

ريدلت املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 37

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (27

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MIDIRIS DES TRAVAUX (:

.PUBLICS SARL

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلفة غو البناء)واملفاوضة.

االقارة) (: املقر االجتماعي) عنوان 
رقم)05زنقة رراكش)-)54350)ريدلت)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رغسمال  ربلغ 

1.000.000)درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد اعمو يون2):)4.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

4.000)حصة) (: ال يد اوبا يون2)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 2.222 (: اسماعيل) رهرى  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

 6 عنوانه)ا() يون2  اعمو  ال يد 
ريدلت) (54350 زنقة االيوبي تداوت)

املغرب.

ال يد اوبا يون2 عنوانه)ا()تجزئة)

 54350  52 رقم) تداوت  اوطاط 

ريدلت املغرب.

ال يد رهرى اسماعيل عنوانه)ا()

 54350 الربع) ايت  املتنبي  زنقة  (14

ريدلت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد رهرى اسماعيل عنوانه)ا()

 54350 الربع) ايت  املتنبي  زنقة  (14

ريدلت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

10)أشت) االبتدائية بميدلت بتاريخ)

2222)تحت رقم) 62.

22 I

gefoco

OUSPRO IMO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

 2222، safi(maroc

OUSPRO IMO شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 25 زنقة 

41 تجزئة الداخلة حي اعزيب 

الدرعي اسفي - 46000 اسفي 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10451

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (17

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUSPRO IMO

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

للعقار.
زنقة) (25 (: عنوان املقر االجتماعي)

41)تجزئة الداخلة حي اعزيب الدرعي)

اسفي)-)46000)اسفي املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: نفناف) اسارة  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1000 (: نفناف) اسارة  ال يد  (

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() نفناف  اسارة  ال يد 
حي) الداخلة  تجزئة  (41 زنقة) (25

اسفي) (46000 اعزيب الدرعي اسفي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() نفناف  اسارة  ال يد 
حي) الداخلة  تجزئة  (41 زنقة) (25

اسفي) (46000 اعزيب الدرعي اسفي)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (23 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2222)تحت رقم)-.

225I

EL(MAQHOR(ABDELHAK

 STE ZERYATI COMMERCE

SARL AU
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

EL(MAQHOR(ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 

34000 املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب

 STE(ZERYATI(COMMERCE(SARL

AU شركة ذات ر ؤولية رحدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي املحلة 

تي ة تاونات - 34000 تاونات 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1651

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (11

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZERYATI(COMMERCE(SARL(AU

أرض الشركة بإيجاز):)-)األشغال)

العارة.

-)بيع ق6ع أيار ال يارات..

عنوان املقر االجتماعي):)حي املحلة)

تي ة تاونات)-)34000)تاونات املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: الزرياطي رحمد) ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد الزرياطي رحمد عنوانه)ا()

 34000 تاونات) تي ة  املحلة  حي 

تاونات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد الزرياطي رحمد عنوانه)ا()

 34000 تاونات) تي ة  املحلة  حي 

تاونات املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (22 االبتدائية بتاونات بتاريخ)

2222)تحت رقم)227.

222I

STE AYAD CONSULTING SARL

ARIBI ENGIN
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 6ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

22222، OUJDA(MAROC

ARIBI ENGIN شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي النهضة 

2 زنقة ج 1 رقم 10 - 60000 وجدة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35375

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (16

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 ARIBI (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.ENGIN

غشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عارة وغشغال البناء

االشغال) وآالت  البناء) آالت  بيع 

العارة

تأجير املعدات الصناعية غو اآلالت

التصدير واالستيراد.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

النهضة)2)زنقة ج)1)رقم)10)-)60000 

وجدة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

100)حصة) (: ال يد ح ن عريبي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() عريبي  ح ن  ال يد 

وجدة) (60000 البركاني) الح ني  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() عريبي  ح ن  ال يد 

وجدة) (60000 البركاني) الح ني  حي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2222)تحت رقم)1643.

227I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون ال اقية)

الحمراء

ASSBADD

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون ال اقية الحمراء

صندوق البريد 2222، 70000، 

العيون املغرب

ASSBADD شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي حي روالي 

رشيد الش6ر الثاني بدون رقم - 

70000 العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32529

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 أشت) (07

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASSBADD

ال ياحة) (: أرض الشركة بإيجاز)

ذات) والخدرات  األنش6ة  وجميع 

الصلة

رختلف الخدرات واالشغال

التجارة العارة

رمول الحفالت

النقل

النقل و.

عنوان املقر االجتماعي):)حي روالي)
(- رقم) بدون  الثاني  الش6ر  رشيد 

70000)العيون املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: الزهرة) حيدارا  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يدة حيدارا الزهرة عنوانه)ا()
حي روالي رشيد الش6ر الثاني بدون)

رقم)70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يدة حيدارا الزهرة عنوانه)ا()
حي روالي رشيد الش6ر الثاني بدون)

رقم)70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

10)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم)6825/22.

228I

ركتب رعيشة للح ابات واألستشارات الجبائية

TARIQ MED
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ركتب رعيشة للح ابات 

واألستشارات الجبائية

حي ال ال  بلوك E رقم 22 -- سيدي 

سليمان، 222 6، سيدي سليمان 

املغرب

TARIQ MED شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي توطين : 

ركتب رقم 3 إقارة الياسمين 25 

بولفار يعقوب املنصور - 14000 

القني6رة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 55515

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (15

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 TARIQ(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.MED

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع.

توطين) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 25 إقارة الياسمين) (3 ركتب رقم) (:

 14000 (- املنصور) يعقوب  بولفار 

القني6رة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

عاطف) الصوفي  رحمد  ال يد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500 (:

للحصة.

ال يدة زكية أرنيط):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عاطف) الصوفي  رحمد  ال يد 
 6 222 رالك) اوالد  حي  عنوانه)ا()

سيدي سليمان املغرب.
عنوانه)ا() أرنيط  زكية  ال يدة 
سيدي) (6 222 رالك) اوالد  حي 

سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عاطف) الصوفي  رحمد  ال يد 
 6 222 رالك) اوالد  حي  عنوانه)ا()

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) بالقني6رة  االبتدائية 

رقم)-.
229I

STRAVISCO

ORIGINE PHARMA SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

STRAVISCO
 RUE66 PASTEUR(APPT(N°6
 IMM(NOUR(VN(MEKNES،
52252، MEKNES(MAROC

ORIGINE PHARMA SARL شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 11 
زنقة باستور عمارة نور شقة 1 

املدينة الجديدة ركناس - 50000 
ركناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7925
بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر حل) 11)رارس)2222) املؤرخ في)
املحدودة) امل ؤولية  ذات  شركة 
ربلغ) (ORIGINE PHARMA SARL
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
زنقة) (11 رقم) اإلجتماعي  رقرها 
املدينة) (1 شقة) نور  عمارة  باستور 
ركناس) (50000 (- الجديدة ركناس)
رن) العديد  بعد  (: ل) نتيجة  املغرب 

رشاكل بدء)تشغيل)

الشركة فان جميع الشركاء)قررو)

حل الشركة.

 11 التصفية ب رقم) وحدد رقر 
 1 شقة) نور  عمارة  باستور  زنقة 

 50000 (- ركناس) الجديدة  املدينة 

ركناس املغرب.)

وعين):)

العراقي) نرج2  ال يد)ة()
رقم) االسماعلية  رياض  وعنوانه)ا()

 50000 عررة) عين  والل  ايت  (267

ركناس املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (11 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2222)تحت رقم)509.

630I

STE(FIDU-LIDOU(SARL

REPA AUTO AL KARAMA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

STE(FIDU-LIDOU(SARL

 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA

 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME

 ETAGE(BUREAU 6  VN(FES،

32222، FES(MAROC

REPA(AUTO(AL(KARAMA شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 
الكرارة زنقة الصقر رقم 97 الزهور 

1 - 30000 فاس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23257

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 رارس) (09

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 REPA (: بمختصر ت ميتها) اإلقتضاء)

.AUTO(AL(KARAMA

أرض الشركة بإيجاز):)-)ريكانيك)

ال يارات)

-)االستيراد)

-)املعارالت التجارية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الزهور) (97 الكرارة زنقة الصقر رقم)

1)-)30000)فاس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: املبروكي) هشا   ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد عبد الحق العرفاوي):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() املبروكي  ال يد هشا  

حي واد) (13 62)شقة) اقارة ال عادة)

فاس)30000)فاس املغرب.

العرفاوي) الحق  عبد  ال يد 

لكواز) بوعابيد  غوالد  دوار  عنوانه)ا()

غوالد ال6يب)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() املبروكي  ال يد هشا  

حي واد) (13 62)شقة) اقارة ال عادة)

فاس)30000)فاس املغرب

العرفاوي) الحق  عبد  ال يد 

لكواز) بوعابيد  غوالد  دوار  عنوانه)ا()

غوالد ال6يب)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (23 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)6778/2222.

631I

AUDEC EXPERTISE

SADAA INVEST صدا انف ت
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

«AUDEC EXPERTISE

223 ركتب 7 ال6ابق 7 شارع 

الزرق6وني الدار البيضاء املغرب 

صدا انف ت صدى انف ت شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

ح ن صغير ال6ابق 3 شقة 106 
رقم 97 الدارالبيضاء - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

467843

 14 في) رؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يوليوز)

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

صدا) (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

انف ت.

تعمل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الشركة بالنيابة عنها في وضع غو إدارة)

غو) للتحويل  القابلة  املالية  األوراق 

املعارالت في األوراق املالية غو رراقبة)

الشركات.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 106 شقة) (3 ال6ابق) صغير  ح ن 
 22222 (- الدارالبيضاء) (97 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رغسمال  ربلغ 

1.000.000)درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد):)6.000)سعد رجاني حصة)

بقيمة)600.000)درهم للحصة.

رحمد بن رزورة) (4.000 (: ال يد)

درهم) (400.000 بقيمة) حصة 

للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() رجاني  سعد  ال يد 
غزرور) طريق  الكبير  غرض  إقارة  (9
 22222 البيضاء) الدار  دياب  عين 

الدارالبيضاء)املغرب.
ال يد رحمد بن رزورة عنوانه)ا()
ف) رقم  فالفلوري  حدائق  إقارة  (9
شقة) (4 زنقة ستيفان رالرري طابق)

10)الدارالبيضاء)22222)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() رجاني  سعد  ال يد 
غزرور) طريق  الكبير  غرض  إقارة  (9
 22222 البيضاء) الدار  دياب  عين 

الدارالبيضاء)املغرب
ال يد رحمد بن رزورة عنوانه)ا()
ف) رقم  فالفلوري  حدائق  إقارة  (9
شقة) (4 زنقة ستيفان رالرري طابق)

10)الدارالبيضاء)22222)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222»
232I

FIDUCIAIRE(MALIKI

SOCIETE SIN HYDRO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE(MALIKI
شارع املسجد رقم 22 ال6ابق االول 
الشقة 1 الرشيدية ص ب 188، 

52222، الرشيدية املغرب
SOCIETE SIN HYDRO شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 57 

شارع عبد املورن بن علي الرشيدية - 
52222 الرشيدية املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62 53
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)04)أشت)2222)تم تحويل)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
بن) املورن  شارع عبد  (57 «رقم) رن)
الرشيدية) (52222 (- الرشيدية) علي 

 19 زنقة) املقاورة  «حي  إلى) املغرب»)
الريصاني) (52222(- الريصاني) (1 رقم)

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)225/2222.

633I

aice compta

AL IHTIRAF IMMO
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 699، 22692،

casablanca maroc

AL IHTIRAF IMMO شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية ال6ابق 3 رقم 5 - 22622 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

465467

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (62

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 AL (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IHTIRAF IMMO
ر6ور) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقارات.
زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)
 22622 (- (5 رقم) (3 ال6ابق) الحرية 

البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: لكريني) ح ن  ال يد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() لكريني  ح ن  ال يد 
شارع فاس) (406 األفاق رقم) تجزئة 

كاليفورنيا)22652)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() لكريني  ح ن  ال يد 
شارع فاس) (406 األفاق رقم) تجزئة 

كاليفورنيا)22652)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)739363.

634I

aice compta

 AFRICA MOVE
DEMENAGEMENT

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 699، 22692،

casablanca maroc
 AFRICA MOVE

DEMENAGEMENT شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي 13 غحمد 
املجاتي إقارة جبال االلب ال6ابق 1 
الشقة رقم 8 حي املعاريف - 22372 

البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 
رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
468551

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (2 
ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 AFRICA(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.MOVE DEMENAGEMENT
جميع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
النقل) بخدرات  املتعلقة  األنش6ة 

البري.
عنوان املقر االجتماعي):)13)غحمد)
 1 املجاتي إقارة جبال االلب ال6ابق)
8)حي املعاريف)-)22372  الشقة رقم)

البيضاء)املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 Ranieri( Gilles( :( 6.222 ال يد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() (Ranieri Gilles ال يد)

فرن ا)26222)فرن ا فرن ا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() (Ranieri Gilles ال يد)

فرن ا)26222)فرن ا فرن ا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2386 7.

635I

aice compta

 STATION SERVICE DU
MOYEN ATLAS GROUP

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 699، 22692،

casablanca maroc
 STATION SERVICE DU MOYEN

ATLAS GROUP شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان رقرها اإلجتماعي 13 غحمد 

املجاني إقارة جبال االلب ال6ابق 

1 رقم 8 حي املعاريف - 22372 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 26 27

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STATION SERVICE DU MOYEN

.ATLAS GROUP

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املنتجات البترولية،وقود،)الغاز.

عنوان املقر االجتماعي):)13)غحمد)

 1 املجاني إقارة جبال االلب ال6ابق)
رقم)8)حي املعاريف)-)22372)البيضاء)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: ال يد ن يم عبدالعزيز)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد ن يم عبدالعزيز عنوانه)ا()

بيلڤيدير)22322)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد ن يم عبدالعزيز عنوانه)ا()

بيلڤيدير)22322)البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)735522.

636I

aice compta

 FIELD MANAGEMENT

INVEST
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 699، 22692،

casablanca maroc

 FIELD MANAGEMENT INVEST

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي 13 غحمد 

املجاني إقارة جبال االلب ال6ابق 

1 رقم 8 حي املعاريف - 22372 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

468711

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 أشت) (04

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 FIELD (: اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

.MANAGEMENT INVEST

أرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

األعمال واإلدارة.

عنوان املقر االجتماعي):)13)غحمد)

 1 املجاني إقارة جبال االلب ال6ابق)
رقم)8)حي املعاريف)-)22372)البيضاء)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 1.000 (: رسماوي) رحمد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد رحمد رسماوي عنوانه)ا()
إقارة جوهرة النواصر عمارة)2)شقة)
26)النواصر)27682)النواصر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
ال يد رحمد رسماوي عنوانه)ا()
إقارة جوهرة النواصر عمارة)2)شقة)
26)النواصر)27682)النواصر املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2525 7.

637I

EL ADARISSA COSEILS SARL

 ABATTOIR PROVINCE BENI
MELLAL SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

 ABATTOIR PROVINCE BENI
MELLAL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62257

 15 بمقت�صى عقد عرفي رؤرخ في)
القانون) تم إعداد  (2222 يونيو) رن 
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة)
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

االقتضاء)بمختصر ت ميتها):)
 ABATTOIR PROVINCE BENI

MELLAL SARL
أرض الشركة بإيجاز):)االتجار في)

الدواجن بالجملة ونصف الجملة.
روطن) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اإلداري) الحي  العثمانية،) تجزئة  في 

ال6ابق الثالث بني رالل،)املغرب.
اجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم رق م كالتالي

 600 (: رحمدي) نوفل  (: ال يد)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 400 (: عمراوي) رحمد  (: ال يد)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه) رحمدي،) نوفل  (: ال يد)
 460 رقم) الثاني  الح ن  تجزئة  (:

رراكش.
ال يد):)رحمد عمراوي،)عنوانه):)
18)شارع رحال بن احمد إقارة ملياء)1 
طابق)2)رقم)3)بلفدير الدار البيضاء.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ورواطن ر يري الشركة):)

: عنوانه) نوفل رحمدي،) (:  ال يد)
 460 رقم) الثاني  الح ن  تجزئة 

رراكش.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بني رالل بتاريخ)03)أشت)

2222)تحت رقم) 2  
638I

HAPPY COMPTA SARL

RAHIK IMMOBILIER
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

HAPPY COMPTA SARL
 LOT(YASMINA(N° 55 BENI

 MELLAL، 23222، BENI(MELLAL
MAROC

RAHIK(IMMOBILIER شركة ذات 
ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان رقرها اإلجتماعي 

 COMPLEXE AL BASSATINE
 ROUTE DE FQUIH BEN SALAH
BENI(MELLAL - 23222 بني رالل 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2526

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
املؤرخ في)03)شتنبر)2269)تم اإلعال )
بوفاة الشريك نجيب ررابط وتوزيع)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 
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 2262 نونبر) (29 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):)

 3.587 الدوالي،) نادية  ال يد)ة()

حصة.

 8.363 ررابط،) رحمد  ال يد)ة()

حصة.

 8.363 رروان ررابط،) ال يد)ة()

حصة.

 4.181 ررابط،) سمية  ال يد)ة()

حصة.

 4.181 ررابط،) رريم  ال يد)ة()

حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني رالل بتاريخ) 2)شتنبر)

2269)تحت رقم)936.

639I

omnium(management

M.A LUXURY SERVICES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

omnium(management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes، 82

32622، fes(maroc

M.A LUXURY SERVICES شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 82 

اقارة 52 شارع الح ن الثاني 

املدينة الجديدة - 30000 فاس 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63457

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (07

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 M.A (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUXURY SERVICES

رنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء) غشغال  في  رقاول  (- عقاري)

واملختلفة)-)التصدير واالستراد.
 82 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

اقارة)52)شارع الح ن الثاني املدينة)

الجديدة)-)30000)فاس املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 500 (: ال يد عزالدين امل تقيم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: امل تقيم) املهدي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

امل تقيم) عزالدين  ال يد 

بري تيجيا) تجزئة  (66 عنوانه)ا()

 30000 رلعب الخيل   ج) (1 الشقة)

فاس املغرب.

ال يد املهدي امل تقيم عنوانه)ا()
1)زنقة)8)رقم)27)حي واد فاس)30000 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

امل تقيم) عزالدين  ال يد 

بري تيجيا) تجزئة  (66 عنوانه)ا()

 30000 رلعب الخيل   ج) (1 الشقة)

فاس املغرب

ال يد املهدي امل تقيم عنوانه)ا()
1)زنقة)8)رقم)27)حي واد فاس)30000 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (11 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)1943.

640I

STE FACILITY.CASH 

 STE ZALAG TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 63 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 63 GUERCIF،

35622، GUERCIF(MAROC

 STE(ZALAG(TRAVAUX(DIVERS

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 
تادرت املركز رقم 8 ال6ابق االول 

شقة رقم 22 جماعة تادرت - 

جرسيف- - 35100 جرسيف املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1815

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 أشت) (05

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZALAG(TRAVAUX(DIVERS

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

استيراد) (– اشغال البناء) (- املختلفة)

وتصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تادرت املركز رقم)8)ال6ابق االول شقة)
(- رقم)22)جماعة تادرت)-)جرسيف-)

35100)جرسيف املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 340 (: النية) القادر  عبد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 330 (: الع اوي) رحمد  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ال يد سمير بوعقلين):)330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يد عبد القادر النية عنوانه)ا()

الشقة) (1 شارع رحمد ال ادس رقم)

22)تازة)35000)تازة املغرب.

ال يد رحمد الع اوي عنوانه)ا()

 35100 جرسيف) (2 الشوبير) حي 

جرسيف املغرب.

عنوانه)ا() بوعقلين  سمير  ال يد 

جرسيف) هوارة  كاربير  حرشة  دوار 

35100)جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد عبد القادر النية عنوانه)ا()

الشقة) (1 شارع رحمد ال ادس رقم)

22)تازة)35000)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

أشت)2222)تحت رقم)830.

641I

omri(compta(sarl(au

TRANS LARA JEBARI
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

omri(compta(sarl(au

 N°  LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID، 92222، larache(maroc

TRANS LARA JEBARI شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي تجزئة 

رغرب الجديد رقم 4 قرب رسجد 

اللة خديجة العرائش - 92222 

العرائش املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5257

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (23

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

.LARA JEBARI

أرض الشركة بإيجاز):)

وفي) املغرب  في  الشركة  أرض 

الخارج،)باألصالة عن نف ها غو نيابة)

عن الغير):)

نقل األفراد نيابة عن الغير

نقل البضائع الوطنية

النقل ال ياحي

عا ،) بشكل  والتصدير  االستيراد 

ق6ع أيار املركبات الصناعية،)إلخ.

بكافة) والدولية  الوطنية  التجارة 

غشكالها.

العمليات) جميع  (: عا ) وبشكل 

املتعلقة بغرض الشركة.

وغخيًرا القيا  دون غي قيود بجميع)

تعزز) غن  شأنها  رن  التي  املعارالت 

ت6ور) رباشر  أير  غو  رباشر  بشكل 

الشركة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رسجد) قرب  (4 رقم) الجديد  رغرب 

 92222 (- العرائش) خديجة  اللة 

العرائش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

 100 (: ال يد اسماعيل الجباري)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
الجباري) اسماعيل  ال يد 
 591 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبان)

العرائش)92222)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

اسماعيل) الجباري  ال يد 
 591 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبان)

العرائش)92222)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)16)يوليوز)

2222)تحت رقم)379.

2 2I

KAHIRI(MEK(SARL(AU

KAHIRI MEK
إعالن رتعدد القرارات

KAHIRI(MEK(SARL(AU

 N°68 LOT(KAMILIA(SECTEUR

A، 52222، MEKNES(MAROC

KAHIRI(MEK «شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

 N°18 : وعنوان رقرها االجتماعي

 LOT(KAMILIA(SECTEUR(A -

.52222 MEKNES(MAROC

«إعالن رتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.43719

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 يونيو) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

رن) رملوكة  حصة  (1000 تفويت)

طرف ال يد ان2 القاهري الى ال يد)

ابراهيم صديقي)

 قرار رقم)2):)الذي ينص على رايلي):

رن) القاهري  ان2  ال يد  استقالة 

رهاره كم ير وتعيين ال يد ابراهيم)

صديقي ر ير للشركة

 قرار رقم)3):)الذي ينص على رايلي):

العنوان) رن  الشركة  رقر  تحويل 

ازعير) صخرة  تجزئة  (2 رقم) القديم 

الزيتون ركناس الى العنوان الجديد)

ا) الق6اع  كاريليا  تجزئة  (18 رقم)

ركناس

 قرار رقم)4):)الذي ينص على رايلي):

تحيين القانون االسا�صي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

 بند رقم)1):)الذي ينص على رايلي):

املقر االجتماعي.

 بند رقم)2):)الذي ينص على رايلي):

الراسمال.

 بند رقم)3):)الذي ينص على رايلي):

الت يير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2222)تحت رقم)2232.

643I

ficogedek(sarl(au

MS.TRANSYAYA SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ficogedek(sarl(au

 N° 32 Bis، Rue 8، Hay(EL

 Amane، MEKNES.، 52252،

meknes maroc

MS.TRANSYAYA SARL شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي رحل 

بال6ابق ال فلي رقم 273 رياض 

وي الن 01 وي الن - 50050 

ركناس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52286

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (14

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MS.TRANSYAYA SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الغير،االشغال) لح اب  البضائع 

العارة،التصدير واالستيراد.

رحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رياض) (273 رقم) ال فلي  بال6ابق 

وي الن)01)وي الن)-)50050)ركناس)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

ال يد املص6فى بابا):)750)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (252 (: ال يدة اشراق بابا)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() بابا  املص6فى  ال يد 

ركناس) الفتح  حي  البرجة  درب  (53

50050)ركناس املغرب.

عنوانه)ا() بابا  اشراق  ال يدة 

ركناس) الفتح  حي  البرجة  درب  (53

50050)ركناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() بابا  املص6فى  ال يد 

ركناس) الفتح  حي  البرجة  درب  (53

50050)ركناس املغرب

عنوانه)ا() بابا  اشراق  ال يدة 

ركناس) الفتح  حي  البرجة  درب  (53

50050)ركناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (27 التجارية بمكناس بتاريخ)

2222)تحت رقم)2683.

644I

TY CONSULTING

ANFA PLAGE SA
إعالن رتعدد القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 22

 22 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

226 2، CASABLANCA(MAROC

ANFA PLAGE SA «شركة 

امل اهمة»

وعنوان رقرها االجتماعي : 157 

شارع انفا٬ طابق 2 املكتب 22 - - 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27353

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

املؤرخ في)27)غبريل)2222

تم اتخاذ القرارات التالية):)

قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):)

 Manuel(تفويت سهم واحد رن طرف

 Maria Felipa(إلى(JOVE CAPELLAN

JOVE SANTOS،)تفويت سهم واحد)

 Ana Maria SORIANO طرف) رن 

 Manuel(Angel( JOVE(إلى (MAYOR

واحد) سهم  تفويت  (،SANTOS

 Fernando FERREIRO طرف) رن 

الشركة) إلى  (LAMAMIE CLAIRAC

 SPACIA TANGER CITY CENTER»

تفويت سهم واحد رن طرف) (،«SA

 Jaime DE LACALLE DE NORIEGA

 AVANTE MAROC» الشركة) إلى 

(«SARL

على) ينص  الذي  (: (2 رقم) قرار 

 Manuel( JOVE إستقالة) (: رايلي)

كعضو) رهاره  رن  (CAPELLAN

رجل2) ورئي2  اإلدارة  رجل2  في 

 Jaime DE LACALLE DEو اإلدارة 

في) كعضو  رهاره  رن  (NORIEGA

رجل2 اإلدارة

على) ينص  الذي  (: (3 رقم) قرار 

 Manuel(Angel(JOVE(رايلي):)تعيين

 Maria Felipa JOVEو (SANTOS

جدد في رجل2) كأعضاء) (SANTOS

اإلدارة

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

على) ينص  الذي  (: (16 رقم) بند 

رايلي):)غعضاء)رجل2 اإلدارة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2583 7.

645I

universal(gestion

CRISTEL DEREN

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

universal(gestion

اقارة ابن ع6ية ال6ابق الثاني رقم 

7 جليز رراكش، 40000، رراكش 

املغرب

CRISTEL DEREN شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي اقارة ابن 

ع6ية ال6ابق الثاني رقم 7 كليز - 

40000 رراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

623226

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (26

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  رحدودة 

باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CRISTEL DEREN

ت يير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الخدرات)

ر تشارة في اإلدارة والت يير.

اقارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

7)كليز) ابن ع6ية ال6ابق الثاني رقم)

-)40000)رراكش املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 (: الشركة) رغسمال  ربلغ 

درهم،)رق م كالتالي):)

 ال يدة بولي2 كري تيل سيلفي):

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

ال يدة بولي2 كري تيل سيلفي)

عنوانه)ا()فرن ا)***)***)فرن ا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يدة بولي2 كري تيل سيلفي)

عنوانه)ا()فرن ا)***)****)فرن ا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رارس) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)662732.

646I

FIDUNARA

Safe Surface EuroAfrica
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDUNARA

حي روالي عبد هللا الرقم 30 

الزنقة 155 عين الشق، 82 22، 

الدارالبيضاء املغرب

Safe(Surface(EuroAfrica شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقارة 

املشارق 2 ال6ابق 3 الدارالبيضاء - 

82 22 الدارالبيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

466383

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (14

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

 Safe (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Surface(EuroAfrica

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
ورعدات) رواد  جميع  وتصدير 

املنتجات الصحية..
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقارة)
(- الدارالبيضاء) (3 ال6ابق) (2 املشارق)

82 22)الدارالبيضاء)املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
ال يد رروان ركوح):)252)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
ال يد احمد البقالي بوقجة):)252 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 252 (: بوأابة) سفيان  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
ال يد ايوب الوحدي):)252)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
عنوانه)ا() ركوح  رروان  ال يد 
بوسكورة) (8 فيال) بوسكورة  حدائق 

82 22)الدارالبيضاء)املغرب.
بوقجة) البقالي  احمد  ال يد 
2)طريق سبة) كابيال رارينا) عنوانه)ا()
كلم)22)رقم)1 82 22)ت6وان املغرب.
عنوانه)ا() بوأابة  ال يد سفيان 
 7 طابق) املقري  احمد  زنقة  (28
 22 82 الراسين) حي  ورود  (7 اقارة)

الدارالبيضاء)املغرب.
ال يد ايوب الوحدي عنوانه)ا()3 
ساحة نيكوالس باكي طابق)4 82 22 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)
عنوانه)ا() ركوح  رروان  ال يد 
بوسكورة) (8 فيال) بوسكورة  حدائق 

82 22)الدارالبيضاء)املغرب
بوقجة) البقالي  احمد  ال يد 
2)طريق سبة) كابيال رارينا) عنوانه)ا()
كلم)22)رقم)1 82 22)ت6وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)2226 7.
647I
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HIGH EDGE CONSULTING

SAVE BUISNES
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 6er(Etage، 2 Tel : 2539.922.592

 / Mobile : 2222.268.2 3 /

 E-mail : contact@highedge.ma،

TETOUAN ،93222 املغرب

SAVE BUISNES شركة ذات 

ر ؤولية رحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان رقرها اإلجتماعي شارع 

ال6ائف رقم 54 طريق سبتة 

القاليين - 93000 ت6وان املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69925

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)22)يوليوز)2222)تم تحويل)

رن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

54)طريق سبتة) «شارع ال6ائف رقم)

القاليين)-)93000)ت6وان املغرب»)إلى)

«شارع الح ن التاني ركاتب النخيل)

ت6وان) (93000 (- (27 رقم) (3 ال6ابق)

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (10 االبتدائية بت6وان بتاريخ)

2222)تحت رقم)2362.

648I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

ELASTIC PUNT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard، Al(Qods، Lot 157

 Al(Majd، 6er(Etage، Appart

 N°2، BP 2 ، Aouama – Tanger،

92222، TANGER(MAROC

ELASTIC PUNT شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان رقرها اإلجتماعي املن6قة 
الصناعية كزناية، ال6ابق االول، 
تجزئة رقم 8 2 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.90793

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)
تقرر) (2222 يوليوز) (15 في) املؤرخ 
حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة)
رغسمالها) ربلغ  (ELASTIC PUNT
رقرها) وعنوان  درهم  (62.222،22
اإلجتماعي املن6قة الصناعية كزناية،)
ال6ابق االول،)تجزئة رقم)8 2)طنجة)
(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (90000 (-

توقف النشاط.
املن6قة) التصفية ب  رقر  وحدد 
االول،) ال6ابق  كزناية،) الصناعية 
 90000 (- طنجة) (2 8 رقم) تجزئة 

طنجة املغرب.)
وعين):)

كارلوس) ردينا  جوريز  ال يد)ة()
 08071 برشلونة اسبانيا) وعنوانه)ا()
)ة() كمصفي) اسبانيا  برشلونة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) ب6نجة  التجارية 

2222)تحت رقم)233222.

649I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت رلحقة)

ورزازات

 STE ÉLECTRO SERVICES 
MATOUB SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت رلحقة ورزازات

شارع روالي رشيد عمارة دادس 
ال6ابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
 STE ÉLECTRO SERVICES 
MATOUB SARL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي دوار 

تنورريت ايت والل - 7723  زاكورة 
املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32 5

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (27
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 
 STE (: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ÉLECTRO SERVICES MATOUB

.SARL
وكالة) (* (: بإيجاز) الشركة  أرض 

تحويل األروال
*بيع االجهزة املعلوراتية)

*امل اورة
رصمم) رحلل،) ربررج،) (*

الكمبيوتر.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زاكورة) ( 7723(- تنورريت ايت والل)

املغرب.
غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)
 500 (: ريمون) ال عدي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: ارحمد) ال عيدي  ال يد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)
ال يد ال عدي ريمون عنوانه)ا()
  7723 والل) ايت  تنورريت  دوار 

زاكورة املغرب.

ارحمد) ال عيدي  ال يد 

والل) ايت  تنورريت  دوار  عنوانه)ا()
7723 )زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

ال يد ال عدي ريمون عنوانه)ا()

  7723 والل) ايت  تنورريت  دوار 
زاكورة املغرب

ارحمد) ال عيدي  ال يد 

والل) ايت  تنورريت  دوار  عنوانه)ا()
7723 )زاكورة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (11 االبتدائية بزاكورة بتاريخ)

2222)تحت رقم)-.

650I

CRI(MEKNES

SOCIETE ASNYL AGRI SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

CRI(MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 52222، MEKNES

MAROC

 SOCIETE ASNYL AGRI SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي ررغب 

بال6ابق ال فلي فيال رقم 625 إقارة 

ريموزا ) .ج( - 50000 ركناس 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.50333

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (17

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ASNYL AGRI SARL
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أرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الفالحي..

ررغب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بال6ابق ال فلي فيال رقم)625)إقارة)

ركناس) (50000 (- ) .ج() ريموزا)

املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم،)رق م كالتالي):)

500)حصة) (: ال يد غرين الجزيز)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (300 (: رريمي) لبنى  ال يد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

 50 (: ( ال يد رحمد عالء)الجزيز)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 50 (: ال يد صالح الدين الجزيز)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (50 (: الجزيز) نزار  ال يد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

 50 (: الجزيز) ياسمين  ال يدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):)

عنوانه)ا() الجزيز  غرين  ال يد 

) .ج() ريموزا) إقارة  (625 رقم) فيال 

50000)ركناس املغرب.

عنوانه)ا() رريمي  لبنى  ال يدة 

) .ج() ريموزا) إقارة  (625 رقم) فيال 

50000)ركناس املغرب.

( ال يد رحمد عالء)الجزيز)

عنوانه)ا()فيال رقم)625)إقارة ريموزا)

) .ج()50000)ركناس املغرب.

الجزيز) الدين  صالح  ال يد 

عنوانه)ا()فيال رقم)625)إقارة ريموزا)

) .ج()50000)ركناس املغرب.

فيال) ال يد نزار الجزيز عنوانه)ا()

رقم)625)إقارة ريموزا)) .ج()50000 

ركناس املغرب.

ال يدة ياسمين الجزيز عنوانه)ا()

) .ج() ريموزا) إقارة  (625 رقم) فيال 

50000)ركناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

عنوانه)ا() الجزيز  غرين  ال يد 

) .ج() ريموزا) إقارة  (625 رقم) فيال 

50000)ركناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (07 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2222)تحت رقم)-.

651I

CRI(MEKNES

 STE CHARPENTE

 METALLIQUE، BOIS ET

ALUMINIUM CHMBA

SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

CRI(MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 52222، MEKNES

MAROC

 STE(CHARPENTE(METALLIQUE،

 BOIS ET ALUMINIUM CHMBA

SARL شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان رقرها اإلجتماعي رقم 26 

شارع الح ن الثاني رقم C3 ) ،ج( - 

50000 ركناس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.37303

بمقت�صى الجمع العا  اإلستثنائي)

11)أشت)2222)تقرر حل) املؤرخ في)

 STE(شركة ذات امل ؤولية املحدودة

 CHARPENTE( METALLIQUE،

 BOIS ET ALUMINIUM CHMBA

SARL)ربلغ رغسمالها)600.000)درهم)

 26 رقم) اإلجتماعي  رقرها  وعنوان 

) ،ج() (C3 شارع الح ن الثاني رقم)

(: ركناس املغرب نتيجة ل) (50000 (-

عد  توفر االركانيات املادية..

وحدد رقر التصفية ب رقم)26 

شارع الح ن الثاني رقم)C3)) ،ج()-)

50000)ركناس املغرب.)

وعين):)

ال يد)ة()التهاري زايدة وعنوانه)ا()

الوردة) حمادشة  سقاية  (19 رقم)

)ة() 50000)ركناس املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

رحل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ورحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (07 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2222)تحت رقم)507.

252I

JURISMAG SARL

NATURE HOOD SARL

إعالن رتعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades، Résidence

 Imrane،)En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(، Appt(N°5

 Casablanca، Maroc، 22222،

Casablanca Maroc

NATURE HOOD SARL «شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان رقرها االجتماعي : تجزئة 

زكيا، كلم 10.1، شارع الشفشاوني، 

سيدي البرنو�صي - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن رتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.404411

بمقت�صى الجمع العا  االستثنائي)

املؤرخ في)16)يوليوز)2222

تم اتخاذ القرارات التالية):)

قرار رقم)1):)الذي ينص على رايلي):)

تفويت)100)حصة رن ال يدة رونية)

ال نتي�صي االدري�صي إلى ال يدة سارة)
بناني كمون)

على) ينص  الذي  (: (2 رقم) قرار 

رايلي):)تغيير الشكل القانوني للشركة)

ذات) امل ؤولية  رحدودة  شركة  إلى 

الشريك الوحيد)

وتبعا لذلك تم تعديل رقتضيات)

النظا  األسا�صي التالية):)

الذي ينص على) (: و7) (6 بند رقم)

رايلي):)رجموع حصص الشركة وهي)

حصة تمتلكها ال يدة سارة) (1.000
بناني كمون

بند رقم)1):)الذي ينص على رايلي)

الشكل القانوني للشركة هو شركة) (:

الشريك) ذات  امل ؤولية  رحدودة 

الوحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 62 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2222)تحت رقم)2722 7.

653I

Westfield(sarlau

WESTFIELD
شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

Westfield(sarlau

22 شارع تار نا لونج تشارب حي 

الهنا، 22222، الدار البيضاء املغرب

Westfield(sarlau

شركة ذات ر ؤولية رحدودة ذات 

الشريك الوحيد
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العنوان رقرها اإلجتماعي 22 شارع 

تم نا حي الهنا لونج تشارب الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات ر ؤولية 

رحدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

465589

 08 في) رؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يوليوز)

ر ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذاتة  رحدودة 

بالتمليز

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  رحدودة  ر ؤولية 

الوحيد.

عند) رتنزه  الشركة  ت مية 

(: ت ميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Westfield(sarlau

أرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

قانونية عن الخارج.

عنوان املقر االجتماعي):)22)شارع)

الهنا،) حي  تشارب  لونج  تار نا 

22222،)الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 62،222 (: ربلغ رغسمال الشركة)

:األسماء) كالتالي) رق م  درهم،)

وصفات) والعائلية  الشخصية 

ورواطن الشركاء):)

ال يد وسيم بنزارتي عنوانه))ا22 

شارع تار نا لونج تشارب حي الهنا،)

22222،)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):)

)ا() عنوانه) بنزارتي  وسيم  ال يد 

حي) تشارب  لونج  تار نا  شارع  (22

الهنا،)22222،)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

654I

lgcee

LGCEE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

LGCEE شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان رقرها اإلجتماعي 169 حي 

ياسمين 1 - 25222 خريبكة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6415

في) رؤرخ  روثق  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (19

امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند) رتبوعة  الشركة  ت مية 

.LGCEE(:(اإلقتضاء)بمختصر ت ميتها

رختبر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التجارب والدراسات الهندسية.

حي) (169 (: عنوان املقر االجتماعي)
ياسمين)1)-)25222)خريبكة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)
درهم،)رق م كالتالي):)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ورواطن ر يري الشركة

عنوانه)ا() غشرف شفاوي  ال يد 
ف) ش  جدة    زنقة  (18 بلوك) (19

25222)خريبكة املغرب
عنوانه)ا() رفتاح  شكيب  ال يد 
 25222 امل يرة) حي  د  بلوك  (88

خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ)17)يوليوز)

2222)تحت رقم)225.

655I

EL YAHYAOUI PAINT
sarl(au

al(hoceima(maroc 32222
 rue(bir(anzran(imzouren(a 38

maroc
 EL YAHYAOUI PAINT SARL AU

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان رقرها اإلجتماعي 38 شارع 

بئر انزران ارزورن الح يمة - 
32222 الح يمة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3226

في) رؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 غبريل) (2
امل ؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عنـد) رتبوعـة  الشـركة  ت ـمية 

 EL (: ت ـميتها) بمختصـر  اإلقتضـاء)

.YAHYAOUI PAINT SARL AU

غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الصباأة.

بيع وشراء)رواد الصباأة.

38)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

بئر انزران ارزورن الح يمة)-)32222 

الح يمة املغرب.

غجلها) رن  تأس ت  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 (: ربلغ رغسمال الشركة)

درهم رق م كالتالي):

 1.000 (: ال يد رحمد اليحياوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ورواطن الشركاء):

ال يد رحمد اليحياوي عنوانه)ا()

ارزورن) وعمر  رو�صى  ايت  حي 

الح يمة)32222)الح يمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ورواطن ر يري الشركة):

ال يد رحمد اليحياوي عنوانه)ا()

ارزورن) وعمر  رو�صى  ايت  حي 

الح يمة)32222)الح يمة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالح يمة بتاريخ)19)يونيو)

2222)تحت رقم)-.

656 I
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املحكمة التجارية بالرباط
رلف رقم :   18/ 2222

ح اب عدد 67 2

ال6رف االول):

لب6اقــة) رقــم  كورغــار  جمــال 

الوطنية):)A338013)رغربي الجن ية.

بوكزينــي) رريــم  (: الثانــي) ال6ــرف 

(: الوطنيــة) التعريــف  الب6اقــة  رقــم 

الجن ــية. رغربيــة  (S589232

املــواد) بيــع  (: التجــاري) االصــل 

. ئيــة ا لغذ ا

 23 اكــدال رتجــر رقــم) (: العنــوان)

زنقــة الخ6ــوات الربــاط رقــم الســجل)

.72292 (: التجــاري)

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر) خم ة  أاية  إلى  بالرباط 

يورا رن صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئي2 رصلحة السجل التجاري

1 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
شركة ر6احن الدكارات

نشر الحكم القا�صي بفتح ر 6رة 

اإلنقاذ

رصلحة) رئي2  ال يد  يعلن 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2222 يوليو) (22 بتاريخ) (: غنه) بفاس 

التجارية) املحكمة  عن  حكم  صدر 

رقم) امللف  في  (74 رقم) تحت  بفاس 

بفتح) ق�صى  ( (2269/8365/268

ر 6رة اإلنقاذ في حق شركة ر6احن)

الدكارات في شخص رمثلها القانوني)

خريبكة) شارع  االجتماعي  رقرها 

فاس) الدكارات  الصناعي  الحي 

واملسجلة بالسجل التجاري باملحكمة)

 16153 رقم) تحت  بفاس  التجارية 

قانونية آثار  ذلك  عن  يترتب  را  رع 

رع تعيين األستاذ رح ن بولعيون) (

القادر) عبد  واألستاذ  رنتدبا  قاضيا 

بنعدو نائبا عنه والخبير عبد العزيز)

عبدون سنديكا رع دعوة الدائنين إلى)

التصريح بديونهم لل نديك املعين.

عن رئي2)))))كتابة))الضبط

301

املحكمة التجارية بفاس

الشركة العارة للحبوب واملواد

نشر الحكم القا�صي بفتح ر 6رة 

اإلنقاذ

رصلحة) رئي2  ال يد  يعلن 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2222 يوليو) (22 بتاريخ) (: غنه) بفاس 

التجارية) املحكمة  عن  حكم  صدر 

رقم) امللف  في  (75 رقم) تحت  بفاس 

بفتح) ق�صى  (2269/8365/269

الشركة) حق  في  اإلنقاذ  ر 6رة 

في شخص) ( واملواد) للحبوب  العارة 

االجتماعي) رقرها  القانوني  رمثلها 

الحي الصناعي بن ودة) تجزئة النماء)

بالسجل) واملسجلة  فاس  (150 رقم)

بفاس) التجارية  باملحكمة  التجاري 

رع را يترتب عن) (18671 تحت رقم)

تعيين األستاذ) قانونية رع  آثار  ذلك 

رنتدبا) قاضيا  بولعيون  رح ن 

واألستاذ عبد القادر بنعدو نائبا عنه)

العزيز عبدون سنديكا) عبد  والخبير 

التصريح) إلى  الدائنين  دعوة  رع 

بديونهم لل نديك املعين.

عن رئي2)))))كتابة))الضبط

302

املحكمة التجارية بفاس
شعبة السجل التجاري

22/ V/2222 رلف البيع رقم

ح اب رقم 22222562

بمقت�صى عقد توثيقي رن طرف)

املوثقة) خودار  ابت ا   األستاذة 

 11 و) (2222 رارس) (4 بتاريخ) بفاس 

 13 بتاريخ) واملسجل  (2222 رارس)

رارس)2222)باع ال يد هائل رحمد)

بني2) تجزئة  (22 ال اكن) (C55935

طريق عين ال من فاس

 C145530 ل6يفة) هائل  ال يدة 

6)تجزئة بني2 حي الراحة،) ال اكنة)

فاس للمشترية ال يدة قيبو نعيمة)

غحمد) شارع  ال اكنة  (CD65292

ج)   (15 شقة) (3 ال6ابق) الوكيلي،)

فاس)11.
تفويت حق الكراء)لألصل التجاري)
الكائن بشارع) (40704 (- رقم)95928)

 5 ركرر عمارة) (38 سان لوي2 رقم)

تجزئة ال عادة طريق عين الشقف)

بثمن قدره):)450000.

غجل) داخل  التعرضات  وتقبل 

خم ة عشر يورا رن تاريخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية.

النشرة األولى.
عن رئي2 كتابة الضبط

332 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
رصلحة السجل التجاري

إشهار عقد بيع غصل تجاري

رلف بيع رقم : 2222/01

ح اب عدد 9 26

رصحــح) عرفــي  عقــد  بمقت�صــى 

نوفمبــر) (5 بتاريــخ) بفــاس  االرضــاء)

 22 بتاريــخ) بفــاس  ورســجل  (2269

بــاع ال ــيد رص6فــى) (2269 نوفمبــر)
الوطنيــة) ب6اقتــه  رقــم  املقتصــر،)

C485496)ال ــاكن بفــاس رقــم)180 

تغــات (2 تغــات) جبــل  تجزئــة 

رقــم) ســ6اوني،) فيصــل  لل ــيد 

 CD3779 2 الوطنيــة) ب6اقتــه 

تجزئــة) (65 رقــم) بفــاس  وال ــاكن 

قــادوس. عيــن  (2 الضيعــة) ســعيدة 

بفــاس) امل ــتغل  التجــاري  األصــل 

قي ــارية) الوكيلــي  احمــد  شــارع  (18

.14 أيثــة رتجــر رقــم)

واملســجل بالســجل التجاري بفاس)

تحــت رقم)57268.

الــف درهــم) قــدره ســبعون  بثمــن 

درهــم(. (70.000(

ح ــب الشــروط املنصــوص عليهــا)

بعقــد البيــع.

وتقبــل التعرضــات بكتابــة الضبــط))

باملحكمــة التجاريــة بفــاس داخــل غجــل)

ال يتعــدى خم ــة عشــر يورــا ابتــداء)

رــن النشــرة الثانيــة.

االعالن الثاني
عن رئي2 كتابة الضبط

سعيد ابن سليمان

2 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ركتب الت وية والتصفية القضائية

فتح ر 6رة التصفية القضائية 
في حق الشركة املغربية للهواء 

املضغوط
اشعار)

31)الصادر) بمقت�صى الحكم رقم)

بتاريخ)2)رارس)2222.

 2222/8323/36 رقم) بامللف 

بالبيضاء) التجارية  املحكمة  لدى 

الذي ق�صى بفتح ر 6رة التصفية)

املغربية) الشركة  حق  في  القضائية 

للهواء)املضغوط.

رقم) التجاري  السجل  ذات 

.22233

الرقم) (: والكائن رقرها االجتماعي)

145)شارع ابن سينا الدارالبيضاء.

وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع)

في)18)شهرا ال ابقة لفتح امل 6رة.

 II.  -  إعالنات قضائية
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وعين ال يد عبد الرفيع بوحمرية)

قاضيا رنتدبا ونائبه ذ/املهدي سالم.

الراي2) املجيد  عبد  وال يد 

شارع) (226 ركتبه) والكائن  سنديكا 

 3 ال6ابق) االرل  اقارة  املورن  عبد 

الشقة)7)الدارالبيضاء.

الدائنيين) رن  فامل6لوب  وعليه 

املعين) لل نديك  بديونهم  التصريح 

ضمن قائمة تتضمن املبالغ امل6لوبة)

غجل) داخل  وذلك  بالوثائق  ررفقة 

هذا) نشر  تاريخ  رن  ابتداء) شهرين 

االشعار بالجريدة الرسمية رع تمديد)

الى) بالن بة  بشهرين  االجل  هذا 

اململكة) خارج  القاطنين  الدائنيين 

و719  (584 للمواد) طبقا  املغربية 

و722)رن ردونة التجارة.
حرر بتاريخ)22)يوليو)2222

عن رئي2 كتابة ضبط

13

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

كتابة الضبط

ق م صعوبات املقاولة

رلف تصفية قضائية

عدد : 690/2266

شركة غوصيبا

بيان بإيداع قائمة الديون )1)

)املادتين 699-698 رن ردونة 

التجارة(

شركة) ()2( دائني) علم  في  ليكن 

ربرد رحرك ال يارات الكائن رقرها)

االجتماعي بشارع عائشة بنت حيمود)

املن6قة الصناعية الدار البيضاء.

قد) تحقيقها  تم  التي  الديون  غن 

وضعت قائمتها بكتابة الضبط لدى)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

)ركتب التصفية القضائية(.

ويمكن لكل شخص االطالع عليها)

بكتابة الضبط وتقديم را لديه رن)

شكاوى للقا�صي املنتدب داخل غجل)

البيان) هذا  نشر  تاريخ  رن  يورا  (15

بالجريدة الرسمية.
عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط

14

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

كتابة الضبط

ركتب صعوبات املقاولة

نشر غرر بالتوزيع ت6بيقا ملقتضيات 

املادة 668 رن ردونة التجارة

التصفية قضائية

عدد : 223/2223

ليكن في علم دائني شركة ايصيمو)

الكائن رقرها االجتماعي زنقة بندحان)

رقم)7)الدار البيضاء.

 6532/2268 غرر عدد) غنه صدر 

باملحكمة) املنتدب  القا�صي  عن 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

بامللف) (2268 غكتوبر) (22

بكتابة) رودع  (،2268/832 /6328

االطراف) حق  رن  وبأن  الضبط 

غجل) داخل  باالستئناف  ال6عن 

خم ة عشر))15()يورا رن تاريخ نشر)

هذا البيان بالجريدة الرسمية طبقا)

للمادة)668)رن ردونة التجارة.
عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط

15

رحكمة التجارية بالدارالبيضاء

رلف  رقم : 629822

ح اب : 9328

تفويت حق الكراء
فوتت

الحارل) الرزاق  عبد  بنقرباش 

B6672 (للب6اقة الوطنية رقم

لفائدة

الحارلة) سو�صي  نعيمة  ال يدة 

رقم) الوطنية  التعريف  للب6اقة 

.BK222232

للمحل) الكراء) حق  تفويت 

شارع رحمد) املتواجد بالدارالبيضاء)

رقم) رحل  سوريكا  رمر  الخار2 

واملسجل بالسجل التجاري رقم) (35

.627962

تسجل) التعرضات  فان  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بمكتب السجل التجاري بالدارالبيضاء)
للنشرة) املوالي  يورا  (15 غجل) داخل 

االولى والثانية.
النشرة االولى 

عن رئي2 كتابة ضبط

10 مكرر

رحكمة التجارية بالدارالبيضاء
املحكمة االبتدائية

رلف  رقم : 629878
ح اب : 9561

تفويت غصل تجاري
فوتت

 STE RAHMA JAWHARA
رح ن) يمثلها  (FOOD SARL AU
الوطنية) للب6اقة  الحارل  النصيري 
ال يد) لفائدة  (BK( 7  2 9 رقم)
للب6اقة) الحارل  نوالي  رضوان 
وال يدة) (BE553519 ( ( الوطنية رقم)
حارلة للب6اقة الوطنية) ( سالرة ركي)
االصل) بتفويت  (BE591809 رقم)
الكائن بالدارالبيضاء)بمدينة الرحمة)
بوعزة واملعد) دار  (5 املحل رقم) (143
التجاري) بالسجل  واملسجل  ل ناك 

بالدارالبيضاء)تحت رقم)416133.
تسجل) التعرضات  فان  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بمكتب السجل التجاري بالدارالبيضاء)
للنشرة) املوالي  يورا  (15 غجل) داخل 

االولى والثانية.
النشرة االولى 

عن رئي2 كتابة ضبط

11 مكرر

رحكمة التجارية بالدارالبيضاء
املحكمة االبتدائية

رلف  رقم :  62988
ح اب : 9603

تفويت الحق في االيجار
فوت

ال يد الع6ار ياسين الحارل للب6اقة 
.BE840741 التعريف الوطنية رقم

االن ة الع6ار رريم الحارلة للب6اقة 
.BE852222 الوطنية رقم

 ETRALEC(لفائدة شركة

ش. . .)الكائن رقرها االجتماعي)

بالدارالبيضاء)املعاريف)17)بالص)

باستور حي امل تشفيات اقارة)

باستور بوليد ال6ابق ال ادس)

الرقم)7)واملسجلة بالسجل التجاري)

بالدارالبيضاء)تحت رقم)7 2359.

للمحل) االيجار  في  الحق  بتفويت 

حي) بالدارالبيضاء) الكائن  التجاري 

روالي عبد هللا عين الشق شارع خليل)

املسجل) والغير  (22 الرقم) (16 زنقة)

بالسجل التجاري بالدارالبيضاء.

التعرضات) فان  وبذلك 

باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 

التجاري) السجل  بمكتب  التجارية 

يورا) (15 غجل) داخل  بالدارالبيضاء)

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة االولى 

عن رئي2 كتابة ضبط

12

املحكمة التجارية بطنجة

ركتب التصفية والت وية القضائية

إشعار بقفل ر 6رة التصفية 

القضائية في رواجهة شركة 

في6اسيم

السجل التجاري رقم 256

بتاريخ) الصادر  الحكم  بمقت�صى 

عدد) امللف  في  (2222 يوليو) (16

الحكم) رقم  (2222/8369/59

التجارية) قضت املحكمة  (2222/26

ب6نجة):
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بقفل ر 6رة التصفية القضائية)

املفتوحة في رواجهة شركة في6اسيم)

رع) العرائش  بالعواررة  الكائنة 

را يترتب على ذلك قانونا.
عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط

16

املحكمة التجارية بأكادير

رلف رعالجة صعوبات املقاولة

عدد : 69/8326/2268

شركة بونو وشركاؤه ألشغال البناء 

«صوباراك»

إشعار
 31 عدد) الحكم  بمقت�صى 

 2222 يوليو) (26 بتاريخ) الصادر 

عدد) املقاولة  صعوبات  رلف  في 

املحكمة) قضت  (2268/8326/29

التجارية بأكادير.

بعد  قبول الدعوى) (: في الشكل)

العزيز) بونو عبد  ال يد  في رواجهة 

وقبولها في رواجهة الباقي.

في املوضوع):)بتحميل امل ير ال يد)

النقص) ورؤقتا،) كليا  بونو  رحمد 

الشركة) غصول  باب  في  الحاصل 

 92.552.273.86 ربلغ) في  واملحدد 

درهم.

عن) التجارية  األهلية  ب قوط 

امل يرين رحمد بونو وعلي ل6في ملدة)

خم2 سنوات.

بتسجيل) الضبط  كتابة  بقيا  

بالسجل) الحكم  هذا  رن  رلخص 

التجاري للشركة فورا ونشر ر تخرج)

رن الحكم في صحيفة رخول لها نشر)

الجريدة) وفي  القانونية  اإلعالنات 

الرسمية وبتعليقه على اللوحة املعدة)

لهذا الغرض في املحكمة.

وبرفض باقي ال6لبات.
عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية باكادير

رلف رعالجة صعوبات املقاولة

عدد : 31/8309/2269

رلف تبليغ عدد 62/2222 50/8

شركة غوصيبا

إشعار
 48 عدد) الحكم  بمقت�صى 

 2222 يوليو) (23 بتاريخ) الصادر 

عدد) املقاولة  صعوبات  رلف  في 

املحكمة) قضت  (2269/8392/36

التجارية باكادير.

رخ6ط) بالفسخ  الحكم 

اإلستمرارية املحصور لفائدة شركة)

 3 2 عدد) الحكم  بموجب  غوصيبا 

بامللف) (2227 فبراير) (13 في) الصادر 

وتحويل) (2222/62/3625 رقم)

إلى) القضائية  الت وية  ر 6رة 

تصفية قضائية.

على ال يد املهدي شبو) باإلبقاء)
قاضيا رنتدبا وال يد جمال رتشوق)

الح ين) وال يد  عنه  نائبا  قاضيا 

ادحلي سنديكا.

باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع)

هو التاريخ املحدد في الحكم القا�صي)

بفتح ر 6رة الت وية القضائية.

ضم الصائر إلى رصاريف امل 6رة)

واعتبارها ارتيازية في االستخالص.

املعجل) بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانون.

الدائنين) رن  فامل6لوب  وعليه 

التصريح بدينوهم لل نديك بعنوانه)

الح ين ادحلي الكائن بشارع) (: اآلتي)

ايليغ) دار  عمارة  اسماعيل  روالي 

اكادير،) (314 رقم) الثالث  ال6ابق 

ضمن قائمة املبالغ امل6لوبة ررفقة)

شهرين) غجل  دخل  وذلك  بالوثائق 

رن تاريخ نشر هذا اإلشعار بالجريدة)

769-58 - للمواد) طبقا  الرسمية 

رن ردونة التجارة ويمدد) (726-722

هذا األجل شهرين بالن بة للدائنين)

القاطنين خارج اململكة املغربية.
عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية باكادير

رلف رعالجة صعوبات املقاولة

عدد : 29/8311/2222

شركة غكادير اوربا حافالت

إشعار
 34 عدد) الحكم  بمقت�صى 

 2222 يوليو) (26 بتاريخ) الصادر 

عدد) املقاولة  صعوبات  رلف  في 

املحكمة) قضت  (2222/8366/29

التجارية باكادير.

في) املعين  ال نديك  باستبدال 

عدد) القضائية  التصفية  رلف 

 6327/62/226)لشركة غكادير غوربا)

العالوي،) إبراهيم  ال يد  حافالت 

بدال) بخوش  ح ن  ال يد  وتعيين 

عنه.

بأرر ال نديك امل تبدل بت ليم)

توصله) فور  املعين  لل نديك  املها  

بهذا الحكم.

ال يد) املعين  ال نديك  بتكليف 

إجراءات) بإتما   بخوش  ح ن 

التصفية القضائية كما هو رنصوص)

عليها قانونيا.

بالتسجيل الفوري مللخص الحكم)

ونشر) للشركة،) التجاري  بالسجل 

إشعار بالحكم في صحيفة رخول لها)

نشر اإلعالنات القانونية وفي الجريدة)

غيا  رن) ()8( الرسمية داخل ثمانية)

صدوره.
عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية باكادير

رلف رعالجة صعوبات املقاولة

عدد : 26/8326/2222

رلف تبليغ عدد 62/2222 48/8

CONDORS LINA شركة

إشعار
 46 عدد) الحكم  بمقت�صى 

 2222 يوليو) (23 بتاريخ) الصادر 

عدد) املقاولة  صعوبات  رلف  في 

املحكمة) قضت  (2222/8326/26

التجارية باكادير.

بقفل ر 6رة التصفية القضائية)

كوندورس) شركة  حق  في  املفتوحة 

لينا بموجب الحكم عدد)808)الصادر)

بتاريخ)10)غبريل)2227)في امللف عدد)

.22227/62/292

بالتسجيل الفوري ملن6وق))الحكم)

بالسجل التجاري للشركة،)ونشره في)

اإلعالنات) نشر  لها  رخول  صحيفة 

القانونية في الجريدة الرسمية داخل)

غجل ثمانية))8()غيا  رن صدوره.

في) وبأرر ال نديك بتقديم تقرير 

ستة) غجل  داخل  الح ابات  شأن 

غشهر رن صدور الحكم).

املعجل) بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانون.

 عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية باكادير

رلف رعالجة صعوبات املقاولة

عدد : 53/8322/2269 ابتدائي

عدد : 1691/8322/2269 استئنافي

رلف تبليغ عدد 62/2222 22/8

 AVIN TOURS شركة

إشعار
بمقت�صى القرار عدد)510)الصادر)

عن رحكمة) (2222 يونيو) (17 بتاريخ)

في) بمراكش  التجارية  اإلستئناف 

 2269/8322/6296 عدد) امللف 

القا�صي ب):

والحكم) امل تأنف  الحكم  إلغاء)

رن جديد ب):

القضائية) الت وية  ر 6رة  فتح 

الكائن) تور  افين  شركة  رواجهة  في 

رركب) (19 برقم) اإلجتماعي  رقرها 

فندق اكودار شارع)22)أشت غكادير.

تحديد تاريخ التوقف عن الدفع)

بصفة رؤقتة في)18)شهر ال ابقة على)

األستاذ) تعيين  ( القرار) تاريخ صدور 

عمر را�صي قاضيا))رنتدبا ينوب عنه)

األستاذ غحمد العبدوني.
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ح ن) بخوش  ال يد  تعيين 
رراقبة) في  رهاره  تحدد  سنديكا 
غعمال الت يير وبوضع تقرير رفصل)
اإلقتصادية) املالية  املوازنة  حول 
واإلجتماعية للشركة وذلك بمشاركة)
رئي ها غو رن يقو  رقاره رع إعداد)
الحل املالئم لتصحيح وضعيتها داخل)
غجل غقصاه)4)غشهر رن تاريخ القرار).
تحديد رصاريف امل 6رة ربدئيا)
طالبة) تضعها  درهم  (22222.22 في)

فتح امل 6رة.
الدائنين) رن  فامل6لوب  وعليه 
التصريح بديونهم لل نديك بعنوانه)
ح ن بخوش الكائن بعمارة) (: اآلتي)
الحاج) زنقة  األول  ال6ابق  اهضار 
احمد اخنوش قبالة الشركة العارة)
الصناعي) الحي  لألبناك  املغربية 
ضمن قائمة تتضمن املبالغ) اكادير،)
وذلك) بالوثائق  ررفقة  امل6لوبة 
نشر) تاريخ  رن  شهرين  غجل  داخل 
الرسمية) بالجريدة  اإلشعار  هذا 
للمواد) 726-722-769-58  طبقا 
رن ردونة التجارة ويمدد هذا األجل)
القاطنين) للدائنين  بالن بة  شهرين 

خارج اململكة املغربية.
عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بأكادير
ركتب السجل التجاري
رلف رقم : 622-2222

ح اب خصو�صي : 6526
تفويت غصل تجاري

املؤرخ) التوثيقي  العقد  بموجب 
ورثة) فوت  (2222 يونيو) (11 في)
:  ال يدة املرحورة سها  نبري وهم)
الحارلة) رراد  الشعيبية  ال يدة 
 J259622 رقم) الوطنية  للب6اقة 
وال يد املهدي نبري الحارل للب6اقة)
وال يد) (J383635 رقم) الوطنية 
للب6اقة) الحارل  املعا�صي  رحمد 
غصالة) (JB22 967 رقم) الوطنية 
عن نف ه ونيابة عن ابنته القاصر)
هاجر املعا�صي،)جميع األصل التجاري)
 M47 رقم) اكدال  بتجزئة  الكائن 
بالسجل) واملسجل  اكادير  تيليال 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  التجاري 

شركة) لفائدة  (55850 رقم) تحت 

AMICALE AGDAL)املقيدة بالسجل)

باملحكمة) ( 3289 رقم) التجاري 

التجارية بأكادير وذلك بثمن إجمالي)

قدره)6.222.222)درهم.

وبذلك فإن رئي2 رصلحة كتابة)

غن) ذي رصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل غجل)

املوالية) ()15( يورا) عشرة  الخم ة 

 84 (،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و)104)رن ردونة التجارة.

النشرة األولى
تحت جميع التحفظات

رئي2 رصلحة كتابة الضبط

رحمد كهتاني

22 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

ركتب السجل التجاري

رلف رقم : 2222-105

ح اب خصو�صي : 6526  

بيع غصل تجاري
املؤرخ) التوثيقي  العقد  بموجب 

باع بموجبه) (2222 يوليو) (22 بتاريخ)

ال يد رحمد ارلود الحارل لب6اقة)

 JC74035 رقم) الوطنية  التعريف 

 193 برقم) الكائن  التجاري  األصل 

رشروع رياض ال ال  اكادير واملسجل)

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

لفائدة) (47644 رقم) تحت  بأكادير 

ال يد رحمد جوالة الحارل لب6اقة)

 J84566 رقم) الوطنية  التعريف 

بن بة)22%)وال يدة خديجة جوالة)

 J366983 الحارلة لب6اقة التعريف)

ارينة جوالة) وال يدة  (%22 بن بة)

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارلة 

بثمن) (% (22 بن بة) (J384886 رقم)

إجمالي قدره)282.222)درهم.

وبذلك فإن رئي2 رصلحة كتابة)

غن) ذي رصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل غجل)

املوالية) ()15( يورا) عشرة  الخم ة 

رن) (84 الثانية طبقا للمادة) للنشرة 

ردونة التجارة.

النشرة األولى
تحت جميع التحفظات

رئي2 رصلحة كتابة الضبط

رحمد كهتاني

23 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ركتب صعوبات املقاولة

فسخ رخ6ط االستمرارية وفتح 

ر 6رة تصفية قضائية

في رواجهة شركة ب س ل 

 BATIMENT ET CONSTRUCTION

DU LITTORAL

رلف رقم : 18-8308-2222

رلف غصلي : 2267-8322-29

إشعار

 2222/ 2 بمقت�صى الحكم عدد)

في (2222 يوليو) (14 بتاريخ)  الصادر 

عــــــدد) املقـــاولــــة  صعوبات  رلف 

غصــــــــــــــــلي) رـــلـــــف  (2222/8328/68

املحكمة) قضــــــت  (2267/8322/29

التجارية بمراكش):

بفسخ رخ6ط االستمرارية وفتح)

ر 6رة التصفية القضائية في رواجهة)

 BATIMENT ET ل) س  ب  شركة 

CONSTRUCTION DU LITTORAL 

لدى) التجاري  بالسجل  املسجلة 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم)22525.

وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع)

بموجب) سابقا  املحددة  املدة  في 

ر 6رة) بفتح  القا�صي  الحكم 

الت وية القضائية.

الرحيم) عبد  ال يد  وعينت 

اسميح قاضيا رنتدبا.

سنديكا) زألول  يوسف  وال يد 
الكريم) عبد  شارع  (180 بـ) والكائن 
الخ6ابي إقارة رقية شقة)5)عمارة ب)

ال6ابق)1)رراكش.
الدائنين) رن  فامل6لوب  وعليه 
املعين) لل نديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة روقعة تتضمن 
وذلك) بالوثائق  ررفقة  امل6لوبة 
نشر) تاريخ  رن  شهرين  غجل  داخل 
هذا االشعار بالجريدة الرسمية طبقا)
 722 و) (719 (،584 ملقتضيات املواد)

رن ردونة التجارة.
رئي2 رصلحة كتابة الضبط

*)يمدد هذا األجل شهرين للدائنين القاطنين)

خارج اململكة املغربية.
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املحكمة التجارية بمراكش
ركتب صعوبات املقاولة

فتح ر 6رة االنقاذ
في رواجهة شركة سيبليم ريزيدون2 

SUBLIMES RESIDENCES في 
شخص   ق

رلف رقم : 2222-7315-22
إشعار

 2222/56 بمقت�صى الحكم عدد)
في (2222 يوليو) (28 بتاريخ)  الصادر 
عــــــدد) املقـــاولــــة  صعوبات  رلف 
املحكمة) قضــــــت  (2222/8365/22

التجارية بمراكش):
رواجهة) في  اإلنقاد  ر 6رة  فتح 
 SUBLIMES(2شركة سيبليم ريزيدون
ق شخص    في  (RESIDENCES 
لدى) التجاري  بالسجل  املسجلة 
املحكمة التجارية بمراكش تحت رقم)

.22537
الرحيم) عبد  ال يد  وعينت 
اسميح قاضيا رنتدبا وال يد رحمد)

بنجلون نائبا عنه.
سنديكا) اعبي  توفيق  وال يد 
شارع) الرحمة  عمارة  (58 بـ) والكائن 

عبد الكريم الخ6ابي رراكش.
الدائنين) رن  فامل6لوب  وعليه 
املعين) لل نديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة روقعة تتضمن 
وذلك) بالوثائق  ررفقة  امل6لوبة 
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نشر) تاريخ  رن  شهرين  غجل  داخل 

هذا االشعار بالجريدة الرسمية طبقا)

 722 و) (719 (،584 ملقتضيات املواد)

رن ردونة التجارة.
رئي2 رصلحة كتابة الضبط

*)يمدد هذا األجل شهرين للدائنين القاطنين)

خارج اململكة املغربية.
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املحكمة التجارية بمراكش

ركتب صعوبات املقاولة

رلف  رقم : 398/8303/2269

فتح ر 6رة الت وية القضائية

 O DE  في رواجهة شركة اود سبا

SPA في شخص   .ق

اشعار
بمقت�صــى الحكــم عــدد)2222/52 

 2222 يوليــو) ( (28 ( بتاريــخ) الصــادر 

عــدد)) ( املقاولــة) صعوبــات  رلــف  فــي 

املحكمــة) قضــت  (2269/8323/398

: بمراكــش) التجاريــة 

بفتــح ر ــ6رة الت ــوية القضائيــة)

 O DE SPA(((فــي رواجهــة شــركة اود ســبا

املســجلة بالســجل) ( ) .ق) فــي شــخص)

التجاريــة)) املحكمــة  لــدى  التجــاري 

.  227 6( عــدد) ( بمراكــش تحــت)

الرحيــم) عبــد  (: ( ال ــيد) ( وعينــت)

وال ــيد) (، رنتدبــا) قاضيــا  ( ( اســميح)

. عنــه) نائبــا  بنجلــون  رحمــد 

عبــد الواحــد بن ــينان)) (: وال ــيد)

شــارع رحمــد) (: والكائــن ب) ( ســنديكا)

 13 ابــن حبــوس ش) ( الخارــ2 زنقــة)

رراكــش.

الدائنيــن) رــن  فامل6لــوب  وعليــه 

املعيــن) لل ــنديك  التصريــح بديونهــم 

ضمــن قائمــة روقعــة تتضمــن املبالــغ)

وذلــك) ( بالوثائــق) ررفقــة  امل6لوبــة 

هــذا) نشــر  تاريــخ  رــن  شــهرين  داخــل 

طبقــا) الرســمية  بالجريــدة  االشــعار 

584)و719)و722  املــواد) ( ملقتضيــات)

. التجــارة) رــن ردونــة 
حرر بتاريخ)28)يوليو)2222

رئي2))رصلحة)))كاتب الضبط

26 

املحكمة التجارية بمراكش

ركتب صعوبات املقاولة

رلف  رقم : 93/2222

عدد   : 7 26

بيع حقوق رشاعة في غصل تجاري
بمقت�صــى عقــد رشــاعة فــي غصــل)

علــي) األســتاذ  ( حــرره) روثــق  تجــاري 

بتاريــخ) رراكــش  فــي  روثــق  ايعقــوب 

رســجل بمراكــش)) (،2222 فبرايــر) (17

)عــدد) 18)فبرايــر)2222)تحــت) بتاريــخ)

غرــر)) (2222-  226 875-66276

توصيــل) (63252/2222 باســتخالص)

.222226 2662 9

بريك�صــي) نوريــة  ال ــيدة  باعــت 

الحارلــة) ( كورصــو في ــيان) ( نيكاســا)

   E001849J ( التســجيل) لب6اقــة 

ال اكنة في فيال شرايبي))شارع))رحمد)

رراكــش. الشــتوي  ( الحــي) ال ــادس 

الشــناوي) الصمــد  عبــد  لل ــيد 

فيــال) (9 املحاريــد) بمراكــش  ال ــاكن 

الحارلــة لب6اقــة التعريــف)) (66 ( رقــم)

.I227832 ( رقــم) الوطنيــة 

رجموع حقوقها املشاعة في األصل))

الكائــن)) (،)1/6( هــي) التــي  التجــاري 

 2 رقــم) (1 املحاريــد بلــوك) (، بمراكــش)

ال ــيدة) غبنــاء) ( يملكــه) الــذي  ركــرر،)

رجــاء)بنانــي))القاصريــن،)الــذي يتمثــل)

بالســجالت) واملســجل  صيدليــة،) ( فــي)

التجارية))باملحكمة))التجارية بمراكش)

املســجل) (، (49578 عــدد) ( تحــت)

 PHARMACIE EL((((باالســم التجــاري

التعريــف) ( تحــت) واملســجل  (HABIB

(،72722 22 (: عــدد) ( الجبائــي)

والضريبة))املهنية))عدد):)27662522 

عــدد) للمقاولــة  املوحــد  والتعريــف 

بجميــع) (،001505407000018 (:

عــدا) رــا  واملعنويــة  املاديــة  عناصــره 

األدويــة)) رــن  تتكــون  التــي  ( ال ــلع)

الصيدليــة والشــبه  الصيدليــة 

وخم ــة) ثالتمائــة  قــدره  بثمــن 
.(325.222( درهــم) ( غلــف) وعشــرون 
فعلــى دائنــي البائــع املذكــور غعــاله)
ق ــم)) إلــى  بتعرضاتهــم  بتقدرــوا  غن 
الســجل التجــاري باملحكمــة))التجاريــة))
رــن) يبتــدىء) غجــل  داخــل  بمراكــش 
تاريــخ نشــر اإلعــالن األول وينتهــي فــي)
اليــو  الخارــ2 عشــر رــن نشــر اإلعــالن)

الثانــي.
اإلعالن األول

رئي2))رصلحة)))كاتب الضبط

27 مكرر 

املحكمة التجارية بمراكش
ركتب صعوبات املقاولة
رلف  رقم : 2222/94

عدد   : 2 26
رعاوضة غصل تجاري

روثــق)) رعاوضــة  عقــد  بمقت�صــى 
روثــق) ايعقــوب  علــي  روثــق  حــرره 
و29  (26 فــي) رــؤرخ  رراكــش  فــي 
بمراكــش)) رســجل  (،2222 ينايــر)
عــدد) ( تحــت) (2222 فبرايــر) (4 بتاريــخ)
غرــر)) (2222-  222295 5-66276
توصيــل) (8337/2222 باســتخالص)

.2222 295662 9
بنانــي)) رجــاء) ال ــيدة  التزرــت 
رقــم)) التعريــف  لب6اقــة  الحارلــة 
ابنائهــا) عــن  بالنيابــة  ( ( (E635940
القاصريــن وهــم رانيــا الشــرايبي وريــان)
بصفتهــا) الشــرايبي  ور�صــى  الشــرايبي 

لحقوقهــم. الشــرعية  الوليــة 
الشــناوي) ( الصمــد) عبــد  لل ــيد 
فيــال) (9 املحاريــد) بمراكــش  ال ــاكن 
التعريــف) لب6اقــة  الحارلــة  (66 رقــم)

.I227832 رقــم) الوطنيــة 
بينهمــا) رضائيــة  رعاوضــة  بإجــراء)
األصــل) فــي  املشــاعة  الحقــوق  لكافــة 
الكائــن) (،)6/5( هــي) التــي  التجــاري 
 2 رقــم) (1 املحاريــد بلــوك) (، بمراكــش)
ال ــيدة) غبنــاء) يمكلــه  الــذي  ركــرر،)
رجــاء)بنانــي))القاصريــن)،))الــذي يتمثــل)
بالســجالت) واملســجل  صيدليــة،) فــي 
التجارية))باملحكمة التجارية))بمراكش))
تحت))عدد)49578،)املســجل))باالســم)
  PHARMACIE EL HABIB التجــاري)

الجبائــي) التعريــف  تحــت  ( واملســجل)
(،001505407000018 (: ( عــدد)
بجميــع عناصــره املاديــة واملعنويــة))رــا)
)ال ــلع التــي تتكــون رــن األدويــة) عــدا)
الصيدلية))والشــبه الصيدلية))قورت)
رجمــوع حقوقهــم))ب رليــون وســتمائة)
درهــم) الــف  وعشــرون  وخم ــة 

.(6.225.222(
يملكــه) الــذي  امللــك  كافــة  وكــدا 
(، الشــناوي) الصمــد  عبــد  ( ال ــيد)
ملجمــوع امللــك امل ــمى إيمــان)،)الكائــن)
ببنــي رــالل،)املحــل املدعــو حي الزيتون،)
املشــتمل))علــى دار ال ــكن،)ذات قبــو)
ر ــاحته)) علوييــن  وطابقيــن  ( ســفلي)
عشــر) ( وســتة) ( هــي رائــة) ( اإلجماليــة)
الــكل روضــوع) رتــر رربــع،) ( () 2  116(
10/88.667 (: الرســم))العقــاري عــدد)
فعلى دائني املعاوض املذكور غعاله)
ق ــم)) إلــى  بتعرضاتهــم  بتقدرــوا  غن 
الســجل التجــاري باملحكمــة))التجاريــة))
رــن) يبتــدىء) غجــل  داخــل  بمراكــش 
تاريــخ نشــر اإلعــالن األول وينتهــي فــي)
اليــو  الخارــ2 عشــر رــن نشــر اإلعــالن)

الثانــي.
اإلعالن األول

رئي2))رصلحة)))كاتب الضبط

28 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ركتب صعوبات املقاولة
رلف  رقم : 96/2222
ح اب رقم   : 5 26

بيع غصل تجاري
بمقت�صــى عقــد عرفــي روثــق رــؤرخ)
في)23))يونيو)2222،)رسجل بمراكش))
بــاع ال ــيد) (2222 يوليــو) (26 بتاريــخ)
الحارــل لب6اقــة) ( لــروي عبــد الفتــاح)
  E475649 رقــم) ( الوطنيــة) التعريــف 
اللــوح) ( درب) ( إي6ــي) بعيــن  ال ــاكن 
لفائــدة) ( رراكــش) (26 رقــم) الجديــد 
الحارلــة) ( ال ــيدة العصارــي ســهيلة)
 E643876 ( ( ( )رقــم) لب6اقــة التعريــف)
جميــع األصــل التجــاري الكائــن))برقــم)
تمصلوحــت واملعــد) ( زنقــة الي ــر) (16
للحــداد ة واملســجل بالســجل التجــاري)
تحــت) ( التجاريــة بمراكــش) ( باملحكمــة)
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عــدد))53878)بجميــع عناصــره املاديــة)

درهمــا. (30000 ( بمبلــغ) واملعنويــة،)

فعلــى دائنــي البائــع املذكــور غعــاله)

ق ــم)) إلــى  بتعرضاتهــم  يتقدرــوا  غن 

الســجل التجــاري باملحكمــة))التجاريــة))

رــن) يبتــدىء) غجــل  داخــل  بمراكــش 

تاريــخ نشــر اإلعــالن األول وينتهــي فــي)

اليــو  الخارــ2 عشــر رــن نشــر اإلعــالن)

الثانــي.
اإلعالن األول

رئي2))رصلحة)))كاتب الضبط

29 مكرر 

املحكمة التجارية بوجدة
رلف صعوبة املقاولة  رقم : 

05/8301/2269

رلف الت وية القضائية رقم  : 

05/8322/2222

اشعار بفتح ر 6رة الت وية 
القضائية

بتاريخ) الصادر  الحكم  بمقت�صى 

15)يوليو)2222)تحت رقم)2222/25 

رقم) املقاولة  صعوبة  رلف  في 

املحكمة) قضت  (،8326/2269/25

ر 6رة) بفتح  بوجدة  التجارية 

شركة) حق  في  القضائية  الت وية 

 CREATIVE MOROCCO FOOD

ر ؤولية) ذات  شركة  (، (SARL

رحدودة في شخص رمثلها القانوني)
باملحكمة) التجاري  سجلها  رقم 

التجارية بوجدة رقم)23257)تحليلي،)

رحمد) بشارع  االجتماعي  رقرها 

ال ادس عمارة)ADM VALUE)دائرة)

الجارعة وجدة.

دوحي) رحمد  االستاذ  وبتعيين 
غردوز) قاضيا رنتدبا واالستاذ جواد 

نائبا له وال يد فؤاد قازوز سنديكا)

في امل 6رة.

وحدد تاريخ التوقف عن الدفع في)

18)شهرا ال ابقة لتاريخ الحكم بفتح)

امل 6رة.

الدائنين) رن  فامل6لوب  وعليه 

املعين) لل نديك  بديونهم  التصريح 

ضمن قائمة روقعه.

ررفقة) امل6لوبة  املبالغ  تتضمن 

وذلك داخل غجل شهرين) بالوثائق،)

االشعار) هذا  نشر  تاريخ  رن  ابتداء)

بالجريدة الرسمية طبقا للمواد)584،)

719)و)722)رن ردونة التجارة.
رئي2 رصلحة كتابة الضبط

30

املحكمة التجارية بوجدة

رلف صعوبة املقاولة  رقم :

2268 / 8301 / 13 

رلف التصفية القضائية رقم  : 

2222/8303/6

اشعار بفتح ر 6رةالتصفية 

القضائية

بتاريخ) الصادر  الحكم  بمقت�صى 

15)يوليو)2222)تحت رقم)2222/22 

رقم) املقاولة  صعوبة  رلف  في 

املحكمة) قضت  (،2268/8326/63

ر 6رة) بفتح  بوجدة  التجارية 

رواجهة) في  القضائية  التصفية 

 STE لالشغال) غوريون  آفاق  شركة 

 AFAK( ORIENT( TRAVAUX( SARL

،)رقم سجلها التجاري باملحكمة) (AU

تحليلي،) (23266 بوجدة) التجارية 

رعاون) ر يرتها  الى  تمديدها  رع 

عواطف،)الكائن رقرها بزاوية طريق)

الزالقة وطريق سيدي رحمد بن عبد)

هللا ال6ابق الرابع رقم)10)وجدة).

دوحي) رحمد  االستاذ  وبتعيين 

غردوز) قاضيا رنتدبا واالستاذ جواد 

نائبا له وال يد رحمد أزال))سنديكا)

في امل 6رة.

وحدد تاريخ التوقف عن الدفع في)

18)شهرا ال ابقة لتاريخ الحكم بفتح)

امل 6رة.

الدائنين) رن  فامل6لوب  وعليه 

املعين) لل نديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة روقعه تتضمن 

وذلك) بالوثائق،) ررفقة  امل6لوبة 

رن تاريخ) داخل غجل شهرين ابتداء)

نشر هذا االشعار بالجريدة الرسمية)

رن) (722 و) (719 (،584 طبقا للمواد)

ردونة التجارة.
رئي2 رصلحة كتابة الضبط

31

املحكمة التجارية بوجدة

رلف صعوبة املقاولة  رقم : 

225 / 22

رلف التصفية القضائية رقم  : 

2266/3

رلف رقم : 2 /2222/8362

اشعار بقفل ر 6رة التصفية 
القضائية

بتاريخ) الصادر  الحكم  بمقت�صى 

 2)يوليو)2222)تحت رقم)2222/78 

التصفية) ر 6رة  قفل  رلف  في 

بي ت) رواجهة شركة  في  القضائية 

 2222/8362/ 2 رقم) كونك اج 

رقم) القضائية  التصفية  )رلف 

قضت املحكمة التجارية) ( ()2266/3

التصفية) ر 6رة  بقفل  بوجدة 

كونك اج) بي ت  لشركة  القضائية 

رع را يترتب عن ذلك رن غثر قانوني.
حرر بتاريخ) 2)يوليو)2222

رئي2 رصلحة كتابة الضبط

ال6ابع والتوقيع

32

املحكمة التجارية بوجدة

رلف البيع  رقم : 2222/273

ح اب رقم : 6255

اشهار ر تخرج عقد شراء حق 
تجاري

عرفي) شراء) عقد  ( بمقت�صى)

غبريل) (17 بتاريخ) االرضاء) رصحح 

 18 بتاريخ) في وجدة  رسجل  (،2222

غبريل)2222)سجل االيداع)8337)غس)

27 6)باع ال يد):

ال اكن) (: حمداوي) الدين  نور 

بوجدة زنقة املدينة املنورة.

ال اكن) (: كليل) امليلود  لل يد 

ب6ريق بوقنادل تجزئة امل اوي رقم)

15)وجدة.

جميع الحق التجاري،)الغير رقيد)

الكائن) للمحل  التجاري،) بالسجل 

بشارع املدينة املنورة املجاور ملسجد)

سيخصص) والذي  البركاني،) الحاج 

لبيع ق6ع الغيار،)بثمن قدره)80.000 

درهم.

املحكمة) غرا   التعرضات  تقبل 

التجارية بوجدة داخل غجل غقصاه)

الثانية،) للنشرة  املوالية  يورا  (15

ت6بيقا للمادة)84)رن ردونة التجارة.

النشرة األولى
رئي2 رصلحة كتابة الضبط

33 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

رلف البيع  رقم : 2222/272

ح اب رقم : 6258

اشهار ر تخرج عقد بيع غصل 
تجاري

حرره) شراء) عقد  ( بمقت�صى)

بدائرة) لالشهاد  املنتصبان  العدالن 

بوجدة) االبتدائية  املحكمة  نفوذ 

سميدة) والح ن  حموتي  ابراهيم 

رسجل) (،2263 غأ 26) (27 بتاريخ)

((،2263 سبتمبر) (25 في وجدة بتاريخ)

(،7722 س) غ  (8105 االيداع) سجل 

اشترى ال يد):

بحي) ال اكن  (: بياض) يحي 

الدرافيف)2)رقم)11)وجدة.

رن ال يد)

بحي) ال اكن  (: سعيدي) رحمد 

يحي) سيدي  (222 رقم) الخلفاوي 

وجدة.

جميع النصف رن االصل التجاري)

وجدة،)) (5 رقم) ع6ية  بشارع  الكائن 

بثمن) الغير رقيد بالسجل التجاري،)

قدره)300.000)درهم.
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املحكمة) غرا   التعرضات  تقبل 
التجارية بوجدة داخل غجل غقصاه)
الثانية،) للنشرة  املوالية  يورا  (15
ت6بيقا للمادة)84)رن ردونة التجارة.

النشرة األولى
رئي2 رصلحة كتابة الضبط

34 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
اشعار بتعيين نائب القا�صي املنتدب

الصادر) (5 بمقت�صى الحكم عدد)
امللف) في  (2222 يونيو) (17 بتاريخ)
(،2222-8366/22 عدد) التجاري 
بمكناس) التجارية  املحكمة  قضت 
القا�صي) بتعيين ال يد بدر الحالري،)
بهذه املحكمة،)نائبا للقا�صي املنتدب)
ر 6رة) في  حيدة  كمال  ال يد 
الت وية القضائية في رواجهة شركة)
 3 رقم) القرار  بموجب  كلين  سيكي،)
في) (2222 يناير) (28 بتاريخ) الصادر 
ت ند) امللف رقم) 2269/8326/2،)
املنتدب) القا�صي  رها   نف2  إليه 
في هذه امل 6رة إن عاق هذا األخير)

رانع.
عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط

عثماني توفيق
رنتدب قضائي رن الدرجة األولى

35

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن تحويل نشاط رنهي 

لشخص طبيعي إلى شركة
رلف رقم):)2222/62

ح اب عدد)14576

فــي) رــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�صــى 
بتاريــخ) ورســجل  (2222 غبريــل) (2
 EL ال ــيد) قــد   (2222 غبريــل) (30
AMRANI LALLA SOUAD)الحارلــة)
رقــم) الوطنيــة  التعريــف  لب6اقــة 
 CENTRE شــركة) إلــى  (A282222
 DE( NEPHROLOGIE( -( DIALYSE
 EL AMRANI (CNDA( SARL AU
لشــخص) املنهــي  النشــاط  رجمــوع 
الشــركة.الكائن) فــي  كحصــة  طبيعــي 
 N°11 CALIFORNIA II 0BVD ب)
 JABRANE( KHALIL( JABRANE( EL

.JADIDA

 MEDECIN» نشــاط) فــي  املــزاول 
.«NEPHROLOGUE

وذلــك ح ــب الشــروط والكيفيــة)
املذكــورة فــي العقــد.)

تقبــل) التعرضــات  فــإن  وعليــه 
بكتابــة الضبــط))باملحكمــة االبتدائيــة)
يورــا رــن) (15 بالجديــدة داخــل غجــل)

الثانيــة. النشــرة  تاريــخ 
النشرة الثانية

املشرف على رصلحة السجل التجاري

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخمي ات
رلف رقم 71/2222
ح اب رقم  962
بيع غصل تجاري

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
ال يدة) باعت  (2222 30)يناير)
و) ت  ب  ل  الحارلة  بورعيزة  لكبيرة 
رقم)XA59769)لل يد سعيد حجاج)
(،XA628257(الحارل ل ب ت و رقم
رقم) بتجزئة  الكائن  التجاري  األصل 
املسجل) تيفلت،) الرشاد  حي  (7383
عليه) )رش6ب  ( 6752 رقم) تحت 
باملحكمة) ()2222 فبراير) (5 بتاريخ)
بجميع) بالخمي ات،) االبتدائية 
عناصرها املادية واملعنوية بثمن قدره)
22.222)درهم))عشرون غلف درهم(

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  غن توضع 
غجل) داخل  بالخمي ات  االبتدائية 
تاريخ) رن  يورا  ()15( عشر) خم ة 

صدور النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط

36 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
رلف رقم 2222/03

شعبة السجل التجاري
يعلن رئي2 رصلحة كتابة الضبط)
بتارودانت) االبتدائية  املحكمة  لدى 
الرسمي) البيع  عقد  بمقت�صى  غنه 
3)يوليو) في) املؤرخ  التجاري  ألصل 
الل6يف) عبد  ال يد  باع  (2222
عبد) ال يد  للمشتري  سعودي 

الحميد بويزار األصل التجاري الكائن)

16)طريق ملنيزلة لبعرير زاوية) بالرقم)

سيدي ال6اهر تارودانت الذي عبارة)

صيدلية) اسم  تحمل  صيدلية  عن 

ندير املسجل بالسجل التجاري لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

التحليلي) بالسجل  بتارودانت 

عناصره) بجميع  (62572 رقم) تحت 

جميع) فإن  وعليه  واملعنوية  املادية 

الضبط) لكتابة  تقد   التعرضات 

بهذه املحكمة شعبة السجل التجاري)

يورا املوالية للنشرة) (15 داخل غجل)

الثانية.
النشرة األولى

عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط

خليف بنجرايف

37 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت

رلف رقم 2222/4

شعبة السجل التجاري

لدى) الضبط  كتابة  رئي2  يعلن 

غنه) بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

عن) العرفي  التنازل  عقد  بمقت�صى 

 2222 يونيو) (26 في) املؤرخ  االصل 

لل يدة) درأا   يوسف  ال يد  باع 

ريموني نجاة جميع األصل التجاري)

ساحة) رشيد  روالي  ( بشارع) الكائن 

رن) املتكون  تارودانت  القصبة  باب 

ور تلزرات) خدرات  لبيع  رحل 

الهاتف واملسجل لدى كتابة الضبط)

بتارودانت) االبتدائية  باملحكمة 

بالسجل التحليلي تحت رقم)222 6 

واملعنوية،) املادية  عناصره  بجميع 

تقد ) التعرضات  جميع  فإن  وعليه 

لكتابة الضبط بهذه املحكمة شعبة)

السجل التجاري داخل غجل)15)يورا)

املوالية للنشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط

خليف بنجرايف

38 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري

رلف عدد 170/2222

ح اب عدد 922 

إعالن عن إشهار عقد هبة غصل 
تجاري

بمقت�صى عقدة هبة رؤرخ في)28 

ذ/ املنجز رن طرف  (2265 دي مبر)

اكادير) بهيئة  رص6فى روريد رحا  

واملودع بكتابة ضبط هذه املحكمة)

بتاريخ)6)يوليو)2222)وهب ال ادة):

الهاشمي) بن  اليعقوبي  سعيد 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.JB309198

الهاشمي) بن  اليعقوبي  الهاشمي 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.JB313090

فاطمة افقير بنت احمد الحارلة)

.JB57955(لب6اقة التعريف الوطنية

رحمد اليعقوبي بن املدني الحارل)

.JB84077(لب6اقة التعريف الوطنية

الهاشمي) بنت  اليعقوبي  خديجة 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارلة 

.JB189910

الهاشمي) بنت  اليعقوبي  كلثو  

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارلة 

.JC325259

بن) اليعقوبي  رحمد  لل يد 

التعريف) لب6اقة  الحارل  الهاشمي 

.JB632726(الوطنية

بزنقة) الكائن  التجاري  األصل 

بجميع) انزكان  (30 رقم) الحكونية 
بدون) واملعنوية  املادية  عناصره 

رقابل.

رئي2) ال يد  يعلن  عليه  وبناء) (

ذي) بكل  الضبط  كتابة  رصلحة 

الهبة) على  التعرضات  ان  رصلحة 

املذكورة تودع بكتابة ضبط املحكمة)

الوالية) يورا  (15 داخل غجل غقصاه)

رن) (84 الثانية طبقا للمادة) للنشرة 

ردنوة التجارة.

النشرة األولى
عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط

39 مكرر
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املحكمة االبتدائية بانزكان

إعالن عن هبة وتنازل عن غصل 
تجاري

رلف بيع : 2222/171

ح اب رقم : 4948

وتنازل) هبة  عقود  بمقت�صى 

واملودعة بكتابة ضبط هذه املحكمة)

بتاريخ)23)يونيو)2222.

وهب وتنازل ال ادة ورثة ال يدة)

حانو زينب):

حانو ابراهيم)JE(39278)؛

حانو رحمد)K(632283)؛

حانو ح ن))K(622536)؛

بولعيد فريدة)BE(22226)؛

بولعيد فتيحة)BE(522398)؛

حانو ُرحّمد)K(6392 8)؛

حانو قاسم)K(7 538)؛

بولعيد البتول)L 74413)؛

بولعيد فاطمة)L 46558)؛

حانو رص6فى))K(259372)؛

حانو ُرحّمد)BE 540408)؛

بولعيد ل6يفة)L 74414)؛

بولعيد خديجة)K(56727)؛

عائشة) بوالعيد  ال يدة  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.L83995((رقم

على) املنصب  التجاري  األصل 

عمارة اوبرك) (18 املحل الكائن برقم)

شارع املختار ال و�صي انزكان.

واملسجل بالسجل التجاري تحت)

التحليلي) السجل  في  (14970 رقم)

بجميع عناصره املادية واملعنوية.

رئي2) ال يد  يعلن  عليه  وبناء)

ذي) لكل  الضبط  كتابة  رصلحة 

الهبة) على  التعرضات  غن  رصلحة 

والتنازل املذكور تودع بكتابة ضبط)

 15 هذه املحكمة داخل غجل غقصاه)

طبقا) الثانية  للنشرة  املوالية  يورا 

للمادة)84)رن ردونة التجارة.

النشرة األولى

عن رئي2))رصلحة)))كتابة))الضبط

40 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
إعالن عن تفويت غصل تجاري

توثيقي رنجز رن) بمقت�صى عقد 
طرف املوثق ذ/رنير املاكري رؤرخ في)
3)يوليو)2222)واملودع بكتابة ضبط)
هذه املحكمة بتاريخ)14)يوليو)2222.
خلفان) املهدي  ال يد  فوت 
الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 
ال يد) لفائدة  (BE 834485 ( رقم)
لب6اقة) الحارل  خويتي  ياسن 
التعريف الوطنية رقم))W(2 8822)؛
لصيدلية)) التجاري  األصل  كافة 
برقم) الكائن  (PHARMACIE NASS

18)شارع)2  )الجرف انزكان.
واملسجل بالسجل التجاري تحت)
التجاري) السجل  في  (45796 رقم)
واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 
بثمن إجمالي قدره))222.222))درهم.

رئي2) ال يد  يعلن  عليه  وبناء)
ذي) لكل  الضبط  كتابة  رصلحة 
البيع) على  التعرضات  غن  رصلحة 
هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 
15)يورا) املحكمة داخل غجل غقصاه)
للمادة) الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84)رن ردونة التجارة.
النشرة األولى

عن رئي2))رصلحة)))كتابة))الضبط

 مكرر 41

املحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير

إعالن عن بيع غصل تجاري
رلف بيع : 2222/03
ح اب رقم : 1608

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 
واملسجل بإدارة) (2222 يونيو) (15 في)
 2222 18يونيو) بتاريخ) التسجيل 
 2222222686772556 رقم) تحت 
 LB((باع ال يد ابركان رحمد،)وطنيته
لل يد رص6فى الركراكي،) (،26233
األصل) (،LB 118946 ( رقم) وطنيته 
التجاري للدكان التابع للدار الواقعة)
القصر) (101 رقم) العرائش  ب6ريق 
الكبير واملسجل باملحكمة االبتدائية)
 10866 رقم) تحت  الكبير  بالقصر 
واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 

غو) رعدات  غية  به  توجد  ال  والذي 

بضائع وقد حدد ثمن البيع في ربلغ)

قدره)100.000)درهم.

تقديم) دائن  كل  فعلى  وعليه 

غجل) داخل  املحكمة  لهذه  تعرضه 

غقصاه)15)يورا رن النشرة الثانية.

النشرة األولى

 رئي2))رصلحة)))كتابة))الضبط

 مكرر 42

املحكمة االبتدائية بالعرائش
رلف إشهار بيع غصل تجاري

)رقم)2222/22

ح اب رقم)2526

بمقت�صــى العقــد العرفــي املصــادق)

ال ــل6ة) طــرف  رــن  إرضائــه  علــى 

رــاي) (18 بتاريــخ) بالعرائــش  املحليــة 

رــاي) (22 بتاريــخ) املســجل  (،2222

 ISOMODE شــركة) باعــت  (،2222

ش.ذ. .  فــي شــخص رمثلهــا القانونــي)

 1 41)ال6ابــق) رقرهــا االجتماعــي رقــم)

املن6قة الصناعية غوس6ال العرائش)

(،3629 رقــم) التجــاري  ســجلها  رقــم 

 ISOMODE CREATION لشــركة)

ش.ذ. .  فــي شــخص رمثلهــا القانونــي)

العنــوان) بنفــ2  ( االجتماعــي) رقرهــا 

غعاله رقم سجلها التجاري رقم)925  

،)جميع األصل التجاري للمحل))الذي)

األول) ب6ابــق  عــن رصنــع  عبــارة  هــو 

رقــم)41)املن6قــة الصناعيــة غوســ6ال)

املاديــة) عناصــره  بجميــع  بالعرائــش 

واملعنويــة.

تســجل) التعرضــات  فــإن  وبذلــك 

بكتابــة الضبــط))باملحكمــة االبتدائيــة)

بالعرائــش)-)ركتــب الســجل التجــاري)-)

داخــل غجــل)15)يورــا املواليــة للنشــرة)

الثانيــة.
اإلعالن األول

رئي2))رصلحة)))كاتب الضبط

43 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
إشهار بيع غصل تجاري 

رقم 2222/07
ح اب رقم 2269

رضمن) العدلي  العقد  بمقت�صى 
ف صحيفة) (3 رقم) األرالك  بسجل 
دي مبر) (22 بتاريخ) (355 رقم) (436
بتاريخ) بالعرائش  واملسجل  (2269
22)غكتوبر)2269،)باع ال يد رحمد)
البكوري ب6اقة تعريفه الوطنية رقم))
روافة قرب) سكناه حي  (C( 223253
لل يد) العرائش،) (53 رقم) املدرسة 
تعريفه) ب6اقة  الفا�صي  املولى  عبد 
سكناه) (KA( 6 362 ( رقم) الوطنية 
العرائش،) رقم) 23) الوفاء) تجزئة 
جميع األصل التجاري الواقع بشارع)
الذي) العرائش  (62 رقم) القاهرة 
تحت) رسجل  الخياطة  في  ي تغل 
التحليلي) السجل  رن  (8664 رقم)
للسجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
املادية) عناصره  بجميع  بالعرائش،)

واملعنوية.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
ركتب السجل التجاري) (- بالعرائش)
-)داخل غجل)15)يورا املوالية للنشرة)

الثانية.
النشرة األولى

رئي2))رصلحة)))كتابة))الضبط

 مكرر 172

رحكمة االبتدائية بأسفي
إعالن بتصفية الح ابات 

 الخصوصية املتقادرة بم�صي
 15 سنة وتحويلها لح اب الخزينة 

العارة
يعلــن ال ــيد رئيــ2 رصلحــة كتابــة)
االبتدائيــة) املحكمــة  لــدى  الضبــط 
 23 ظهيــر) ( علــى) بنــاء) غنــه  ( بآســفي،)
381)و)382  1936)والفصليــن) يونيــو)
والعقــود،) االلتزارــات  قانــون  رــن 
املودعــة) املاليــة  املبالــغ  جميــع  فــإن 
بالح ــابات الخصوصيــة واملتقادرــة)
بم�صــي)15)ســنة عــن تاريــخ آخــر عمليــة)
قــد) عليهــا،) غجريــت  إيــداع  غو  صــرف 
قوائــم) فــي  وتضمينهــا  إحصائهــا  تــم 
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تفصيلية بلغت نسخة رنها إلى النيابة)

العارــة باملحكمــة االبتدائيــة بآســفي،)

درهــم. (998.150 رجموعهــا) والبالــغ 

وعلــى كل رــن لــه الحــق فــي ســحب)

غو اســترجاع ربلــغ رــن املبالــغ ال ــالفة)

كتابــة) بمصلحــة  يتصــل  غن  الذكــر 

الضبــط باملحكمــة االبتدائيــة بآســفي،)

فــي غجــل ال يتعــدى ســتة غشــهر ابتــداء)

رــن تاريــخ النشــر.

املذكور) اآلجل  ررور  وعند 

الح ابات) في  املودعة  املبالغ  تصير 

الخصوصية املتقادرة ك با للخزينة)

تحويلها) على  وسيعمل  العارة،)

للخزينة العارة طبقا للقانون.

 رئي2))رصلحة)))كاتب الضبط

44

املحكمة االبتدائية باملحمدية
رلف بيع : 2222/61

ح اب خصو�صي : 5797

إعالن عن تفويت صيدلية

يعلن رئي2 رصلحة كتابة الضبط)

غنه) باملحمدية  االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ غبر   توثيقي  عقد   بمقت�صى 

بتاريخ) 2  وسجل  (2222 يوليو) (26

يوليو)2222)بالدار البيضاء)تم تفويت)

صيدلية املوجودة باملحمدية ال6ابق)

ال فلي تجزئة الشالل ش6ر)«غ»)رقم)

307)الشالالت تحمل اسم)«صيدلية)

الشالل»)واملسجلة بالسجل التجاري)

باملحكمة االبتدائية باملحمدية تحت)

رقم)68252،)رن طرف ال يد شفيق)

 BJ ( رقم) الوطنية  ب6اقته  جقمان 

البيضاء) بالدار  ( القاطن) (،223799

كرين تاون)-)فيال)9)-)املدينة الخضراء)

ال يدة) لفائدة  النواصر،) بوسكورة 

رقم)) الوطنية  ب6اقتها  عكيل  نادية 

BK(283996)القاطنة بالدار البيضاء)

كرين تاون)-)فيال)1)-)املدينة الخضراء)

بثمن) وذلك  النواصر،) بوسكورة 

إجمالي قدره)550.000)درهم.

التعرضات) جميع  فإن  وعليه 
يجب غن تقد  إلى كتابة ضبط هذه)
رن) يورا  (15 غجل) داخل  املحكمة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى

 رئي2))رصلحة)))كاتب الضبط
 مكرر 45

املحكمة االبتدائية بخنيفرة
رلف بيع : 2222/01

إعالن قضائي
ببيع األصل التجاري رقم)18496

املسجل باملحكمة االبتدائية)
بخنيفرة

كتابة) رصلحة  رئي2  يعلن 
الضبط باملحكمة االبتدائية بخنيفرة)
غنه بمقت�صى عقد توثيقي صادر عن)
املوثقة ذ.)ناهد الشرقي روثقة بتمارة)
يناير) (22 وتاريخ) (1390 رقم) تحت 
درويش) رحمد  ال يد  باع  (،2222
الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 
لل يدة نجاة درويش) (V63466 رقم)
الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارلة 
العناصر) جميع  (V( 62  58 ( رقم)
التجاري) لألصل  واملعنوية  املادية 
 1 بزنقة) الكائن  املقهى  في  املتمثل 
بلوك)1)حي غ  الربيع خنيفرة واملقيد)
بالسجل التجاري بخنيفرة تحت رقم)

.18496
التعرضات) جميع  فإن  وعليه 
التجاري) السجل  شعبة  لدى  تقد  
داخل) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
غجل غقصاه خم ة عشر يورا بعد)

النشر الثاني.
النشرة األولى

 رئي2))رصلحة)))كاتب الضبط
 مكرر 46

املحكمة االبتدائية بورززات
إعالن بتصفية الح ابات 

الخصوصية املتقادرة بم�صي 15 
سنة وتحويلها لح اب الخزينة 

العارة
864/2222

رصلحــة) رئيــ2  ال ــيد  يعلــن 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائيــة)

 3 ظهيــر) علــى  بنــاءا  غنــه  بــورززات،)
 (1936 )23)يونيــو)  1355 ربيــع اآلخــر)
قانــون) رــن  (382 و) (381 والفصليــن)

جميــع) فــإن  والعقــود،) االلتزارــات 

بالح ــابات) املودعــة  املاليــة  املبالــغ 

 15 بم�صــي) واملتقادرــة  الخصوصيــة 

ســنة عــن تاريــخ آخــر عمليــة صــرف غو)

إيــداع غجريــت عليهــا قــد تــم إحصائهــا)

وتضمينهــا فــي قوائــم تفصيليــة بلغــت))

العارــة) النيابــة  إلــى  رنهــا  نســخة 

باملحكمــة االبتدائيــة بــورززات والبالــغ)

درهــم. (27295.22 رجموعهــا)

وعلــى كل رــن لــه الحــق فــي ســحب)

غو اســترجاع ربلــغ رــن املبالــغ ال ــالفة)

كتابــة) بمصلحــة  يتصــل  غن  الذكــر 

االبتدائيــة) باملحكمــة  الضبــط 

بورززات في غجل ال يتعدى ستة غشهر)

ابتــداء)رــن تاريــخ النشــر،)وعنــد رــرور)

األجــل املذكــور تصيــر املبالــغ املودعــة)

فــي الح ــابات الخصوصيــة املتقادرــة)

وســيعمل) الدولــة،) لخزينــة  ك ــبا 

العارــة طبقــا) علــى تحويلهــا للخزينــة 

للقانــون.
رئي2 رصلحة كتابة الضبط

47

املحكمة االبتدائية ببني رالل
ق م التنفيذ املدني بني رالل

إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
رلف : التنفيذ عدد : 1408/18

لفائدة : رولود بن بوزكري

ينوب عنه ذ/رحمد بوجعفر املحاري 

بهيئة بني رالل
ضد : ورثة الكبير بن بوزكري

كتابــة) رصلحــة  رئيــ2  يعلــن 

الضبــط لــدى املحكمــة االبتدائيــة بنــي)

رــالل غنــه بتاريــخ)6)غكتوبــر)2222)علــى)

ال ــاعة الواحــدة بعــد الــزوال بقاعــة)

البيوعــات بهــذه املحكمــة ســيقع بيــع)

: باملــزاد العلنــي للعقاريــن التاليــن)

العقــار األول يتكــون رــن رنــزل بــه)

غربعــة أــرف ور6بــخ ر ــاحته تقــدر ب)

622)   ))والكائــن بــأوالد اربــارك بنــي)

رــالل.

العقار الثاني يتكون رن رنزل ربني)
بالتابــوت رتال�صــي عبــارة عــن زريبــة رع)
ب) تقــدر  ر ــاحته  لل ــكنى  أرفتيــن 
130)   ))والكائــن بــأوالد اربــارك بنــي)

رــالل.
وقــد حــدد الثمــن االفتتاحــي لبيــع)
العقــار األول رــن طــرف الخبيــر فــي ربلــغ)
)رائــة غلــف درهــم(. 100.000)درهــم)

وقــد حــدد الثمــن االفتتاحــي لبيــع)
العقــار الثانــي رــن طــرف الخبيــر في ربلغ)
40.000)درهــم))غربعــون غلــف درهــم(.
املزايــدة) عليــه  رســت  رــن  وعلــى 
(%(3 ان يــؤدي الثمــن فــورا رــع زيــادة)

العارــة. الخزينــة  واجــب 
يمكــن) املعلورــات  رــن  وللمزيــد 
االتصال بق م التنفيذات القضائية)
دفتــر) علــى  لالطــالع  املحكمــة  بهــذه 

والتحمــالت. الشــروط 
رئي2 رصلحة كتابة الضبط

48

املحكمة االبتدائية ببني رالل
ق م التنفيذ املدني بني رالل

إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
رلف : التنفيذ عدد : 19/2235

لفائدة : جمال شاهي
ينوب عنه : األستاذ احمد البرد 

املحاري بهيئة بني رالل
ضد : فاطمة فردوس ورن رعها

كتابــة) رصلحــة  رئيــ2  يعلــن 
االبتدائيــة) املحكمــة  لــدى  الضبــط 
بنــي رــالل غنــه بتاريــخ)6)غكتوبــر)2222 
بقاعــة) زواال  الواحــدة  ال ــاعة  علــى 
البيوعــات بهــذه املحكمــة ســيقع بيــع)
باملــزاد العلنــي للعقــار الــذي عبــارة عــن)
(،   (238 ر ــاحتها) لل ــكن  فيــال 
ينحصــر) الــذي يشــغله البنــاء) الجــزء)
117)   ))تقريبــا،) فــي ر ــاحة قدرهــا)
والبنايــة تتكــون رــن ســفلي بــه صالــون)
وبيــت) ودوش  ور6بــخ  وبيتيــن  كبيــر 
وطابــق علــوي بــه بيــت وصالــون ودوش)
بيــت) بــه  بيــوت وســ6ح  (3 و) ور6بــخ 
للصابــون وررحــاض وحديقــة صغيــرة)
رن جهة اليمين والكائنة بحي لغزافية)

بنــي رــالل. (11 رقــم) (5 بلــوك)
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وقــد حــدد الثمــن االفتتاحــي لبيــع)

ربلــغ) فــي  الخبيــر  طــرف  رــن  العقــار 

22.222 .6)درهــم))رليــون واربعمائــة)

درهــم(. غلــف  وســتون  واثنيــن 

وعلــى رــن رســت عليــه املزايــدة ان)

(% (03 يــؤدي الثمــن فــورا رــع زيــادة)

العارــة. الخزينــة  واجــب 

يمكــن) املعلورــات  رــن  وللمزيــد 

االتصال بق م التنفيذات القضائية)

دفتــر) علــى  لالطــالع  املحكمــة  بهــذه 

والتحمــالت. الشــروط 
رئي2 رصلحة كتابة الضبط

49

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجاري

تفويت غصل تجاري
رلف عدد : 2222/52

ح اب خصو�صي : 2832

لبيــع غصــل) بموجــب عقــد رســمي 

تجــاري املــؤرخ فــي):)فاتــح يوليــو)2222.

بــاع ال ــيد ياســين ســبيل وطنيتــه)

عدد) Q69252)كافة األصل التجاري)

للصيدليــة الكائنــة اثنيــن ايــت الرخــاء)

بالســجل) واملســجلة  افنــي  ســيدي 

التجــاري باملحكمــة االبتدائيــة بتزنيــت)

 13988 التحليلــي) الرقــم  تحــت 

لفائــدة رشــيد فتــح هللا وطنيتــه عــدد)

.A606551

بجميــع عناصــره املاديــة واملعنويــة)

قــدره) إجمالــي  بثمــن  قــو   والــذي 

درهــم. (370.000

تســجل) التعرضــات  فــإن  وبذلــك 

االبتدائيــة) املحكمــة  ضبــط  بمكتــب 

بتيزنيــت داخــل غجــل الخم ــة عشــرة)

الثانيــة) للنشــرة  املواليــة  ()15( يورــا)

طبقــا للمــادة)84)رــن ردونــة التجــارة.

تحت جميع التحفظات.

النشرة األولى
عن رئي2 رصلحة كتابة الضبط

50 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
تفويت غصل تجاري

رلف رقم):)2222/26
ح اب رقم):)2265

بمقت�صى عقد رؤرخ في)22)يوليو)
يوليو) (25 بتاريخ) ورسجل  (2222
2222)فوتت ال يدة ايمان بوجعفر)
الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارلة 
 43 برقم) ال اكنة  (I 96222 ( رقم)
حي القدس شارع بدر شاكر) (4 شقة)
 THE ( لفائدة شركة) بفاس،) سياب 
 PHARMACIE BENI AYAT SARL

AU)في طور اإلنشاء.
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
عبارة) هو  والذي  عياط  بني  بمركز 
باملسجل) واملسجل  صيدلية  عن 
باملحكمة) (9738 التجاري تحت رقم)
عناصره) بجميع  بأزيالل  االبتدائية 
في) قيمته  واملقدر  واملعنوية،) املادية 

1.185.600)درهم.
يتقدروا) غن  الدائنين  فعلى 
بتعرضاتهم إلى ق م السجل التجاري)
داخل) بأزيالل  االبتدائية  باملحكمة 
اإلعالن) نشر  تاريخ  رن  يبتدئ  غجل 
األول وينتهي في اليو  الخار2 عشر)

رن نشر اإلعالن الثاني.
االعالن األول 

عن رئي2)))))كتابة))الضبط

303 مكرر

رحكمة االستئناف بفاس
رلف جنائي استئنافي
رقم 2222/2266/74

رلخص الحكم غو القرار
رزداد) املعتوكي  (: العائلي) االسم 

بتاريخ)3)راي)1990)بفاس.
ابن) طارق  (: الشخ�صي) االسم 
رحمد) بنت  رحجوبة  وغره  ادري2 
ال اكن):)62)زنقة)16)بلوك)1)البي6ا)
عليه) حكم  فاس  الخمي2  ظهر 
طرف) رن  (2222 رارس) (17 بتاريخ)
بفاس) االستئنافية  الجنايات  أرفة 
علنيا انتهائيا وأيابيا رن غجل جناية)
إلى) املؤدي  بال الح  والجرح  الضرب 

عاهة ر تديمة.

في الشكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأييد القرار امل تأنف)

بهذه) الجنايات  أرفة  عن  الصادر 

 2269 غكتوبر) بتاريخ) 2) املحكمة 

رقم) امللف  في  (292 رقم) تحت 

2269/2229/289)القا�صي بمؤاخذة)

املتهم املعتوكي طارق بن ادري2 رن)

غجل املن وب إليه ورعاقبته ب نتين)

سنة) حدود  في  نافذا  حب ا  اثنتين 

الباقي) في  التنفيذ  وروقوف  واحدة 

وبإرجاع ربلغ الكفالة إلى رودعه بعد)

تعديله) الصائر رنه رع  خصم ربلغ 

عليه) بها  املحكو   العقوبة  بجعل 

نافذة))سنتين حب ا نافذا()وتحميل)

املتهم الصائر رجبرا في األدنى.

وبعقل غرالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.

وبإشعار األرالك املخزنية بملخص)

الحكم.

الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بم عى رن النيابة العارة.

وبتعليق الحكم بباب آخر ر كن)

للمتهم.
رمثل النيابة العارة

كتاب الضبط
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رحكمة االستئناف بفاس

رلف جنائي استئنافي

رقم 2222/2265/36

رلخص الحكم غو القرار
رزداد) الشاوي  (: العائلي) االسم 

بتاريخ)4)يناير) 222.

املغيث) عبد  (: الشخ�صي) االسم 

بنت) حليمة  وغره  الدين  نور  ابن 

:)رقم)25)بالد الفقير) رحمد ال اكن)

علي صهريج كناوة فاس حكم عليه)

طرف) رن  (2222 رارس) (31 بتاريخ)

بفاس) االستئنافية  الجنايات  أرفة 

علنيا انتهائيا وأيابيا رن غجل جناية)

هتك عرض قاصر بالعنف.

في الشكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأييد القرار امل تأنف)

بهذه) الجنايات  أرفة  عن  الصادر 

يناير)2222)تحت) املحكمة بتاريخ)22)

رقم)8)في امللف رقم)2269/2263/628 

املتهم رؤاخذة  رن  به  ق�صى   فيما 

غجل رن  الشاوي  املغيث   عبد 

را ن ب))إليه ورعاقبته ب نة واحدة)

حب ا نافذا وتحميل الحدث الصائر)

دون إجبار.

وبعقل غرالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.

وبإشعار األرالك املخزنية بملخص)

الحكم.

الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بم عى رن النيابة العارة.

)وبتعليق الحكم بباب آخر ر كن)

للمتهم.

رمثل النيابة العارة

كتابة الضبط
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رحكمة االستئناف بفاس

رلف جنائي استئنافي

رقم 2222/2265/34

رلخص الحكم غو القرار

رزداد) الشايب  (: العائلي) االسم 

بتاريخ)13)نوفمبر)2223.

اسماعيل ابن) (: االسم الشخ�صي)

ادري2 وغره رزيقة بنت علي ال اكن):)

45)زنقة)3)حي األرل باب ال يفر فاس)

حكم عليه بتاريخ)31)رارس)2222)رن)

االستئنافية) الجنايات  أرفة  طرف 

بفاس علنيا انتهائيا وأيابيا رن غجل)

جناية هتك عرض قاصر بالعنف.

في الشكل):)قبول االستئناف.
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في املوضوع):)تأييد القرار امل تأنف)

بهذه) الجنايات  أرفة  عن  الصادر 

تحت) (2222 فبراير) (6 املحكمة بتاريخ)

رقم)17)في امللف رقم)2269/2263/98 

املتهم رؤاخذة  رن  به  ق�صى   فيما 

 الحدث اسماعيل الشايب رن غجل

املن وب))إليه ورعاقبته ب نة واحدة)

حب ا نافذا وتحميل الحدث الصائر)

دون إجبار.

وبعقل غرالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.

وبإشعار األرالك املخزنية بملخص)

الحكم.

الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بم عى رن النيابة العارة.

)وبتعليق الحكم بباب آخر ر كن)
للمتهم.

رمثل النيابة العارة

كتابة الضبط
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رحكمة االستئناف بفاس
رلف جنائي استئنافي
رقم 5/43 2222/22

رلخص الحكم غو القرار
االسم العائلي):)الغبير رزداد بتاريخ)

17)يناير)6992)بفاس.
ابن) رحمد  (: الشخ�صي) االسم 
رحمدين) بنت  كريمة  وغره  رحمد 
دليلة) (17 عمارة) (1 شقة) (: ال اكن)
عليه) حكم  فاس  زواأة  الضحى  (2

طرف) رن  (2222 رارس) (10 بتاريخ)

بفاس) االستئنافية  الجنايات  أرفة 

علنيا انتهائيا وأيابيا رن غجل جناية)

عرضهن) وهتك  بقاصرات  التغرير 

بالعنف.

في الشكل):)قبول االستئناف.

القرار) تأييد  (: املوضوع) في 

أرفة) عن  الصادر  امل تأنف 

 22 بتاريخ) املحكمة  بهذه  الجنايات 

 865 رقم) تحت  (2269 دي مبر)

 2269/22 6/679 رقم) امللف  في 

القا�صي بمؤاخذة املتهم الغبير رحمد)

إليه) املن وب  غجل  رن  رحمد  بن 

ورعاقبته ب نتين اثنتين حب ا نافذا)

رع تعديله برفع

)العقوبة املحكو  بها عليه إلى غربع)

املتهم) وتحميل  نافذا  سنوات حب ا 

الصائر رجبرا في األدنى.

وبعقل غرالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.

وبإشعار األرالك املخزنية بملخص)

الحكم.

الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بم عى رن النيابة العارة.

وبتعليق الحكم بباب آخر ر كن)

للمتهم.
رمثل النيابة العارة

كتابة الضبط
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
ابتداء) الجوالة  بمقر قيادة  سيجري 
17)غأ 26)2222)إلى أاية)22  رن)
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
دوار) العنوان  لكعيبة  احمد  ال يد 
ال راأنة،) قلعة  الجبيل  الكعيبات 
غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
البالغة) ارريل  املدعو  بامللك  ال قي 
44)سنتيار) آر) (98 4)هكتار) ر احته)
الكائن بجماعة اجبيل قيادة الجوالة)
دائرة تاراللت إقليم قلعة ال راأنة).
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
اجبيل قيادة الجوالة دائرة تاراللت)

إقليم قلعة ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
ر كين) بني  قيادة  بمقر  سيجري 
غأ 26) (17 رن) ابتداء) الغربية 
 2222 غأ 26) (22 إلى أاية) (2222
بحفر) الترخيص  رشروع  في  بحث 
ال يدين رحمد) لفائدة  املاء) وجلب 
حوات وال يد الكبير حوات العنوان)
البروج) خلوق  بني  عتو  اوالد  دوار 
س6ات،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)
وال قي) املنزلية  اإلستعماالت  غجل 
5)هكتار فقط بامللك املدعو العوينة)
الكائن) خدا   (46 ر احته) البالغة 
بجماعة بني خلوك قيادة بني ر كين)
الغربية دائرة البروج إقليم س6ات).

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
بني خلوك قيادة بني ر كين الغربية)

دائرة البروج إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
رالل) بني  الربيع  أل   املائي  الحوض 
سيجري بمقر قيادة غوالد سعيد الواد)
إلى) (2222 غأ 26) (17 رن) ابتداء)
في) بحث  (2222 غأ 26) (22 أاية)
رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
لفائدة ال يد رحمد الهب6ي العنوان)
حي املصلى الفقيه بن صالح،)املتعلق)
ال قي) غجل  رن  املاء) وجلب  بحفر 
بامللك املدعو بياض البالغة ر احته)
62782)رتر رربع الكائن بجماعة غوالد)
يوسف قيادة غوالد سعيد الواد دائرة)

قصبة تادلة إقليم بني رالل).
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غوالد يوسف قيادة غوالد سعيد الواد)

دائرة قصبة تادلة إقليم بني رالل).
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة بني وكيل ابتداء)
17)غأ 26)2222)إلى أاية)22  رن)
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
ال يد حميد زيدان العنوان حي نزهة)
2)بلوك د رقم)159)الفقيه بن صالح،)
غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
اإلستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)
البالغة) بويا  اوالد  دوار  حوز  املدعو 
الكائن) سنتيار  ( 2 آر) (5 ر احته)
وكيل) بني  قيادة  وكيل  بني  بجماعة 
دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه)

بن صالح.)
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
بني وكيل قيادة بني وكيل دائرة الفقيه)

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
ابتداء) غكوديد  قيادة  بمقر  سيجري 
17)غأ 26)2222)إلى أاية)22  رن)
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
ال يد يوسف ايت رنصور العنوان)
عمارة دوراني شقة)11)جليز رراكش،)
غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
اإلستعماالت املنزلية وال قي بامللك)
ر احته) البالغة  ت ليت  املدعو 
2273)رتر رربع الكائن بجماعة تاردة)
نورر صيد قيادة غكوديد دائرة غزيالل)

إقليم غزيالل).
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
تاردة نورر صيد قيادة غكوديد دائرة)

غزيالل إقليم غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة بني عمير الشرقية)
إلى) (2222 غأ 26) (17 رن) ابتداء)
بحث) (2222 غأ 26) (22 أاية)
وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 
الكون6ي) رشيد  ال يد  لفائدة  املاء)
العنوان دوار اوالد ح ون الفقيه بن)
املتعلق بحفر وجلب املاء)رن) صالح،)
الحمري) املدعو  بامللك  ال قي  غجل 
آر) (48 هكتارات) (3 البالغة ر احته)
خلفية) بجماعة  الكائن  سنتيار  (73
قيادة بني عمير الشرقية دائرة الفقيه)

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

صالح.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني عمير الشرقية)

إلى) (2222 غأ 26) (17 رن) ابتداء)

في) بحث  (2222 غأ 26) (22 أاية)

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)

لفائدة ال يد رحمد عوان العنوان)

دوار اوالد عي�صى اوالد ح ون الفقيه)

وجلب) بحفر  املتعلق  صالح،) بن 

املنزلية) اإلستعماالت  غجل  رن  املاء)

الق6عة) املدعو  بامللك  املنفردة 

رتر) (400 ر احته) البالغة  األرضية 

رربع الكائن بجماعة خلفية قيادة بني)

عمير الشرقية دائرة الفقيه بن صالح)

إقليم الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

خلفية قيادة بني عمير الشرقية دائرة)

بن) الفقيه  إقليم  صالح  بن  الفقيه 

صالح.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني) الربيع  أل   املائي  الحوض 

غفورار) قيادة  بمقر  سيجري  رالل 

إلى) (2222 غأ 26) (17 رن) ابتداء)

في) بحث  (2222 غأ 26) (22 أاية)

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)

فاهيم) الرحمان  ال يد عبد  لفائدة 

العنوان حي بن دريهم غفورار غزيالل،)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

اإلستعماالت املنزلية املنفردة وإرواء)

دريهم) بن  املدعو  بامللك  املاشية 

سنتيار) (29 آر) (51 البالغة ر احته)

الكائن بجماعة غفورار قيادة غفورار)

دائرة غفورار عمالة غزيالل.)
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لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غفورار) دائرة  غفورار  قيادة  غفورار 

عمالة غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سعيد) غوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) (2222 غأ 26) (17 رن) ابتداء)
بحث) (2222 غأ 26) (22 أاية)
وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 
املاكري) ياسين  ال يد  لفائدة  املاء)
العنوان) خلخال  عزيزة  وال يدة 
املحمدية،) (94 الرقم) ني2  تجزئة 
غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
بامللك) وال قي  املنزلية  اإلستعمالت 
املدعو فدان النمل البالغة ر احته)
الكائن) سنتيار  (59 آر) (62 هكتار) (1
غوالد) قيادة  سعيد  غوالد  بجماعة 
سعيد دائرة س6ات الشمالية إقليم)

س6ات.)
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غوالد سعيد قيادة غوالد سعيد دائرة)

س6ات الشمالية إقليم س6ات.)
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
رن) سيجري بمقر قيادة رز  ابتداء)
 22 أاية) إلى  (2222 غأ 26) (17
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان) النايم  الهاشمي  ال يد 
دائرة) ملز   جماعة  ناصر  اوالد  دوار 
املتعلق بحفر وجلب املاء) الصهريج،)
ملز ) املدعو  بامللك  ال قي  غجل  رن 
ر احته) البالغة  (6282 صنهاجة)
الكائن) سنتيار  (35 آر) (99 هكتار) (3
رز ) قيادة  صنهاجة  رز   بجماعة 
دائرة الصهريج صنهاجة إقليم قلعة)

ال راأنة.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) رز   قيادة  صنهاجة  رز  
قلعة) إقليم  صنهاجة  الصهريج 

ال راأنة.
66

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة واويزأت ابتداء)
17)غأ 26)2222)إلى أاية)22  رن)
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
حي) العنوان  بوكال  الح ين  ال يد 
املتعلق) رالل،) بني  اوربيع  املعدن 
ال قي) غجل  رن  املاء) وجلب  بحفر 
بامللك املدعو اكني البالغة ر احته)
الكائن) سنتيار  (59 آر) (39 هكتار) (2
واويزأت) قيادة  اسك�صي  بجماعة 

دائرة واويزأت إقليم غزيالل.)
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) واويزأت  قيادة  اسك�صي 

واويزأت إقليم غزيالل
67

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة كروشن ابتداء)
17)غأ 26)2222)إلى أاية)22  رن)
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
رعه) ورن  رجيد  رحمد  ال يد 
كروشن) اعال  حمو  ايت  العنوان 
املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  خنيفرة،)
رن غجل ال قي بامللك املدعو اأران)
قمحا) عبرات  (6 ر احته) البالغة 
قيادة) كروشن  بجماعة  الكائن 
كروشن دائرة القباب إقليم خنيفرة.)
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
كروشن قيادة كروشن دائرة القباب)

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
ابتداء) ارزورة  قيادة  بمقر  سيجري 
17)غأ 26)2222)إلى أاية)22  رن)
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان) الركاب  الجياللي  ال يد 
جماعة) شرقاوة  لكراديد  دوار 
املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  اكدانة،)
 رن غجل اإلستعماالت املنزلية وسقي
5)هكتارات فقط بامللك املدعو حايط)
اوالد املواق البالغة ر احته اربعين)
كدانة) بجماعة  الكائن  شعيرا  ردا 
قيادة ارزورة دائرة س6ات الشمالية)

إقليم س6ات.)
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر جماعة ارزورة ابتداء)
17)غأ 26)2222)إلى أاية)22  رن)
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
ال يد رحمد ال ماري وال يد احمد)
رو�صى) اوالد  دوار  العنوان  ال ماري 
ارزورة س6ات،)املتعلق بحفر وجلب)
املنزلية) اإلستعماالت  غجل  رن  املاء)
كدية) ارض  املدعو  بامللك  وال قي 
الدار)1)و2)البالغة ر احته)2)هكتار)
بجماعة) الكائن  سنتيار  (39 آر) (89
س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  ارزورة 

الشمالية إقليم س6ات.)
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  ارزورة 

الشمالية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) ارزورة  قيادة  بمقر  سيجري 

17)غأ 26)2222)إلى أاية)22  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد رشيد دهبي العنوان دار ال ال )

رجموعة)3)عمارة)26)شقة)14)االلفة)

وجلب) بحفر  الدارالبيضاء،املتعلق 

املاء)رن غجل ال قي بامللك املدعو دار)

هكتار) (1 ر احته) البالغة  ال الرة 

الكائن بجماعة ارزورة قيادة) آر  (87

ارزورة دائرة س6ات الشمالية إقليم)

س6ات.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  ارزورة 

الشمالية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) ارزورة  قيادة  بمقر  سيجري 

17)غأ 26)2222)إلى أاية)22  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد املهدي سليم القلب العنوان)
إقارة سل بيلة رقم)38)طريق ازرور)

وجلب) بحفر  الدارالبيضاء،املتعلق 

املنزلية) اإلستعماالت  غجل  رن  املاء)

وسقي)5)هكتارات فقط بامللك املدعو)

غرض الدار البالغة ر احته)5)هكتار)

بجماعة) الكائن  سنتيار  (22 آر) (75

س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  ارزورة 

الشمالية إقليم س6ات.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  ارزورة 

الشمالية إقليم س6ات.
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62  3 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) كي ر  قيادة  بمقر  سيجري 

17)غأ 26)2222)إلى أاية)22  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد عبد الرحيم فتح هللا العنوان)

كي ر) الحمادات  ارحمد  اوالد  دوار 

اوالد سيدي بنداوود س6ات،املتعلق)

ال قي) غجل  رن  املاء) وجلب  بحفر 

الدركة) رول  ارض  املدعو  بامللك 

كبيران) خداران  ر احته  البالغة 

قيادة) كي ر  بجماعة  الكائن  تقريبا 

كي ر دائرة س6ات الجنوبية إقليم)

س6ات.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

س6ات) دائرة  كي ر  قيادة  كي ر 

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) كي ر  قيادة  بمقر  سيجري 

17)غأ 26)2222)إلى أاية)22  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

حي) العنوان  نجماوي  احمد  ال يد 

البركة شارع ادري2 الحارثي رقم)611 

وجلب) بحفر  الدارالبيضاء،املتعلق 

بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)

 2 ر احته) البالغة  الحرشة  غرض 

هكتار)1)آر)70)سنتيار الكائن بجماعة)

س6ات) دائرة  كي ر  قيادة  كي ر 

الجنوبية إقليم س6ات.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

س6ات) دائرة  كي ر  قيادة  كي ر 

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني) الربيع  أل   املائي  الحوض 

كي ر) قيادة  بمقر  سيجري  رالل 

إلى) (2222 غأ 26) (17 رن) ابتداء)

بحث) (2222 غأ 26) (22 أاية)

وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 
نجماوي) رحمد  ال يد  لفائدة  املاء)

العنوان حي الرحمة زنقة)2)الرقم)2  

وجلب) بحفر  الدارالبيضاء،املتعلق 

بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)

ر احته البالغة  الصويني   ارض 

الكائن) سنتيار  (80 آر) (1 هكتار) (1

دائرة) كي ر  قيادة  كي ر  بجماعة 

س6ات الجنوبية إقليم س6ات.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

س6ات) دائرة  كي ر  قيادة  كي ر 

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة آيت غ  البخث)

إلى) (2222 غأ 26) (17 رن) ابتداء)

في) بحث  (2222 غأ 26) (22 أاية)

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)

العنوان) وعوير  ي6و  ال يدة  لفائدة 

 101 تداوت زنقة توف ال يحل رقم)

وجلب) بحفر  الشيخ،املتعلق  زاوية 

بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)

 57 3)هكتار) احالل البالغة ر احته)

آر)22)سنتيار الكائن بجماعة آيت غ )

دائرة) البخث  غ   آيت  قيادة  البخث 

القصيبة إقليم بني رالل.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

آيت غ  البخث قيادة آيت غ  البخث)

دائرة القصيبة إقليم بني رالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

 سيجري بمقر قيادة واركي ابتداء)رن)

 22 أاية) إلى  (2222 غأ 26) (17

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار) العنوان  الح ن شوقي  ال يد 

غوالد اربارك فخدة ف6ناسة جماعة)

واركي قلعة ال راأنة،)املتعلق بحفر)

االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 

املنزلية وال قي بامللك املدعو بالد �صي)

 74 املارون البالغة ر احته)25)آر و)

قيادة) واركي  بجماعة  الكائن  سنتيار 

قلعة) إقليم  الع6اوية  دائرة  واركي 

ال راأنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الع6اوية) دائرة  واركي  قيادة  واركي 

إقليم قلعة ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

رن) ابتداء) (.....  سيجري بمقر جماعة)

 22 أاية) إلى  (2222 غأ 26) (17

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

حي) العنوان  الجزولي  رشيد  ال يد 
66)سوق ال بت غوالد) رقم) (2 الفرح)

رن) املتعلق بحفر وجلب املاء) النمة،)

املنفردة) املنزلية  االستعماالت  غجل 

البالغة) العروسية  املدعو  بامللك 

الكائن) سنتيار  (8 و) آر  (1 ر احته)

بجماعة بني رالل باشوية بني رالل)

عمالة بني رالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بني رالل باشوية بني رالل عمالة بني)

رالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
غوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوناسدة)
غأ 26) (17 رن) ابتداء) يعكوب 
 2222 غأ 26) (22 إلى أاية) (2222
بحفر) الترخيص  رشروع  في  بحث 
لفائدة ال يد املص6فى) وجلب املاء)
رقم) فيال  الهناء) حي  العنوان  نجدي 
املتعلق بحفر) قلعة ال راأنة،) (113
بامللك) ال قي  غجل  رن  املاء) وجلب 
املدعو زنادة البالغة ر احته)1)هكتار)
45)سنتيار الكائن بجماعة) و)26)آر و)
-)غوالد يعكوب) ازنادة قيادة لوناسدة)
دائرة القلعة)-)غهل الغابة إقليم قلعة)

ال راأنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
-)غوالد يعكوب) ازنادة قيادة لوناسدة)
دائرة القلعة)-)غهل الغابة إقليم قلعة)

ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة الصهريج ابتداء)
17)غأ 26)2222)إلى أاية)22  رن)
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
ال ادة هشا  باب�صي وفاطمة زروال)
رراكش،) (2 2 العنوان حي ازلي رقم)
غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
ال قي بامللك املدعو الصهريج)1786 
آر و) (72 هكتار و) (1 البالغة ر احته)
سنتيار الكائن بجماعة الصهريج) (33
الصهريج) دائرة  الصهريج  قيادة 

صنهاجة إقليم قلعة ال راأنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) الصهريج  قيادة  الصهريج 
قلعة) إقليم  صنهاجة  الصهريج 

ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
عبو) غوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
غأ 26) رن) 2) ابتداء) الهداري 
2222)إلى أاية)3)سبتمبر)2222)بحث)
وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 
بنتيرس) نجيب  ال يد  لفائدة  املاء)
جماعة) الكعابرة  دوار  العنوان  علج 
بن رعاشو،)املتعلق بحفر وجلب املاء)
رن غجل ال قي بامللك املدعو املعز)
هكتار (4  لدين هللا البالغة ر احته)
80)سنتيار الكائن بجماعة) 54)آر و) و)
بن رعاشو قيادة غوالد عبو الهداري)

دائرة برشيد إقليم برشيد.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
بن رعاشو قيادة غوالد عبو الهداري)

دائرة برشيد إقليم برشيد.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
زراد) غوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
 2222 غأ 26) رن) 2) ابتداء)
في) بحث  (2222 سبتمبر) (3 أاية) إلى 
رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
لفائدة ال يد نجيم الزاوية العنوان)
قلعة) الهيادنة  بوخليق  غوالد  دوار 
املتعلق بحفر وجلب املاء) ال راأنة،)
فقط) هكتارات  (5 سقي) غجل  رن 
بامللك املدعو بالكة البالغة ر احته)
سنتيار) (32  2 آر) (91 و) هكتارات  (5
الكائن بجماعة الهيادنة قيادة غوالد)
زراد دائرة القلعة)-)غهل الغابة إقليم)

قلعة ال راأنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة زراد  غوالد  قيادة   الهيادنة 
قلعة) إقليم  الغابة  غهل  (- القلعة)

ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة غوالد زراد ابتداء)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) رن) 2)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (3
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
ال يدة ثريا الضوء)العنوان املدينة)2 
العمارة)7)الشقة)4)ال6ابق)1)الدورة)
برشيد،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)
املحرش) املدعو  بامللك  ال قي  غجل 
البالغة ر احته)4)هكتارات و)6)آر و)
الهيادنة) الكائن بجماعة  سنتيار  (41
غهل) (- قيادة غوالد زراد دائرة القلعة)

الغابة إقليم قلعة ال راأنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة زراد  غوالد  قيادة   الهيادنة 
قلعة) إقليم  الغابة  غهل  (- القلعة)

ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة غوالد زراد ابتداء)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) رن) 2)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (3
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
دوار) العنوان  حيلمي  عالل  ال يد 
قلعة) اصبيح  غوالد  حشاد  غوالد 
وجلب) بحفر  املتعلق  ال راأنة،)
هكتارات) (5 سقي) غجل  رن  املاء)
البالغة) املجون  املدعو  بامللك  فقط 
 88 آر و) (40 هكتارات و) (6 ر احته)
زراد) غوالد  بجماعة  الكائن  سنتيار 
غهل) (- قيادة غوالد زراد دائرة القلعة)

الغابة إقليم قلعة ال راأنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) زراد  غوالد  قيادة  زراد  غوالد 
قلعة) إقليم  الغابة  غهل  (- القلعة)

ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة غوالد زراد ابتداء)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) رن) 2)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (3
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
دوار) العنوان  حيلمي  عالل  ال يد 
قلعة) اصبيح  غوالد  حشاد  غوالد 
املتعلق بحفر وجلب املاء) ال راأنة،)
رن غجل ال قي بامللك املدعو اكالس)
30)سنتيار) 74)آر و) البالغة ر احته)
قيادة) اصبيح  غوالد  بجماعة  الكائن 
غوالد زراد دائرة القلعة)-)غهل الغابة)

إقليم قلعة ال راأنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غوالد اصبيح قيادة غوالد زراد دائرة)
قلعة) إقليم  الغابة  غهل  (- القلعة)

ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة غوالد زراد ابتداء)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) رن) 2)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (3
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
دوار) العنوان  حيلمي  عالل  ال يد 
قلعة) اصبيح  غوالد  حشاد  غوالد 
املتعلق بحفر وجلب املاء) ال راأنة،)
رن غجل ال قي بامللك املدعو خرط)
البالغة ر احته)3)هكتارات و)22)آر و)
59)سنتيار الكائن بجماعة غوالد زراد)
غهل) (- قيادة غوالد زراد دائرة القلعة)

الغابة إقليم قلعة ال راأنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) زراد  غوالد  قيادة  زراد  غوالد 
قلعة) إقليم  الغابة  غهل  (- القلعة)

ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

اسحاق) آيت  قيادة  بمقر  سيجري 

 2222 غأ 26) رن) 2) ابتداء)

في) بحث  (2222 سبتمبر) (3 أاية) إلى 

وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع 

بوحا�صي) صفاء) ال يد  لفائدة  املاء)
7)تجزئة عفيفة) 1)زنقة) العنوان رقم)

شارع ال عديين   ج ركناس،)املتعلق)

ال قي) غجل  رن  املاء) وجلب  بحفر 

بامللك املدعو غسول البالغة ر احته)

الكائن بجماعة) سنتيار  (56 و) آر  (76

آيت اسحاق قيادة آيت اسحاق دائرة)

القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

آيت اسحاق قيادة آيت اسحاق دائرة)

القباب إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

(- املفاسي2) قيادة  بمقر  سيجري 

غأ 26) رن) 2) ابتداء) الفقراء)

2222)إلى أاية)3)سبتمبر)2222)بحث)

وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 

سقا ) رحمد  ال يد  لفائدة  املاء)
العنوان رقم)25)زنقة ال6يور تعاونية)

بحفر) املتعلق  خريبكة،) انزران  بئر 

االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 

املاشية بامللك املدعو) املنزلية وارواء)

دندون ررس بيا�صي البالغة ر احته)

7)خداديم الكائن بجماعة املفاسي2)

دائرة) الفقراء) (- املفاسي2) قيادة 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

املفاسي2 قيادة املفاسي2)-)الفقراء)

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة آيت ويرة ابتداء)

أاية) إلى  (2222 غأ 26) رن) 2)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (3

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

البراخ العنوان ال ال ) ال يد زكرياء)

االلفة) (15 فرح ج ه)32)عمارة شقة)

املتعلق بحفر وجلب) الدار البيضاء،)

بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)

رتر) (17654 اهيمو البالغة ر احته)

القصيبة) دير  بجماعة  الكائن  رربع 

قيادة آيت ويرة دائرة القصيبة إقليم)

بني رالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) آيت ويرة  القصيبة قيادة  دير 

القصيبة إقليم بني رالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة الشكران ابتداء)

أاية) إلى  (2222 غأ 26) رن) 2)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (3

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد عبد الحليم الهراس العنوان)

ابي) الفريديات  الداخلة  حي  (156

الجعد،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)

غجل ال قي بامللك املدعو ررح الجمل)

الكائن) خدارا  (13 ر احته) البالغة 

الشكران) قيادة  تشرافت  بجماعة 

دائرة غبي الجعد إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

غبي) دائرة  الشكران  قيادة  تشرافت 

الجعد إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة كروشن ابتداء)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) رن) 2)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (3
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
رمثل) جزولي  العزيز  عبد  ال يد 
جمعية النور للتربية والتنمية والعمل)
 72 رقم) العنوان  كروشن  الخيري 
بتهوفن) تجزئة  رقراق  غبي  واد  زنقة 
الهرهورة تمارة،)املتعلق بحفر وجلب)
املاء)رن غجل تزويد ساكنة دوار ايت)
بامللك) للشرب  الصالح  باملاء) حمو 
تكلمارت نايت حمو البالغة ر احته)
بجماعة) الكائن  آر  (65 و) هكتار  (38
كروشن قيادة كروشن دائرة القباب)

إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
كروشن قيادة كروشن دائرة القباب)

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة كروشن ابتداء)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) رن) 2)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (3
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
رمثل) جزولي  العزيز  عبد  ال يد 
جمعية النور للتربية والتنمية والعمل)
الخيري كروشن العنوان رقم)72)زنقة)
واد غبي رقراق تجزئة بتهوفن الهرهورة)
رن) املتعلق بحفر وجلب املاء) تمارة،)
غجل تزويد ساكنة دوار ايت حمو عال)
بامللك املدعو) الصالح للشرب  باملاء)
 4 احفير بوت افت البالغة ر احته)
عبرات قمحا الكائن بجماعة كروشن)
إقليم) القباب  دائرة  كروشن  قيادة 

خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
كروشن قيادة كروشن دائرة القباب)

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة كروشن ابتداء)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) رن) 2)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (3
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
رمثل) جزولي  العزيز  عبد  ال يد 
جمعية النور للتربية والتنمية والعمل)
 72 رقم) العنوان  كروشن  الخيري 
بتهوفن) تجزئة  رقراق  غبي  واد  زنقة 
الهرهورة تمارة،)املتعلق بحفر وجلب)
املاء)رن غجل تزويد ساكنة دوار ايت)
الصالح للشرب بامللك) بن علي باملاء)
تاحريشت بويدري2 البالغة ر احته)
قيادة) كروشن  بجماعة  الكائن 
كروشن دائرة القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
كروشن قيادة كروشن دائرة القباب)

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة كروشن ابتداء)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) رن) 2)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (3
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
رمثل) جزولي  العزيز  عبد  ال يد 
جمعية النور للتربية والتنمية والعمل)
 72 رقم) العنوان  كروشن  الخيري 
بتهوفن) تجزئة  رقراق  غبي  واد  زنقة 
الهرهورة تمارة،)املتعلق بحفر وجلب)
املاء)رن غجل تزويد ساكنة دوار ايت)
الصالح للشرب بامللك) تيرست باملاء)
البالغة) اعزيز  بن  ناين  تغدا  املدعو 
بجماعة) الكائن  عبرات  (4 ر احته)
كروشن قيادة كروشن دائرة القباب)

إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
كروشن قيادة كروشن دائرة القباب)

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) رن) 2)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (3
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
ال يد بوشعيب جيراني العنوان دوار)
بني) قيادة  الثوالث  جماعة  الحرش 
املتعلق بحفر وجلب) يكرين س6ات،)
بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)
غرض فدان الحررل البالغة ر احته)
الكائن بجماعة) سنتيار  (03 و) آر  (37
الثوالث قيادة بني يكرن دائرة س6ات)

الجنوبية إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
الثوالث قيادة بني يكرن دائرة س6ات)

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
رن ابتداء) (.....  سيجري بمقر جماعة)

 3 أاية) إلى  (2222 غأ 26) (2 
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
رمثل) امل كيني  ال عيد  ال يد 
للرعاية) الخيرية  خدو  ري  جمعية 
تجزئة) (15 رقم) العنوان  االجتماعية 
بحفر) املتعلق  الجعد،) ابي  العيون 
وجلب املاء)رن غجل سقي امل احات)
جمعية) املدعو  بامللك  الخضراء)
هكتار (2 البالغة ر احته)  ري خدو 
سنتيار الكائن بجماعة) (40 آر و) (1 و)
غبي الجعد باشوية غبي الجعد عمالة)

خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غبي الجعد باشوية غبي الجعد عمالة)

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة تاكزيرت ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

رعه) ورن  قررودي  صالح  ال يد 

العنوان دوار تمودجوت ايت بوبكر)

جماعة تانوأة،)املتعلق بحفر وجلب)

بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)

ارزاورو البالغة ر احته)13174)رتر)

قيادة) تانوأة  بجماعة  الكائن  رربع 

بني) إقليم  القصيبة  دائرة  تاكزيرت 

رالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

تانوأة قيادة تاكزيرت دائرة القصيبة)

إقليم بني رالل.

173

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة ال ماعلة ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

ال يد رحمد امل عودي العنوان زنقة)

جلوة رقم)49)الداخلة،)املتعلق بحفر)

بامللك) ال قي  غجل  رن  املاء) وجلب 

 86 املدعو الحائط البالغة ر احته)

99)سنتيار الكائن بجماعة قصبة) آر)

ال6رش قيادة ال ماعلة دائرة واد ز )

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

قصبة ال6رش قيادة ال ماعلة دائرة)

واد ز  إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة بني عمير الشرقية)
 ابتداء)رن)25)غأ 26)2222)إلى أاية
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
ال يد رحمد لحفيظي العنوان دوار)
اركيعة جماعة اهل املربع الفقيه بن)
املتعلق بحفر وجلب املاء)رن) صالح،)
بامللك) هكتارات فقط  (5 غجل سقي)
 6 ر احته) البالغة  العمري  املدعو 
هكتار)8)آر)39)سنتيار الكائن بجماعة)
الشرقية) عمير  بني  قيادة  رربع  غهل 
دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه)

بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
الشرقية) عمير  بني  قيادة  رربع  غهل 
دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه)

بن صالح.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
ابتداء) (.... بلدية) بمقر  سيجري 
أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) ظافر  الصمد  عبد  ال يد 
الرقم) الشكر  تجزئة  ال ال   رياض 
وجلب) بحفر  املتعلق  رالل،) بني  (14
املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)
املنفردة بامللك املدعو الرشد والشكر)
14)البالغة ر احته)1)آر)88)سنتيار)
الكائن ببلدية بني رالل باشوية بني)

رالل عمالة بني رالل.
بلدية) بمقر  امللف  وضع  تم  لقد 
بني رالل باشوية بني رالل عمالة بني)

رالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة آيت ويرة ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

وال يدة) بقجوان  خالف  ال يد 

شارع) العنوان  بقجوان  فاظمة 

الح ن الثاني الزنقة)17)الدار رقم)3 

املتعلق بحفر وجلب املاء) القصيبة،)

رن غجل ال قي بامللك املدعو تبادوت)

سنتيار) (48 آر) (64 البالغة ر احته)

الكائن بجماعة ناوور قيادة آيت ويرة)

دائرة القصيبة إقليم بني رالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

ناوور قيادة آيت ويرة دائرة القصيبة)

إقليم بني رالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة غوالد عزوز ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

ال يد املص6فى نيال العنوان دوار)

غوالد الباهي اوالد عزوز،)املتعلق بحفر)

االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 

املنزلية املنفردة بامللك املدعو سيدي)

 33 هكتار) (1 شنان البالغة ر احته)

غوالد) بجماعة  الكائن  سنتيار  (33 آر)

عزوز قيادة غوالد عزوز دائرة خريبكة)

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) عزوز  غوالد  قيادة  عزوز  غوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.

178

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) (..... جماعة) بمقر  سيجري 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

حي) العنوان  جاد  غحمد  ال يد 

الفقيه) (104 الياسمين تجزئة الفجر)

وجلب) بحفر  املتعلق  صالح،) بن 

املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)

 104 الفجر) املدعو  بامللك  املنفردة 

سنتيار) (32 آر) (03 البالغة ر احته)

صالح) بن  الفقيه  بجماعة  الكائن 

عمالة) صالح  بن  الفقيه  باشوية 

الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الفقيه بن صالح باشوية الفقيه بن)

صالح عمالة الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة تيغ الين ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

تداوت) العنوان  فار�صي  عزيز  ال يد 

تغ الين) سديدين  غكرض  افغراون 

القباب خنيفرة،)املتعلق بحفر وجلب)

بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)

هكتار) (3 الغ6ي2 البالغة ر احته)

بجماعة) الكائن  سنتيار  (44 آر) (17

دائرة) تيغ الين  قيادة  تيغ الين 

القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) تيغ الين  قيادة  تيغ الين 

القباب إقليم خنيفرة.

180



62  7 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة غوالد زرا  ابتداء)
أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
رعه) ورن  ركرو   رحمد  ال يد 
العنوان دوالد ارراح اوالد ازرا  سوق)
بحفر) املتعلق  النمة،) اوالد  ال بت 
وجلب املاء)رن غجل سقي)4)هكتارات)
سنتيار بامللك املدعو بالد) (45 آر) (73
هكتارات) (5 البالغة ر احته) الحاج 
77)آر)17)سنتيار الكائن بجماعة غوالد)
زرا  قيادة غوالد زرا  دائرة بني رو�صى)

الشرقية إقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غوالد زرا  قيادة غوالد زرا  دائرة بني)
بن) الفقيه  إقليم  الشرقية  رو�صى 

صالح.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)
أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء،)
دوار) العنوان  فنون  بوعزة  ال يد 
املتعلق  الرواونة جماعة بني يكرين،)
غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر 
 االستعماالت املنزلية وال قي بامللك
 املدعو غرض الرواونة البالغة ر احته
سنتيار الكائن بجماعة بني) (34 آر) (8
يكرن قيادة بني يكرن دائرة س6ات)

الجنوبية إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

س6ات الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

ولح ن) والح ين  رحمد  ال ادة 

فنون العنوان دوار الرواونة جماعة)

وجلب) بحفر  املتعلق  يكرين،) بني 

املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)

وال قي بامللك املدعو غرض الرواونة)

البالغة ر احته نصف خدا  الكائن)
يكرن) بني  قيادة  يكرن  بني  بجماعة 

دائرة س6ات الجنوبية إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

س6ات الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

دوار) العنوان  ساطع  رحمد  ال يد 

املتعلق  الرواونة بني يكرين س6ات،)

 بحفر وجلب املاء)رن غجل االستعماالت

غرض) املدعو  بامللك  وال قي  املنزلية 

ر احته) البالغة  البيض  املري2 

بني) بجماعة  الكائن  صغير  خدا  

يكرن قيادة بني يكرن دائرة س6ات)

الجنوبية إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

س6ات الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) ارزورة  قيادة  بمقر  سيجري 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) حب�صي  احمد  ال يد 
(،15 الرقم) (9 زنقة) (2 تعاونية االرل)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

ر احته) البالغة  البير  غرض  املدعو 

الكائن) سنتيار  (80 آر) (81 هكتار) (1

دائرة) ارزورة  قيادة  ارزورة  بجماعة 

س6ات الشمالية إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  ارزورة 

الشمالية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
عبدون) غوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

 ابتداء)رن)25)غأ 26)2222)إلى أاية

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

 29 العنوان) وهبي  نجوى  ال يدة 

 05 الشقة) (01 الزهور عمارة) إقارة 

بحفر) املتعلق  خريبكة،) (03 ال6ابق)

حديقة) سقي  غجل  رن  املاء) وجلب 

 V 2 (- النخيل) املدعو  بامللك  فيال 

سنتيار) (97 آر) (22 البالغة ر احته)

قيادة) عبدون  غوالد  بجماعة  الكائن 

إقليم) خريبكة  دائرة  عبدون  غوالد 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
عبدون) غوالد  قيادة  عبدون  غوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة غوالد سعيد ابتداء)
أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
دوار) العنوان  الذاكري  علي  ال يد 
اوالد سعيد رورن اوالد احميتي اوالد)
املتعلق بحفر وجلب) سعيد س6ات،)
املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)
فدان) ارض  املدعو  بامللك  وال قي 
العبروق البالغة ر احته)4)هكتارات)
قيادة) سعيد  غوالد  بجماعة  الكائن 
غوالد سعيد دائرة س6ات الشمالية)

إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غوالد سعيد قيادة غوالد سعيد دائرة)

س6ات الشمالية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
ابتداء) ارزورة  قيادة  بمقر  سيجري 
أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) تورابي  ال ال   ال يد عبد 
ارزورة) جماعة  رو�صى  اوالد  دوار 
س6ات،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)
املنفردة) املنزلية  االستعماالت  غجل 
 وال قي بامللك املدعو التوفري البالغة
سنتيار) (45 هكتارات) (4 ر احته)
الكائن بجماعة ارزورة قيادة ارزورة)
إقليم) الشمالية  س6ات  دائرة 

س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  ارزورة 

الشمالية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) كي ر  قيادة  بمقر  سيجري 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) نجماوي  رحمد  ال يد 

  2 الرقم) (2 زنقة) الرحمة  حي 

وجلب) بحفر  املتعلق  الدار البيضاء،)

بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)

 54 ر احته) البالغة  املكرث  ارض 

40)سنتيار الكائن بجماعة كي ر) آر)

قيادة كي ر دائرة س6ات الجنوبية)

إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

س6ات) دائرة  كي ر  قيادة  كي ر 

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) كي ر  قيادة  بمقر  سيجري 

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (25 رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمر) (4

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) نجماوي،) رحمد  ال يد 

الدار) ( 2 الرقم) (2 حي الرحمة زنقة)

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  البيضاء،)

رن غجل ال قي بامللك املدعو ارض)

املكرط البالغة ر احته)2)هكتار)78 

28)سنتيار الكائن بجماعة كي ر) آر)

دائرة س6ات الجنوبية إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

س6ات) دائرة  كي ر  قيادة  كي ر 

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) ارزورة  قيادة  بمقر  سيجري 

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (25 رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمر) (4

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) املفرح،) الزيتوني  ال يد 

س6ات،) ارزورة  بن  ال الهمة  دوار 

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية وال قي بامللك)

 31 ر احته) البالغة  حمري  املدعو 

18)سنتيار الكائن بجماعة كدانة) آر)

قيادة ارزورة دائرة س6ات الشمالية)

إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بولنوار-بئر رزوي)

إلى) (2222 غأ 26) (25 رن) ابتداء)

أاية)4)سبتمر)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد يوسف زعفراني،)العنوان دوار)

حمراد غوالد ابراهيم بولنوار خريبكة،)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

املدعو لحرش البالغة ر احته خدا )

وربع خدا  الكائن بجماعة بئر رزوي)

قيادة بولنوار-بئر رزوي دائرة خريبكة)

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

رزوي) بولنوار-بئر  قيادة  رزوي  بئر 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
ابتداء) كي ر  قيادة  بمقر  سيجري 
أاية) إلى  (2222 غأ 26) (25 رن)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمر) (4
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان) فضيل،) فاطنة  ال يدة 
دوار اوالد عبد الواحد اوالد الزقاق)
املتعلق بحفر وجلب) جماعة كي ر،)
املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)
الح6ة) غرض  املدعو  بامللك  وال قي 
سنتيار) (90 آر) (25 البالغة ر احته)
كي ر) قيادة  كي ر  بجماعة  الكائن 
دائرة س6ات الجنوبية إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
س6ات) دائرة  كي ر  قيادة  كي ر 

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
زراد) غوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
 2222 غأ 26) (22 رن) ابتداء)
في) بحث  (2222 سبتمر) (7 أاية) إلى 
رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
لفائدة ال يد عبد الكريم الصالحي،)
العنوان دوار حمزة اوالد اصبيح غوالد)
ازراد قلعة ال راأنة،)املتعلق بحفر)
وجلب املاء)رن غجل سقي)5)هكتارات)
فقط بامللك املدعو القرقوبة البالغة)
ر احته)6)هكتارات)48)آر)55)سنتيار)
قيادة) صبيح  غوالد  بجماعة  الكائن 
-غهل الغابة) غوالد زراد دائرة القلعة)

إقليم قلعة ال راأنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) زراد  غوالد  قيادة  غوالد صبيح 
قلعة) إقليم  الغابة  -غهل  القلعة)

ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) ت اوت  قيادة  بمقر  سيجري 

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (22 رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمر) (7

املاء،) وجلب  بحفر  الترخيص 

عمالكي،) املالك  عبد  ال يد  لفائدة 

العنوان دوار ح ون الش6يبة قلعة)

املتعلق بحفر وجلب املاء) ال راأنة،)

رن غجل ال قي بامللك املدعو سارو)

 51 آر) (92 ر احته) البالغة  جمعة 

الش6يبة) بجماعة  الكائن  سنتيار 

قيادة ت اوت دائرة القلعة)-)بني عارر)

إقليم قلعة ال راأنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

-  الش6يبة قيادة ت اوت دائرة القلعة)

بني عارر إقليم قلعة ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة الشكران ابتداء)

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (22 رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمر) (7

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

ال يد اعمر ملنور،)العنوان دوار غوالد)

املتعلق) أانم عين قيشر ابي الجعد،)

سقي غجل  رن  املاء) وجلب   بحفر 

املدعو) بامللك  فقط  هكتارات  (5

ر احته البالغة  الجياللي   سيدي 

18)خدا  الكائن بجماعة عين قيشر)

الجعد) ابي  دائرة  الشكران  قيادة 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عين قيشر قيادة الشكران دائرة ابي)

الجعد إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) ت اوت  قيادة  بمقر  سيجري 

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (22 رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمر) (7

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

دوار) العنوان  ي عى،) ال يد عباس 

غوالد الشويخ جماعة الش6يبة قيادة)

ت اوت،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)

بانديرة) املدعو  بامللك  ال قي  غجل 

 70 آر) (74 1)هكتار) البالغة ر احته)

الش6يبة) بجماعة  الكائن  سنتيار 

قيادة ت اوت دائرة القلعة)-)بني عارر)

إقليم قلعة ال راأنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

 الش6يبة قيادة ت اوت دائرة القلعة)-)

بني عارر إقليم قلعة ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
عبدون) غوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) (2222 غأ 26) (10 رن) ابتداء)

بحث) (2222 غأ 26) (19 أاية)

وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 

عقبى،) ح ن  ال يد  لفائدة  املاء،)
العنوان)23)زنقة اليابان بلوك ف حي)

النهضة خريكبة،)املتعلق بحفر وجلب)

املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)

املنفردة بامللك املدعو الصفاء)-)622 

سنتيار) (80 آر) (01 البالغة ر احته)

قيادة) عبدون  غوالد  بجماعة  الكائن 

إقليم) خريبكة  دائرة  عبدون  غوالد 

قلعة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
عبدون) غوالد  قيادة  عبدون  غوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

غكلما ) (- لهري) قيادة  بمقر  سيجري 

10)غأ 26)2222  غزكزا ابتداء)رن)

إلى أاية)19)غأ 26)2222)بحث في)

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

الصنهاجي،) رحمد  ال يد  لفائدة 
لهري) جماعة  ارهروق  دوار  العنوان 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  خنيفرة،)

رن غجل سقي)1)هكتار بامللك املدعو)

املوليمة البالغة ر احته)5)هكتارات)

بجماعة) الكائن  سنتيار  (52 آر) (61

لهري قيادة لهري)-)غكلما  غزكزا دائرة)

خنيفرة إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

لهري قيادة لهري)-)غكلما  غزكزا دائرة)

خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

حمو) غو  روحى  قيادة  بمقر  سيجري 

غأ 26) (10 رن) ابتداء) الزياني 

 2222 غأ 26) (19 إلى أاية) (2222

بحفر) الترخيص  رشروع  في  بحث 

لفائدة ال يدة عائشة) املاء،) وجلب 

إقارة) (9 ق6اع) العنوان  شراف،)

حي) (622 شقة) (1 عمارة) ر كننت 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  الرياض،)

رن غجل ال قي بامللك املدعو البرج)

 14 آر) (47 1)هكتار) البالغة ر احته)

قيادة) البرج  بجماعة  الكائن  سنتيار 

خنيفرة) دائرة  الزياني  غوحمو  روحى 

إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

البرج قيادة روحى غوحمو الزياني دائرة)

خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) القباب  قيادة  بمقر  سيجري 

 19 10)غأ 26)2222)إلى أاية) رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) احباس،) وال يدان  ال يد 

دوار عقى نورليحة القباب خنيفرة،)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

ازرداز) املدعو  بامللك  هكتار  (2 سقي)

آر) (25 هكتارات) (4 البالغة ر احته)

الكائن بجماعة القباب قيادة القباب)

دائرة القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

القباب) دائرة  القباب  قيادة  القباب 

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

اوحمو) روحى  قيادة  بمقر  سيجري 

الزياني ابتداء)رن)10)غأ 26)2222 

إلى أاية)19)غأ 26)2222)بحث في)

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

لفائدة ال يد صالح حماري،)العنوان)

خنيفرة،) اجلموس  (2 القدس) حي 

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

ال قي بامللك املدعو تغزوت الحرش)

الكائن) عبرات  (8 ر احته) البالغة 

غوحمو) روحى  قيادة  البرج  بجماعة 

الزياني دائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

البرج قيادة روحى غوحمو الزياني دائرة)

خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) القباب  قيادة  بمقر  سيجري 

 19 10)غأ 26)2222)إلى أاية) رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

حي) العنوان  شيني،) رلود  ال يد 

التقد  رركز القباب خنيفرة،)املتعلق)

ال قي) غجل  رن  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) لندا  رزرعة  املدعو  بامللك 

الكائن) قمح  عبرات  (4 ر احته)

بجماعة القباب قيادة القباب دائرة)

القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

القباب) دائرة  القباب  قيادة  القباب 

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

عبدون) غوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) (2222 غأ 26) (10 رن) ابتداء)

في) بحث  (2222 غأ 26) (19 أاية)

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

لفائدة ال يد ح ن الخراز،)العنوان)

خريبكة،) ادري2  روالي  زنقة  (118

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

تزويد فندق باملاء)بامللك املدعو رلك)

 57 آر) (17 البالغة ر احته) الشرقي 

سنتيار الكائن بجماعة غوالد عبدون)

خريبكة) دائرة  عبدون  غوالد  قيادة 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عبدون) غوالد  قيادة  عبدون  غوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
عبدون) غوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) (2222 غأ 26) (10 رن) ابتداء)

في) بحث  (2222 غأ 26) (19 أاية)

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

زيتوني،) خديجة  ال يدة  لفائدة 
زنقة قاسم غرين) (01 العنوان الرقم)

املتعلق بحفر) الرياض خريبكة،) حي 

حديقة) سقي  غجل  رن  املاء) وجلب 

 109 الصفاء) املدعو  بامللك  رنزل 

سنتيار) (99 آر) (01 البالغة ر احته)

قيادة) عبدون  غوالد  بجماعة  الكائن 

إقليم) خريبكة  دائرة  عبدون  غوالد 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
عبدون) غوالد  قيادة  عبدون  غوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

املفاسي2- قيادة  بمقر  سيجري 

غأ 26) (10 رن) ابتداء) الفقراء)

 2222 غأ 26) (19 إلى أاية) (2222

بحفر) الترخيص  رشروع  في  بحث 

هشا ) ال يد  لفائدة  املاء،) وجلب 

زنقة) غ  بلوك  (62 العنوان) دياري،)

خريبكة،) النهضة  حي  ال ودان 

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

البالغة) املرس  املدعو  بامللك  ال قي 

بجماعة) الكائن  آر  (23 ر احته)

املفاسي2-الفقراء) قيادة  املفاسي2 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

املفاسي2-الفقراء) قيادة  املفاسي2 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة غوالد عزوز ابتداء)

 19 10)غأ 26)2222)إلى أاية) رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

حي) العنوان  نجيمي،) ح ن  ال يد 

الفقيه بن صالح،) (19 األصيل فيال)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

ال قي بامللك املدعو دندون البالغة)

ر احته)10)خداديم الكائن بجماعة)

دائرة) عزوز  غوالد  قيادة  عزوز  غوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) عزوز  غوالد  قيادة  عزوز  غوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

عبدون) غوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) (2222 غأ 26) (10 رن) ابتداء)

بحث) (2222 غأ 26) (19 أاية)

وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 

لفائدة ال يد لشهب حفدي،) املاء،)

عبدون) اوالد  النص  دوار  العنوان 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  خريبكة،)

رن غجل ال قي بامللك املدعو لحرش)

الكائن) هكتار  (1 ر احته) البالغة 

غوالد) قيادة  عبدون  غوالد  بجماعة 

عبدون دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عبدون) غوالد  قيادة  عبدون  غوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

املفاسي2- قيادة  بمقر  سيجري 

الفقراء)ابتداء)رن)10)غأ 26)2222 

إلى أاية)19)غأ 26)2222)بحث في)

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) لفائدة ال يد اعمر أالب،)

الفقراء) املفاسي2  اعمر  اوالد  دوار 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  خريبكة،)

رن غجل االستعماالت املنزلية وارواء)

املاشية بامللك املدعو بلغراف البالغة)

خداديم الكائن بجماعة) (4 ر احته)

املفاسي2-الفقراء) قيادة  املفاسي2 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

املفاسي2-الفقراء) قيادة  املفاسي2 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

(- املفاسي2) قيادة  بمقر  سيجري 

غأ 26) (10 رن) ابتداء) الفقراء)

 2222 غأ 26) (19 إلى أاية) (2222

بحفر) الترخيص  رشروع  في  بحث 

وجلب املاء)لفائدة ال يد عبد الهادي)

دياري العنوان)222)زنقة غسد خويلد)

املتعلق بحفر) خريبكة،) (2 حي الهناء)

بامللك) ال قي  غجل  رن  املاء) وجلب 

ر احته البالغة  املرس   املدعو 

الكائن بجماعة) سنتيار  (61 و) آر  (2 

املفاسي2 قيادة املفاسي2)-)الفقراء)

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

املفاسي2 قيادة املفاسي2)-)الفقراء)

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) (....... جماعة) بمقر  سيجري 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد توفيق روداري العنوان)6222 

املتعلق بحفر) تجزئة الفتح خريبكة،)

حديقة) سقي  غجل  رن  املاء) وجلب 

فيال بامللك املدعو سلمى)-)11)البالغة)

الكائن) سنتيار  (33 و) آر  (2 ر احته)

خريبكة) باشوية  خريبكة  بجماعة 

عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عمالة) خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

 19)غأ 26)2222)بحث في رشروع

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار) العنوان  سمير  رحمد  ال يد 

 الحرش الثوالث غوالد بوزيري س6ات،

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية وال قي بامللك)

البالغة) شريريط  غرض  املدعو 

ر احته)1)هكتار و)75)آر و)14)سنتيار)

بني) قيادة  الثوالث  بجماعة  الكائن 

إقليم) الجنوبية  دائرة س6ات  يكرن 

س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة س6ات)

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

رعه) ورن  ابوزير  الدين  نور  ال يد 

العنوان دوار غوالد حدو الثوالث غوالد)

بوزيري س6ات،)املتعلق بحفر وجلب)

املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)

الح6ة) غرض  املدعو  بامللك  املنفردة 

البالغة ر احته خدا  واحد الكائن)
يكرن) بني  قيادة  الثوالث  بجماعة 

دائرة س6ات الجنوبية إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة س6ات)

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد عباس عاطفي العنوان دوار)

غوالد حدو جماعة الثوالث قيادة بني)

يكرين،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)

وال قي) املنزلية  االستعماالت  غجل 

البالغة) القونة  غرض  املدعو  بامللك 

الكائن) كبير  خدا   ر احته) 2)
يكرن) بني  قيادة  الثوالث  بجماعة 

دائرة س6ات الجنوبية إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة س6ات)

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سعيد) غوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) (2222 غأ 26) (10 رن) ابتداء)
بحث) (2222 غأ 26) (19 أاية)
وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 
الوتري) الزهرة  ال يدة  لفائدة  املاء)
س) بلوك  (2 كمال) تجزئة  العنوان 
املتعلق بحفر) س6ات،) (1330 الرقم)
االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 
املنزلية وال قي بامللك املدعو رحمد)
هكتارات (2 ر احته) البالغة   بابا 
سنتيار الكائن بجماعة) (22 آر و) (6 و)
غوالد سعيد قيادة غوالد سعيد دائرة)

س6ات الشمالية إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غوالد سعيد قيادة غوالد سعيد دائرة)

س6ات الشمالية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
ابتداء) ارزورة  قيادة  بمقر  سيجري 
أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان) الخ6ابي  فاطمة  ال يدة 
ارزورة) ارحمد  بني  لكرار6ة  دوار 
س6ات،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)
بامللك) هكتارات فقط  (5 غجل سقي)
البالغة) (2 الحمراء) الشعبة  املدعو 
  2 آر و) (48 هكتارات و) (8 ر احته)
سنتيار الكائن بجماعة كدانة قيادة)
ارزورة دائرة س6ات الشمالية إقليم)

س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

في) بحث  (2222 غأ 26) (19

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)

العنوان) الحر  املختار  ال يد  لفائدة 

س6ات،) يكرين  بني  الع ارة  دوار 

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية وال قي بامللك)

املدعو غرض الكماخ البالغة ر احته)

17)آر و)3)سنتيار الكائن بجماعة بني)

يكرن قيادة بني يكرن دائرة س6ات)

الجنوبية إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

س6ات الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد احمد الجباري وال يد ح ن)

داوود) غوالد  دوار  العنوان  الجباري 

الثوالث غوالد بوزيري،)املتعلق بحفر)

االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 

غرض) املدعو  بامللك  وال قي  املنزلية 

خداديم) (7 البالغة ر احته) الح6ة 

كبيرة الكائن بجماعة الثوالث قيادة)

الجنوبية) س6ات  دائرة  يكرن  بني 

إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة س6ات)

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) صابة  ابو  الجياللي  ال يد 

دوار غوالد عزي الثوالث غوالد بوزيري،)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

كدية) غرض  املدعو  بامللك  ال قي 

خداديم) (4 ر احته) البالغة  الفولة 

كبيرة الكائن بجماعة الثوالث قيادة)

الجنوبية) س6ات  دائرة  يكرن  بني 

إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة س6ات)

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) كي ر  قيادة  بمقر  سيجري 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد رص6فى سائل العنوان رركز)

املتعلق) كي ر غوالد سيدي بنداوود،)

ال قي) غجل  رن  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) املكرط  غرض  املدعو  بامللك 

الكائن) تقريبا  خداديم  (3 ر احته)

دائرة) كي ر  قيادة  كي ر  بجماعة 

س6ات الجنوبية إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

س6ات) دائرة  كي ر  قيادة  كي ر 

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة غوالد سعيد ابتداء)
أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان) ال6و�صي  امليلودي  ال يد 
38  حي ال ال  الش6ر ال ادس رقم)
املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  س6ات،)
املدعو) بامللك  ال قي  غجل  رن 
هكتار (1 ر احته) البالغة   الضاية 
73)سنتيار الكائن بجماعة) 75)آر و) و)
غوالد) قيادة  الشاوية  اخمي ات 
سعيد دائرة س6ات الشمالية إقليم)

س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غوالد) قيادة  الشاوية  اخمي ات 
سعيد دائرة س6ات الشمالية إقليم)

س6ات.
221

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
ابتداء) ارزورة  قيادة  بمقر  سيجري 
أاية إلى  (2222 غأ 26) (11  رن)
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
حي) العنوان  روفود  رحمد  ال يد 
رقم) (10 زنقة) (2 رجموعة) الصدري 
املتعلق بحفر) (، الدار البيضاء) (104
االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 
غرض) املدعو  بامللك  وال قي  املنزلية 
 87 1)هكتار و) اديار البالغة ر احته)
آر و)22)سنتيار الكائن بجماعة ارزورة)
قيادة ارزورة دائرة س6ات الشمالية)

إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  ارزورة 

الشمالية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة غوالد زراد ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يدة زينب العمراني العنوان دوار)

غوالد اعمر غوالد زراد قلعة ال راأنة،)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

البالغة) خرط  املدعو  بامللك  ال قي 

سنتيار الكائن) (87 آر و) (74 ر احته)

بجماعة غوالد زراد قيادة غوالد زراد)

دائرة القلعة)-)غهل الغابة إقليم قلعة)

ال راأنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) زراد  غوالد  قيادة  زراد  غوالد 

قلعة) إقليم  الغابة  غهل  (- القلعة)

ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة غهل الغابة ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) صبري  املجيد  عبد  ال يد 

ريات) الكرني  الشيخ  غوالد  دوار 

القلعة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)

غجل ال قي بامللك املدعو بالد الشط)

 البالغة ر احته)3)هكتارات و)80)آر

ريات) بجماعة  الكائن  سنتيار  (80 و)

قيادة غهل الغابة دائرة القلعة)-)غهل)

الغابة إقليم قلعة ال راأنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

 ريات قيادة غهل الغابة دائرة القلعة)-

غهل الغابة إقليم قلعة ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) بزو  قيادة  بمقر  سيجري 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

في) بحث  (2222 غأ 26) (19

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)

عال) ايت  يوسف  ال يدين  لفائدة 

دوار) العنوان  عال  ايت  الحق  وعبد 

بوقارون ارفالة،)املتعلق بحفر وجلب)

بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)

آر (25 البالغة ر احته) وزارن   عين 

سنتيار الكائن بجماعة ارفالة) (43 و)

قيادة بزو دائرة بزو إقليم غزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

إقليم) بزو  دائرة  بزو  قيادة  ارفالة 

غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني عياط ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار) العنوان  ابناصر  لكبير  ال يد 

ازيالل،) عياط  بني  رركز  اسواكا 

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

ال قي بامللك املدعو تمع ت البالغة)

الكائن) شعير  عبرات  (8 ر احته)

بجماعة بني عياط قيادة بني عياط)

دائرة غفورار إقليم غزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) عياط  بني  قيادة  عياط  بني 

غفورار إقليم غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة ف6واكة ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد عبد ال ال  الدريوش العنوان)

دوار بوشكور تيديلي ف6واكة غزيالل،)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

ال قي بامللك املدعو الياس البالغة)

بجماعة) الكائن  عبرة  (18 ر احته)

دائرة) ف6واكة  قيادة  ف6واكة  تدلي 

ف6واكة إقليم غزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) ف6واكة  قيادة  ف6واكة  تدلي 

ف6واكة إقليم غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) واولي  قيادة  بمقر  سيجري 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد الح ين را�صي العنوان دوار)

بحفر) املتعلق  ازيالل،) واولى  املحدة 

بامللك) ال قي  غجل  رن  املاء) وجلب 

املدعو تغروط البالغة ر احته تالث)

بجماعة) الكائن  الزريعة  رن  عبرات 

واولى قيادة واولى دائرة ولتانة إقليم)

غزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

واولى قيادة واولى دائرة ولتانة إقليم)

غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) بزو  قيادة  بمقر  سيجري 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد ابوبكر هيشاري العنوان دوار)

املدرسة جماعة وقيادة بزو ازيالل،)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

ال قي بامللك املدعو بالد تمالو وبالد)

 80 و) آر  (96 ر احته) البالغة  دهر 

سنتيار الكائن بجماعة بزو قيادة بزو)

دائرة بزو إقليم غزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بزو قيادة بزو دائرة بزو إقليم غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) بزو  قيادة  بمقر  سيجري 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

بوررواني) احمد  سيدي  ال يد 

املتعلق) غزيالل،) األرل  حي  العنوان 

ال قي) غجل  رن  املاء) وجلب  بحفر 

الع6ف) فم  فدان  املدعو  بامللك 

آر (86 و) هكتار  (1 ر احته)  البالغة 

بزو) بجماعة  الكائن  سنتيار  (50 و)

قيادة بزو دائرة بزو إقليم غزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بزو قيادة بزو دائرة بزو إقليم غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) غكوديد  قيادة  بمقر  سيجري 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد علي ال6يبي العنوان حي ايت)

عبو غزيالل،)املتعلق بحفر وجلب املاء)

رن غجل ال قي بامللك املدعو تيريزيت)

نبووشن البالغة ر احته)54)آر و)54 

سنتيار الكائن بجماعة غكوديد نلخير)

إقليم) غزيالل  دائرة  غكوديد  قيادة 

غزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) غكوديد  قيادة  نلخير  غكوديد 

غزيالل إقليم غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة آيت رحمد ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد رحمد ايت عمر العنوان دوار)

املتعلق) غزيالل،) ارحمد  ايت  اعبادة 

ال قي) غجل  رن  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) نفال  تغزوت  املدعو  بامللك 

ر احته عبرتين رن الزريعة الكائن)

بجماعة آيت رحمد قيادة آيت رحمد)

دائرة غزيالل إقليم غزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

آيت رحمد قيادة آيت رحمد دائرة)

غزيالل إقليم غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة واويزأت ابتداء)
أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
فتيحة) وال يدة  رداد  ارين  ال يد 
تزركونت) فندق  العنوان  رايف 
وجلب) بحفر  املتعلق  غزيالل،) غفورار 
بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)
 37 و) آر  (45 البالغة ر احته) اللوز 
واويزأت) بجماعة  الكائن  سنتيار 
قيادة واويزأت دائرة واويزأت إقليم)

غزيالل.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) واويزأت  قيادة  واويزأت 

واويزأت إقليم غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة بني عمير الشرقية)
 ابتداء)رن)10)غأ 26)2222)إلى أاية
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
حي) العنوان  الثالوي  رحمد  ال يد 
الفقيه بن) (33 رقم) (87 املصلى زنقة)
املتعلق بحفر وجلب املاء)رن) صالح،)
الكلخة) املدعو  بامللك  ال قي  غجل 
 البالغة ر احته)4)هكتارات و)93)آر)
غهل) بجماعة  الكائن  سنتيار  (34 و)
رربع قيادة بني عمير الشرقية دائرة)
بن) الفقيه  إقليم  صالح  بن  الفقيه 

صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
الشرقية) عمير  بني  قيادة  رربع  غهل 
دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه)

بن صالح.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
ايعيش) غوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
 ابتداء)رن)10)غأ 26)2222)إلى أاية
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان) البصري  املع6ي  ال يد 
دوار القراقب غوالد يعيش بني رالل،)
غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)
الفالحية) األرضية  الق6عة  املدعو 
رربع) رتر  (57500 ر احته) البالغة 
قيادة) ايعيش  غوالد  بجماعة  الكائن 
غوالد ايعيش دائرة بني رالل إقليم بني)

رالل.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غوالد ايعيش قيادة غوالد ايعيش دائرة)

بني رالل إقليم بني رالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر بلدية غوالد عياد ابتداء)
أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
شركة)SOMARICAR)للمقالع رمثلها)
عبد ال ال  البوفري�صي العنوان حي)
التقد  غوالد عياد عمالة الفقيه بن)
رن) صالح املتعلق بحفر وجلب املاء)
باملاء) الشركة  ركاتب  تزويد  غجل 
بامللك) الخضراء) امل احات  وسقي 
البورية) األرضية  الق6عة  املدعو 
الكائن) خداديم  (6 ر احته) البالغة 
ببلدية غوالد عياد باشوية غوالد عياد)

عمالة الفقيه بن صالح.
بلدية) بمقر  امللف  وضع  تم  لقد 
غوالد عياد باشوية غوالد عياد عمالة)

الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة فم العنصر ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

غيت) العنوان  املني  سماعيل  ال يد 

داود غبو يحيا فم العنصر بني رالل،)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

املاشية) وإرواء) املنزلية  االستعماالت 

بامللك املدعو تغزوت البالغة ر احته)

فم) بجماعة  الكائن  رربع  رتر  (222

العنصر قيادة فم العنصر دائرة بني)

رالل إقليم بني رالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

فم العنصر قيادة فم العنصر دائرة)

بني رالل إقليم بني رالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة غوالد زرا  ابتداء)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)

19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد حمادي ح ني العنوان غوالد)
زرا  املركز سوق ال بت غوالد النمة،)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

ال قي بامللك املدعو لحبيل البالغة)

ر احته)1)هكتار و)37)آر و)77)سنتيار)

الكائن بجماعة غوالد زرا  قيادة غوالد)
زرا  دائرة بني رو�صى الشرقية إقليم)

الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

غوالد زرا  قيادة غوالد زرا  دائرة بني)

بن) الفقيه  إقليم  الشرقية  رو�صى 

صالح.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة غوالد عبو الهداري)
 ابتداء)رن)10)غأ 26)2222)إلى أاية
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
ال يد املص6فى رميز العنوان دوار)
سيدي) جماعة  الهاشمي  �صي  غوالد 
املتعلق بحفر وجلب املاء) بنحمدون،)
رن غجل االستعماالت املنزلية وسقي)
هكتارات فقط بامللك املدعو دار) (5
الزريبة البالغة ر احته)64018)رتر)
سيدي) زاوية  بجماعة  الكائن  رربع 
الهداري) عبو  غوالد  قيادة  بنحمدون 

دائرة برشيد إقليم برشيد.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غوالد) قيادة  بنحمدون  سيدي  زاوية 
إقليم) برشيد  دائرة  الهداري  عبو 

برشيد.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة غوالد عبو الهداري)
 ابتداء)رن)10)غأ 26)2222)إلى أاية
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
ال يد عبد العزيز كريم العنوان دوار)
سيدي) جماعة  الهاشمي  �صي  غوالد 
وجلب) بحفر  املتعلق  بنحمدون،)
املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)
الهادي) عبد  املدعو  بامللك  وال قي 
البالغة ر احته خدا  واحد ونصف)
زاوية سيدي) بجماعة  الكائن  خدا  
الهداري) عبو  غوالد  قيادة  بنحمدون 

دائرة برشيد إقليم برشيد.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غوالد) قيادة  بنحمدون  سيدي  زاوية 
إقليم) برشيد  دائرة  الهداري  عبو 

برشيد.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة غوالد عبو الهداري)
 ابتداء)رن)10)غأ 26)2222)إلى أاية
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
ال يد رحمد رحلوب العنوان دوار)
بنحمدون،) سيدي  الهاشمي  غوالد 
غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
االستعماالت املنزلية وال قي بامللك)
املدعو فدان العالري البالغة ر احته)
9951)رتر رربع الكائن بجماعة زاوية)
عبو) غوالد  قيادة  بنحمدون  سيدي 

الهداري دائرة برشيد إقليم برشيد.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غوالد) قيادة  بنحمدون  سيدي  زاوية 
إقليم) برشيد  دائرة  الهداري  عبو 

برشيد.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة غوالد سعيد ابتداء)
أاية إلى  (2222 غأ 26) (10  رن)
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان) رعتز  الهادي  عبد  ال يد 
شرقاوة الحوارثة غوالد اجميل الغربية)
بحفر) املتعلق  غوالد سعيد س6ات،)
االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 
املنزلية وسقي)5)هكتارات فقط بامللك)
ر احته) البالغة  رعتز  رلك  املدعو 
سنتيار الكائن) (7 آر و) (40 هكتار و) (9
قيادة) الشاوية  اخمي ات  بجماعة 
غوالد سعيد دائرة س6ات الشمالية)

إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
غوالد) قيادة  الشاوية  اخمي ات 
سعيد دائرة س6ات الشمالية إقليم)

س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)
 19 10)غأ 26)2222)إلى أاية) رن)
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
دوار) العنوان  دواح  احمد  ال يد 
املتعلق) ال مان بني يكرين س6ات،)
سقي) غجل  رن  املاء) وجلب  بحفر 
االستعماالت املنزلية وال قي بامللك)
الجدري،) دار  الح6ة  غرض  املدعو 
و30  هكتارات  (2 ر احته) البالغة 
الكائن بجماعة بني) سنتيار،) آر و28)
يكرن،)قيادة بني يكرن،)دائرة س6ات)

الجنوبية،ـإقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) يكرن،) بني  قيادة  يكرن،) بني 

س6ات الجنوبية،ـإقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
سيجري بمقر قيادة غوالد عبو الهداري)
إلى) (2222 غأ 26) (10 رن) ابتداء)
في) بحث  (2222 غأ 26) (19 أاية)
رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) لفائدة ال يد احمد ناجي،)
 82 الرقم) رعروف  سيدي  (2 الفتح)
املتعلق بحفر وجلب) الدار البيضاء،)
املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)
و49  آر  و45) هكتارات  (5 وسقي)
الكائن بجماعة سيدي عبد) سنتيار،)
الهداري،) عبو  غوالد  قيادة  الخالق،)

دائرة برشيد إقليم برشيد.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
سيدي عبد الخالق،)قيادة غوالد عبو)
اقليم) دائرة برشيد،) الهداري يكرن،)

برشيد.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
ابتداء) كي ر،) قيادة  بمقر  سيجري 
أاية) إلى  (2222 غأ 26) (10 رن)
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
ال ادات،) نور  الحق  عبد  ال يد 
العنوان دوار القواسمة،)غوالد احمد)
املتعلق بحفر وجلب) كي ر س6ات،)
املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)
بامللك) فقط  هكتارات  (05 وسقي)
 6 البالغة ر احته) (،3 املدعو خنيبة)
هكتارات و41)آر و22)سنتيار،)الكائن)
دائرة) كي ر  قيادة  كي ر  بجماعة 

س6ات الجنوبية،)إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة س6ات) قيادة كي ر،) كي ر،)

الجنوبية،إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
ابتداء) كي ر،) قيادة  بمقر  سيجري 
أاية) إلى  (2222 غأ 26) (10 رن)
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
ال ادات،) نور  الحق  عبد  ال يد 
العنوان دوار القواسمة،)غوالد احمد)
املتعلق بحفر وجلب) كي ر س6ات،)
املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)
(،2 الحرشة) املدعو  بامللك  وال قي 
سنتيار،) آر و4) (64 البالغة ر احته)
كي ر) قيادة  كي ر  بجماعة  الكائن 
إقليم) الجنوبية،) س6ات  دائرة 

س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة س6ات) قيادة كي ر،) كي ر،)

الجنوبية،إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
يكرن،) بني  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) (2222 غأ 26) (10 رن) ابتداء)
بحث) (2222 19)غأ 26) أاية)
وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 
الوافي،) رحمد  ال يد  لفائدة  املاء،)
الثوالث) الدرادكة  دوار  العنوان 
املتعلق بحفر) غوالد بوزيري س6ات،)
االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 
املنزلية وال قي بامللك املدعو الركبة،)
البالغة ر احته ستة خداديم كبيرة،)
بني) قيادة  الثوالث،) بجماعة  الكائن 
يكرن،)دائرة س6ات الجنوبية،)إقليم)

س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) يكرن،) بني  قيادة  الثوالث،)

س6ات الجنوبية،)إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
الشافعي،) دار  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) (2222 غأ 26) (10 رن) ابتداء)
في) بحث  (2222 19)غأ 26) أاية)
رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) لفائدة ال يد رحمد كبور،)
البروج،) الشافعي  قصبة  رركز 
املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  س6ات،)
املنزلية) االستعماالت  غجل  رن 
رحي6ة،) املدعو  بامللك  وال قي 
54)آر و40)سنتيار،) البالغة ر احته)
قيادة) الشافعي  دار  بجماعة  الكائن 
إقليم) البروج،) دائرة  الشافعي،) دار 

س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
الشافعي،) دار  قيادة  الشافعي  دار 

دائرة البروج،)إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
عبو) غوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
10)غأ 26) رن) ابتداء) الهداري،)
 2222 19)غأ 26) إلى أاية) (2222
بحفر) الترخيص  رشروع  في  بحث 
ال يدة فاطمة) لفائدة  املاء،) وجلب 
واد) تعاونية  العنوان  املصبحي،)
الخالق) عبد  سيدي  (01 الذهب)
برشيد،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)
املنفردة) املنزلية  االستعماالت  غجل 
بامللك) فقط  هكتارات  (05 وسقي)
البالغة) (،31 إي) الذهب  واد  املدعو 
و57  آر  و76) هكتارات  (11 ر احته)
الكائن بجماعة سيدي عبد) سنتيار،)
الهداري،) عبو  غوالد  قيادة  الخالق،)

دائرة برشيد إقليم برشيد.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
سيدي عبد الخالق،)قيادة غوالد عبو)
الهداري،)دائرة برشيد،إقليم برشيد.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
ابتداء) كي ر،) قيادة  بمقر  سيجري 
أاية) إلى  (2222 غأ 26   10 رن)
19 غأ 26 2222)بحث في رشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) ال يد عبد الخالق رر�صي،)
غوالد) التوالث،) الشهبة  غوالد  دوار 
بحفر) املتعلق  س6ات،) بوزيري،)
رنشأة) تزويد  غجل  رن  املاء) وجلب 
املدعو) بامللك  باملاء) الدواجن  لتربية 
اكنيفيدة،)البالغة ر احته)01)هكتار)
الكائن بجماعة كي ر) وثمن خدا ،)
قيادة كي ر دائرة س6ات الجنوبية،)

إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة س6ات) قيادة كي ر،) كي ر،)

الجنوبية،إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
يكرن،) بني  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) (2222 غأ 26) (10 رن) ابتداء)
في) بحث  (2222 19)غأ 26) أاية)
رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)
رر�صي،) الخالق  عبد  ال يد  لفائدة 
العنوان دوار غوالد الشهبة التوالث،)
غوالد بوزيري،)س6ات،)املتعلق بحفر)
االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 
املدعو) بامللك  وال قي  املنزلية 
هكتار) (2 ر احته) البالغة  البزيخة،)
و58)آر و07)سنتيار،)الكائن بجماعة)
دائرة) يكرن،) بني  قيادة  الثوالث،)

س6ات الجنوبية،)إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) يكرن،) بني  قيادة  الثوالث،)

س6ات الجنوبية،ـإقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
ابتداء) كي ر،) قيادة  بمقر  سيجري 
أاية) إلى  (2222 غأ 26) (10 رن)
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) الدين حدوري،) نور  ال يد 
سيدي) غوالد  ريمة  الهباطات  دوار 
املتعلق بحفر وجلب) بنداود س6ات.)
املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)
بوشيبة،) املدعو  بامللك  وال قي 
كبيرة،) 8)خداديم  ر احته) البالغة 
كي ر،) قيادة  ريما  بجماعة  الكائن 
إقليم) الجنوبية،) س6ات  دائرة 

س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة س6ات) قيادة كي ر،) كي ر،)

الجنوبية،)إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
سيجري بمقر قيادة الصهريج،)ابتداء)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) (10 رن)
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) البعزراوي،) ريلود  ال يد 
قلعة) خلوف  اوالد  الهو  غوالد  دوار 
املتعلق بحفر وجلب املاء) ال راأنة،)
رن غجل ال قي بامللك املدعو بياض)
و45  هكتارات  (03 البالغة ر احته)
بجماعة) الكائن  سنتيار،) و43) آر 
دائرة) قيادة الصهريج،) غوالد خلوف،)
قلعة) إقليم  صنهاجة،) الصهريج،)

ال راأنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) قيادة الصهريج،) غوالد خلوف،)
قلعة) إقليم  صنهاجة،) الصهريج،)

ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
سيجري بمقر قيادة الصهريج،)ابتداء)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) (10 رن)
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
ال يد عبد املجيد العمراني وادري2)
العنوان  العمراني واملولودي الع ري،)
الصهريج،) جماعة  حدو  غوالد  دوار 
قلعة ال راأنة،)املتعلق بحفر وجلب)
بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)
عبرات) (07 ر احته) البالغة  لوكارة 
قيادة) الصهريج،) بجماعة  الكائن 
إقليم) الع6اوية،) دائرة  ال هريج،)

قلعة ال راأنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) الصهريج،) قيادة  الصهريج،)

الع6اوية،)إقليم قلعة ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
ابتداء) سيجري بمقر قيادة ت اوت،)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) (10 رن)
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) قاسيم،) املص6فى  ال يد 
قلعة) الش6يبة  ح ون  غوالد  دوار 
وجلب) بحفر  املتعلق  ال راأنة،)
بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)
 31 ر احته) البالغة  الحروش،)
بجماعة) الكائن  سنتيار،) و2 ) آر 
الش6يبة،)قيادة ت اوت،)دائرة قلعة)

بني عارر،)إقليم قلعة ال راأنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) ت اوت،) قيادة  الش6يبة،)
قلعة) إقليم  عارر،) بني  القلعة 

ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي أل  الربيع ببني رالل،)
ابتداء) سيجري بمقر قيادة ت اوت،)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) (10 رن)
19)غأ 26)2222)بحث في رشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
ال يد فؤاد لحلو ورن رعه،)العنوان)
دوار الزاوية جماعة الش6يبة قيادة)
املتعلق) ال راأنة،) قلعة  ت اوت،)
 05 رن غجل سقي) بحفر وجلب املاء)
هكتارات فقط،)بامللك املدعو حميت)
آر و22  8)هكتار و4) البالغة ر احته)
الش6يبة،) بجماعة  الكائن  سنتيار،)
قيادة ت اوت،)دائرة القلعة بني عارر)

إقليم قلعة ال راأنة.
بمقر) امللف  وضع  تم  لقد 
ت اوت،) قيادة  الش6يبة،) جماعة 
قلعة) إقليم  عارر  بني  القلعة  دائرة 

ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع
نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة الصهريج ابتداء)
 19 10)غأ 26)2222)إلى أاية) رن)
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
ال يد رحمد ارزيز ورن رعه العنوان)
إقارة املنظر الجميل)2)عمارة)3)شقة)
2)سال الجديدة،)املتعلق بحفر وجلب)
بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)
ر احته) البالغة  البيضاء) الشعبة 
الكائن) سنتيار  (16 آر) (95 هكتار) (1
الصهريج) قيادة  الصهريج  بجماعة 
دائرة الصهريج صنهاجة إقليم قلعة)

ال راأنة).
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) الصهريج  قيادة  الصهريج 
قلعة) إقليم  صنهاجة  الصهريج 

ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
بولنوار-بئر) قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) (2222 غأ 26) (10 رزوي)
بحث) (2222 غأ 26) (19 أاية)
وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 
لبزاكي) ادري2  ال يد  لفائدة  املاء)
ورن رعه العنوان دوار اوالد العاتي)
خريبكة،) رزوي  بئر  ابراهيم  غوالد 
غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
املدعو) بامللك  املنزلية  اإلستعماالت 
هكتار) (1 ر احته) البالغة  حمرية 
91)سنتيار الكائن بجماعة بئر) 05)آر)
رزوي قيادة بولنوار-بئر رزوي دائرة)

خريبكة إقليم خريبكة).
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
رزوي) بولنوار-بئر  قيادة  رزوي  بئر 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

رالل) بني  الربيع  أل   املائي  الحوض 

سيجري بمقر جماعة وادي ز  ابتداء)

 19 10)غأ 26)2222)إلى أاية) رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) الحالجي  رحمد  ال يد 

ز ،) وادي  أشت  (22 تجزئة) (289

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

اإلستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

املدعو ق6عة غرضية البالغة ر احته)

84)رتر رربع الكائن بجماعة وادي ز )

باشوية وادي ز  عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عمالة) ز   وادي  باشوية  ز   وادي 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بولنوار-بئر رزوي)

إلى) (2222 غأ 26) (10 رن) ابتداء)

بحث) (2222 غأ 26) (19 أاية)

وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 

شفاهي) الشرقي  ال يد  لفائدة  املاء)

بئر) جماعة  البعاعزة  دوار  العنوان 

رزوي)،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)

املنفردة) املنزلية  اإلستعماالت  غجل 

بامللك املدعو املرس البالغة ر احته)

الكائن) خدا   وربع  واحد  خدا  

بجماعة بئر رزوي قيادة بولنوار-بئر)

رزوي دائرة خريبكة إقليم خريبكة.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

رزوي) بولنوار-بئر  قيادة  رزوي  بئر 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) غفورار  قيادة  بمقر  سيجري 

 19 10)غأ 26)2222)إلى أاية) رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) بورضوان  خليل  ال يد 

رقم) (62 بلوك) (3 الش6بي) تجزئة 

وجلب) بحفر  املتعلق  رالل،) بني  (26

املنزلية) اإلستعماالت  غجل  رن  املاء)

وال قي بامللك املدعو تكانت الفيض)

رتر رربع) (29 9.22 البالغة ر احته)

قيادة) تيموليلت  بجماعة  الكائن 

غفورار دائرة غفورار إقليم غزيالل).

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

تيموليلت قيادة غفورار دائرة غفورار)

إقليم غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

عتاب) آيت  قيادة  بمقر  سيجري 

غأ 26) (10 رن) ابتداء) الشرقية 

 2222 غأ 26) (19 إلى أاية) (2222

بحفر) الترخيص  رشروع  في  بحث 

فاطمة) ال يدة  لفائدة  املاء) وجلب 

غوالد) رياض  حي  العنوان  النجدي 

عياد سوق ال بت الفقيه بن صالح،)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

ال قي بامللك املدعو تلهمين البالغة)

ر احته)45)آر الكائن بجماعة ت قي)

إقليم) بزو  دائرة  عتاب  آيت  قيادة 

صالح إقليم غزيالل.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بزو) دائرة  عتاب  آيت  قيادة  ت قي 

إقليم غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة تيلوكيت ابتداء)

 19 10)غأ 26)2222)إلى أاية) رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد بنيون2 ضراري العنوان دوار)

تيلوكيت غزيالل،)املتعلق بحفر وجلب)

املنزلية) اإلستعماالت  غجل  رن  املاء)

غصال) املدعو  بامللك  املاشية  وإرواء)

ر احته) البالغة  كياياك  بلواسع 

بجماعة) الكائن  سنتيار  (44 آر) (17

دائرة) تيلوكيت  قيادة  تيلوكيت 

واويزأت إقليم غزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) تيلوكيت  قيادة  تيلوكيت 

واويزأت إقليم غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

رن) ابتداء) بزو  قيادة  بمقر  سيجري 

 19 أاية) إلى  (2222 غأ 26) (10

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) دياري  الكبير  عبد  ال يد 

بني) (363 شارع رحمد الخار2 رقم)

املتعلق بحفر وجلب املاء)رن) (، رالل)

غجل ال قي بامللك املدعو انرفضن)1 

 3 5)آر) 1)هكتار) و2)البالغة ر احته)

سنتيار الكائن بجماعة بزو قيادة بزو)

دائرة بزو إقليم غزيالل.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بزو قيادة بزو دائرة بزو إقليم غزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

اسحاق) آيت  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) (2222 غأ 26) (10 رن) ابتداء)

بحث) (2222 غأ 26) (19 أاية)

وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 

بويقدار) حمو  ال يد  لفائدة  املاء)

اسحاق) ايت  النهضة  حي  العنوان 

املتعلق بحفر وجلب) املركز خنيفرة،)

بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)

ارشاض البالغة ر احته)8760)رتر)

اسحاق) آيت  بجماعة  الكائن  رربع 

القباب) دائرة  اسحاق  آيت  قيادة 

إقليم خيفرة.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

آيت اسحاق قيادة آيت اسحاق دائرة)

القباب إقليم خيفرة.)
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة كروشن ابتداء)

 19 10)غأ 26)2222)إلى أاية) رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد اربارك خزرون العنوان درب)

خنيفرة،) القباب  الف6واكي  حمان 

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

اوعبو) تفريت  املدعو  بامللك  ال قي 

آر)92  (16 2)هكتار) البالغة ر احته)

سنتيار الكائن بجماعة كروشن قيادة)

كروشن دائرة القباب إقليم خنيفرة.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

كروشن قيادة كروشن دائرة القباب)

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة تيغ الين ابتداء)

 19 17)غأ 26)2222)إلى أاية) رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

افوناس) اناصر  الح ين  ال يد 
لهري) احماد  اعلي  ايت  العنوان 

خنيفرة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)

بامللك) هكتارات فقط  (5 غجل سقي)

ر احته) البالغة  (2 ارزاري) املدعو 

سنتيار الكائن) (89 آر) (32 هكتار) (13

تيغ الين) قيادة  تيغ الين  بجماعة 

دائرة القباب إقليم خيفرة.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) تيغ الين  قيادة  تيغ الين 

القباب إقليم خيفرة
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة آيت ويرة ابتداء)

 19 11)غأ 26)2222)إلى أاية) رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) ال يد بن يون2 بن يون2،)
سوق) (19 رقم) (8 زنقة) الرجاء) حي 

بحفر) املتعلق  النمة،) غوالد  ال بت 

بامللك) ال قي  غجل  رن  املاء) وجلب 

البالغة ر احته) (6 املدعو بن يون2)

الكائن) سنتيار  (84 آر) (10 هكتار) (1

بجماعة دير القصيبة قيادة آيت ويرة)

دائرة القصيبة إقليم بني رالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) ويرة  آيت  قيادة  القصيبة 

القصيبة إقليم بني رالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة تاكزيرت ابتداء)

 19 11)غأ 26)2222)إلى أاية) رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) نوري،) القادر  عبد  ال يد 

 3 شقة) (17 عمارة) ياسين  إقارة 

الأللفة الدار البيضاء،)املتعلق بحفر)

بامللك) ال قي  غجل  رن  املاء) وجلب 

ر احته) البالغة  القنيبعة  املدعو 

الكائن) سنتيار  (10 آر) (25 هكتار) (1

تاكزيرت) قيادة  تاكزيرت  بجماعة 

دائرة القصيبة إقليم بني رالل.

لقد تم وضع امللف بمقر بجماعة)

دائرة) تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة إقليم بني رالل.

269

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) غفورار  قيادة  بمقر  سيجري 

 19 10)غأ 26)2222)إلى أاية) رن)

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

فتيحة) وال يدة  رداد  غرين  ال يد 

تزركونت) فندق  العنوان  رايف،)

وجلب) بحفر  املتعلق  غزيالل،) غفورار 

بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)

 37 آر) (45 ر احته) البالغة  اللوز 

سنتيار الكائن بجماعة غفورار قيادة)

غفورار دائرة غفورار إقليم بأزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر بجماعة)

غفورار) دائرة  غفورار  قيادة  غفورار 

إقليم بأزيالل.

270

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة ال ماعلة ابتداء)

رن)62)غأ 26)2222)إلى أاية) 2 

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يدة فاطنة ررادي،)العنوان دوار)

الخ6اطبة   ال هب ال ماعلة وادي)

ز ،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن غجل)

االستعماالت املنزلية وال قي بامللك)

 41 ر احته) البالغة  املرس  املدعو 

11)سنتيار الكائن بجماعة قصبة) آر)

ال6رش قيادة ال ماعلة دائرة واد ز )

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر بجماعة)

قصبة ال6رش قيادة ال ماعلة دائرة)

واد ز  إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

رن) ابتداء) جماعة  بمقر  سيجري 

أاية) 2  إلى  (2222 غأ 26) (62

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) زركاني،) احمد  ال يد 

ز ،) بوادي  القريعة  (16 الزنقة) (10

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

البالغة) االرضية  البقعة  املدعو 

الكائن) رربع  رتر  (174 ر احته)

ز ) وادي  باشوية  ز   وادي  بجماعة 

عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر بجماعة)

عمالة) ز   وادي  باشوية  ز   وادي 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر جماعة وادي ز  ابتداء)

رن)62)غأ 26)2222)إلى أاية) 2 

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) املكاوي،) املص6فى  ال يد 

ركرر) (33 رقم) التاغي  الحاج  تجزئة 

بحفر) املتعلق  خريبكة،) ز   وادي 

االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 

ريان) املدعو  بامللك  املنفردة  املنزلية 

61)البالغة ر احته)1)آر)22)سنتيار)

باشوية) ز   وادي  بجماعة  الكائن 

وادي ز  عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر بجماعة)

عمالة) ز   وادي  باشوية  ز   وادي 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

رن) ابتداء) جماعة  بمقر  سيجري 

أاية) 2  إلى  (2222 غأ 26) (62

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

ال يد صالح هاشمي،)العنوان بلوك)

2)حي امل يرة وادي ز ،)املتعلق بحفر)

االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 

املدعو) بامللك  املنفردة  املنزلية 

آر) (1 البالغة ر احته) (52(- الب تان)

ز ) وادي  بجماعة  الكائن  سنتيار  (6

باشوية وادي ز  عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر بجماعة)

عمالة) ز   وادي  باشوية  ز   وادي 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر جماعة بني رالل ابتداء)

رن)62)غأ 26)2222)إلى أاية) 2 

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

شركة) رمثل  عزيل  طارق  ال يد 

(،Azil Maroc D’investissement

رقم) (04 بلوك) الشرف  حي  العنوان 

وجلب) بحفر  املتعلق  رالل،) بني  (15

املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)

البالغة) زهرة  املدعو  بامللك  املنفردة 

الكائن) سنتيار  (56 آر) (62 ر احته)

بجماعة بني رالل باشوية بني رالل)

عمالة بني رالل.

لقد تم وضع امللف بمقر بجماعة)

بني رالل باشوية بني رالل عمالة بني)

رالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر جماعة وادي ز  باشوية)

إلى) (2222 غأ 26) (62 رن) ابتداء)

في) بحث  (2222 غأ 26) أاية) 2)

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) لفائدة ال يد ي ين فوزي،)

45)تجزئة تجزئة ال ماعلة وادي ز ،)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

ر احته) البالغة  شبهي  دار  املدعو 

سنتيار الكائن بجماعة وادي ز ) (69

باشوية وادي ز  عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر بجماعة)

عمالة) ز   وادي  باشوية  ز   وادي 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
رن) ابتداء) جماعة  بمقر  سيجري 
أاية) 2  إلى  (2222 غأ 26) (62
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) كرباز،) القادر  عبد  ال يد 
غوالد عياد غوالد زهرة الكرابزية زنقة)
بفاي بني رالل،)املتعلق بحفر وجلب)
املنزل) حديقة  سقي  غجل  رن  املاء)
البالغة) بنائية  ق6عة  املدعو  بامللك 
ر احته)100)رتر رربع تقريبا الكائن)
بجماعة بني رالل باشوية بني رالل)

عمالة بني رالل.
لقد تم وضع امللف بمقر بجماعة)
بني رالل باشوية بني رالل عمالة بني)

رالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
رن) ابتداء) جماعة  بمقر  سيجري 
أاية) 2  إلى  (2222 غأ 26) (62
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
رصلحة) رئي2  بكا  حميد  ال يد 
رالل،) بني  العقاري  للمركب  الدعم 
بني رالل،) العقاري  املركب  العنوان 
غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
تزويد املحافظة العقارية باملاء)بامللك)
بن) بالفقيه  العقاري  املجمع  املدعو 
 81 آر) (65 ر احته) البالغة  صالح 
بن) الفقيه  بجماعة  الكائن  سنتيار 
صالح) بن  الفقيه  باشوية  صالح 

عمالة الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر بجماعة)
بن) الفقيه  الفقيه بن صالح عمالة 

صالح.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

بن) الفقيه  جماعة  بمقر  سيجري 

صالح ابتداء)رن)62)غأ 26)2222 

إلى أاية) 2)غأ 26)2222)بحث في)

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

الخليل) الصمد  عبد  ال يد  لفائدة 

اقليمية) حي  العنوان  رعه،) ورن 

بن) الفقيه  (34 الرقم) (67 الزنقة)

املتعلق بحفر وجلب املاء)رن) صالح،)

غجل تزويد دوس عموري باملاء)بامللك)

ر احته البالغة  (1 الخليل)  املدعو 

بجماعة) الكائن  سنتيار  (39 آر) (1

الفقيه بن صالح باشوية الفقيه بن)

صالح عمالة الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر بجماعة)

بن) الفقيه  الفقيه بن صالح عمالة 

صالح.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
ردير) غصدره  قرار  بموجب 

الربيع) أل   املائي  الحوض  وكالة 

جماعة) بمقر  سيجري  رالل  ببني 

إلى) (2222 غأ 26) (62 رن) ابتداء)

بحث) (2222 غأ 26) أاية) 2)

وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 

الحاء،) بوشتى  ال يد  لفائدة  املاء،)

 27 رقم) لعواررية  دوار  العنوان 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  خريبكة،)

املنزلية) االستعماالت  غجل  رن 

املنفردة بامللك املدعو شرقي البالغة)

الكائن) سنتيار  (72 آر) (9 ر احته)

خريبكة) باشوية  خريبكة   بجماعة 

عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر بجماعة)

خريبكة) باشوية  خريبكة   بجماعة 

عمالة خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

رن) ابتداء) جماعة  بمقر  سيجري 

أاية) 2  إلى  (2222 غأ 26) (62

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

املاء،) وجلب  بحفر  الترخيص 

روفق،) الفتاح  عبد  ال يد  لفائدة 

قلعة) (562 العنوان حي العوينة رقم)

املتعلق بحفر وجلب املاء) ال راأنة،)

رن غجل ال قي بامللك املدعو رلك)

 39 آر) (25 ر احته) البالغة  روفق 

سنتيار الكائن ببلدية قلعة ال راأنة)

باشوية قلعة ال راأنة باشوية قلعة)

ال راأنة عمالة قلعة ال راأنة.

بلدية) بمقر  امللف  وضع  تم  لقد 

قلعة) باشوية  ال راأنة  قلعة 

ال راأنة) قلعة  باشوية  ال راأنة 

عمالة قلعة ال راأنة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) كي ر  قيادة  بمقر  سيجري 

رن)62)غأ 26)2222)إلى أاية) 2 

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) فضيل،) فاطنة  ال يدة 

دوار اوالد عبد الواحد اوالد الزقاق)

املتعلق بحفر وجلب) جماعة كي ر،)

املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)

الح6ة) غرض  املدعو  بامللك  وال قي 

سنتيار) (90 آر) (25 البالغة ر احته)

كي ر) قيادة  كي ر  بجماعة  الكائن 

دائرة س6ات الجنوبية إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

س6ات) دائرة  كي ر  قيادة  كي ر 

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

رن)62)غأ 26)2222)إلى أاية) 2 

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان دوار) ال يد احمد ررسلي،)

القوارب بني يكرين اوالد �صي بن داوود)

س6ات،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)

الدواجن) لتربية  رنشأة  تزويد  غجل 

بامللك املدعو فدان الضربان البالغة)

سنتيار) (40 آر) (1 هكتار) (3 ر احته)

بني) قيادة  الثوالث  بجماعة  الكائن 

إقليم) الجنوبية  دائرة س6ات  يكرن 

س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
يكرن) بني  قيادة  الثوالث  بجماعة 

دائرة س6ات الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

رن)62)غأ 26)2222)إلى أاية) 2 

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

دوار) العنوان  ال يد حمادي عال ،)

اوالد احمد بني يكرين،)املتعلق بحفر)

االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 

غرض) املدعو  بامللك  وال قي  املنزلية 

 22 ر احته) البالغة  الحيمر  رري2 

بني) بجماعة  الكائن  سنتيار  (80 آر)

يكرن قيادة بني يكرن دائرة س6ات)

الجنوبية إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
يكرن) بني  قيادة  يكرن  بني  بجماعة 

دائرة س6ات الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
يكرن) بني  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) (2222 غأ 26) (62 رن) ابتداء)
في) بحث  (2222 غأ 26) أاية) 2)
رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)
وبوشعيب) رحمد  ال ادة  لفائدة 
العنوان) جرروني،) الرحيم  وعبد 
يكرين،) بني  جماعة  الوراقة  دوار 
غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
االستعماالت املنزلية وال قي بامللك)
البالغة) الخار ة  غرض  املدعو 
ر احته غربعة خداديم كبار الكائن)
يكرن) بني  قيادة  يكرن  بني  بجماعة 
دائرة س6ات الجنوبية إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
يكرن) بني  قيادة  يكرن  بني  بجماعة 
دائرة س6ات الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)
رن)62)غأ 26)2222)إلى أاية) 2 
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
ورحال) واملص6فى  رحمد  ال ادة 
جرروني،)العنوان دوار اوالد احميدة)
بحفر) املتعلق  س6ات،) يكرين  بني 
االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 
غرض) املدعو  بامللك  وال قي  املنزلية 
ستة) ر احته  البالغة  لحفاري 
خداديم كبيرة ونصف خدا  الكائن)
يكرن) بني  قيادة  يكرن  بني  بجماعة 
دائرة س6ات الجنوبية إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

س6ات الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ر كين) بني  قيادة  بمقر  سيجري 

غأ 26) (62 رن) ابتداء) الشرقية 

 2222 غأ 26) إلى أاية) 2) (2222

بحفر) الترخيص  رشروع  في  بحث 

ياسين) ال يد  لفائدة  املاء،) وجلب 

ابو الخيرات،)العنوان تجزئة التوفيق)

بحفر) املتعلق  س6ات،) (323 الر )

االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 

غرض) املدعو  بامللك  وال قي  املنزلية 

هكتار) (1 ر احته) البالغة  الدار 

لقراقرة) بجماعة  الكائن  ونصف 

دائرة) الشرقية  ر كين  بني  قيادة 

البروج إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

ر كين) بني  قيادة  لقراقرة  بجماعة 

الشرقية دائرة البروج إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ني لي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) (2222 غأ 26) (62 رن) ابتداء)

في) بحث  (2222 غأ 26) أاية) 2)

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

لفائدة ال يدة رابحة رفيق العنوان)

دوار اروكر تيزي ن لي غأبالة،)املتعلق)

ال قي) غجل  رن  املاء) وجلب  بحفر 

بأز) املواأزاف  فدان  املدعو  بامللك 

هكتار) (1 ر احته) البالغة  أرفال 
5)سنتيار الكائن بجماعة تيزي) 81)آر)

ني لي دائرة غأبالة إقليم بني رالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بني) إقليم  غأبالة  دائرة  ني لي  تيزي 

رالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة غوالد زرا  ابتداء)

رن)62)غأ 26)2222)إلى أاية) 2 

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) العمري  عزة  بو  ال يد 

ال بت) سوق  ازرا   اوالد  الع ارة 

اوالد النمة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)

رن غجل ال قي بامللك املدعو حريش)

سنتيار) (72 آر) (72 البالغة ر احته)

الكائن بجماعة غوالد زرا  دائرة بني)

بن) الفقيه  إقليم  الشرقية  رو�صى 

صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

غوالد زرا  دائرة بني رو�صى الشرقية)

إقليم الفقيه بن صالح.

289

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

رن)62)غأ 26)2222)إلى أاية) 2 

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

ال يد الجياللي هبولي العنوان دوار)
بوزيري) اوالد  الثوالث  الشهبة  اوالد 

س6ات،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)

وال قى) املنزلية  االستعماالت  غجل 

البالغة) ملجيمعات  املدعو  بامللك 

الكائن) آر  (22 هكتار) (4 ر احته)
يكرن) بني  قيادة  الثوالث  بجماعة 

دائرة س6ات الجنوبية إقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة س6ات)

الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
ر كين) بني  قيادة  بمقر  سيجري 
غأ 26) (62 رن) ابتداء) الشرقية 
 2222 غأ 26) إلى أاية) 2) (2222
بحفر) الترخيص  رشروع  في  بحث 
عالل) ال يد  لفائدة  املاء،) وجلب 
العنوان تجزئة النصر رقم) وجدوني،)
وجلب) بحفر  املتعلق  س6ات،) (26
املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)
الغزاونة) املدعو  بامللك  وال قي 
هكتارات) غربعة  ر احته  البالغة 
بجماعة) الكائن  بالصغير  وخدارين 
اوالد عارر قيادة بني ر كين الشرقية)

دائرة البروج إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
اوالد عارر قيادة بني ر كين الشرقية)

دائرة البروج إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)
رن)62)غأ 26)2222)إلى أاية) 2 
رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) نيبوي،) بوشعيب  ال يد 
اوالد) الثوالث  الع6شن  اجنان  دوار 
بوزيري س6ات،)املتعلق بحفر وجلب)
املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)
اوالد) كدية  املدعو  بامللك  وال قي 
ر احته) البالغة  ابراهيم  سيدي 
الكائن) سنتيار  (41 آر) (37 هكتار) (1
يكرن) بني  قيادة  الثوالث  بجماعة 

دائرة س6ات إقليم س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
الثوالث قيادة بني يكرن دائرة س6ات)

إقليم س6ات.
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62 26 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

غوحمو) روحى  قيادة  بمقر  سيجري 

الزياني ابتداء)رن)62)غأ 26)2222 

إلى أاية) 2)غأ 26)2222)بحث في)

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)
علوي) رضار  العربي  ال يد  لفائدة 

شارع رحمد الخار2) (136 العنوان)

خنيفرة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)

غجل ال قي بامللك املدعو انو لعش)

 68 آر) (67 3)هكتار) البالغة ر احته)

قيادة) البرج  بجماعة  الكائن  سنتيار 

خنيفرة) دائرة  اوحموالزياني  روحى 

إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

البرج قيادة روحى اوحمو الزياني دائرة)

خنيفرة إقليم خنيفرة.

293

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة تيغ الين ابتداء)

رن)62)غأ 26)2222)إلى أاية) 2 

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) عالوي،) اسماعيل  ال يد 

ايت شرو تغ الين القباب خنيفرة،)

غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

ال قي)2)هكتار بامللك املدعو تداوت)

توراأت)2)البالغة ر احته)6)هكتار)

بجماعة) الكائن  سنتيار  (8 آر) (44

دائرة) تغ الين  قيادة  تغ الين 

القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) تغ الين  قيادة  تغ الين 

القباب إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة تيغ الين ابتداء)

رن)62)غأ 26)2222)إلى أاية) 2 

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان حي) العالوي،) ال يد بوعزة 

املتعلق) خنيفرة،) تيغ الين  امل يرة 

 2 غجل سقي) رن  املاء) بحفر وجلب 

الحرش) املدعو  بامللك  آر  (50 هكتار)

البالغة ر احته)3)هكتار)26)آر الكائن)

تيغ الين) قيادة  تيغ الين  بجماعة 

دائرة القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) تغ الين  قيادة  تغ الين 

القباب إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

رن)62)غأ 26)2222)إلى أاية) 2 

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

ال يد صالح جرروني،)العنوان دوار)

الرواونة بني يكرين غوالد �صي بنداوود)

س6ات،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن)

غجل ال قي بامللك املدعو ارض بياض)

البالغة ر احته خدا  ونصف كبير)

الكائن بجماعة بني يكرن قيادة بني)

إقليم) الجنوبية  دائرة س6ات  يكرن 

س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

س6ات الجنوبية إقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

رن) ابتداء) (.... سيجري بمقر جماعة)

أاية) 2  إلى  (2222 غأ 26) (62

رشروع) في  بحث  (2222 غأ 26)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

الصالحي،) الرحمان  عبد  ال يد 

العنوان)22)شارع األطل2 ابي الجعد)

املتعلق بحفر وجلب) إقليم خريبكة،)

املنزلية) االستعماالت  غجل  رن  املاء)

آر بامللك املدعو) (50 هكتار) (1 وسقي)

 52 هكتار) (3 الفتح البالغة ر احته)

غبي) بجماعة  الكائن  سنتيار  (80 آر)

عمالة) الجعد  غبي  باشوية  الجعد 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

غبي الجعد باشوية غبي الجعد عمالة)

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة الشكران ابتداء)

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (31 رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (9

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يدة نوال اورنيش العنوان تجزئة)
 7 غ  كلثو  شارع اريتيريا زنقة)2)رقم)

ال6ابق)1)ررتيل،)املتعلق بحفر وجلب)

بامللك املدعو) ال قي  رن غجل  املاء)

ر احته) البالغة  قيشر  عين  ولجة 

ثمن خدا  الكائن بجماعة عين قيشر)

الجعد) غبي  دائرة  الشكران  قيادة 

اقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عين قيشر قيادة الشكران دائرة ابي)

الجعد اقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

بني) جماعة  قيادة  بمقر  سيجري 

31)غأ 26)2222  رالل ابتداء)رن)

في) بحث  (2222 سبتمبر) (9 أاية) إلى 

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)

لفائدة ال يد سليم املهف العنوان)

23)زنقة غبو عباس العزفي ط)5)ش)19 

املعاريف الدارالبيضاء،)املتعلق بحفر)

تزويد ردرسة) غجل  رن  املاء) وجلب 

خصوصية باملاء)املدعو ش6بي)111،)

 32 آر) (22 البالغة ر احته) ردرسة 

رالل) بني  بجماعة  الكائن  سنتيار،)

باشوية بني رالل عمالة بني رالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بني رالل باشوية بني رالل عمالة بني)

رالل.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

بني) جماعة  قيادة  بمقر  سيجري 

31)غأ 26)2222  رالل ابتداء)رن)

في) بحث  (2222 سبتمبر) (9 أاية) إلى 

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)

لفائدة ال يدرراد بوعالكة العنوان)

 8 رقم رقم) (2 بلوك) الح ني  تجزئة 

املتعلق بحفر وجلب املاء) بني رالل،)

V - رن غجل ال قي بامللك املدعو)

 85 آر) (2 ب مة البالغة ر احته) (III

رالل) بني  بجماعة  الكائن  سنتيار،)

باشوية بني رالل عمالة بني رالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بني رالل باشوية بني رالل عمالة بني)

رالل.
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عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62 2(

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر جماعة خريبكة ابتداء)

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (31 رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (9

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد يوسف علمي العنوان)10)زنقة)

زالغ حي ش ف خريبكة،)املتعلق بحفر)

االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 

املنزلية املنفردة بامللك املدعو فوس)

البالغة) (82 شرقا) شماال  خريبكة 

الكائن) سنتيار  (94 5آر) ر احته)

خريبكة) باشوية  خريبكة  بجماعة 

عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عمالة) خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ز ) وادي  جماعة  بمقر  سيجري 

 2222 غأ 26) (31 رن) ابتداء)

في) بحث  (2222 سبتمبر) (9 أاية) إلى 

رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
زهري) الرحيم  عبد  ال يد  لفائدة 

وادي) (625 البريد) صندوق  العنوان 

رن) املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  ز ،)

املنفردة) املنزلية  االستعماالت  غجل 

 1 الش6ر) الب تان  املدعو  بامللك 

البالغة ر احته)95)رتر رربع،)الكائن)

باشوية وادي ز ،) بجماعة وادي ز ،)

عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عمالة) ز ،) وادي  باشوية  ز ،) وادي 

خريبكة.

321 

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر جماعة وادي ز  ابتداء)

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (31 رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (9

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) العمراوي  سعيد  ال يد 

ملصلى القديمة زنقة)13)رقم)15)وادي)

ز ،)املتعلق بحفر وجلب املاء)رن غجل)

ال قي بامللك املدعو الب تان الش6ر)

رربع،) رتر  (100 ر احته) البالغة  (1

باشوية) ز ،) وادي  بجماعة  الكائن 

وادي ز ،)عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عمالة) ز ،) وادي  باشوية  ز ،) وادي 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر قيادة ال ماعلة ابتداء)

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (31 رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (9

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) فالحي  العزيز  عبد  ال يد 

الكريفي) عباس  عالل  شهيد  زنقة 

املتعلق) خريبكة،) ز   وادي  (49 رقم)

ال قي) غجل  رن  املاء) وجلب  بحفر 

بامللك املدعو حمري البالغة ر احته)

الكائن) سنتيار،) (78 آر) (46 هكتار) (1

ال ماعلة) قيادة  ملعادنة  بجماعة 

دائرة وادي ز  اقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

ملعادنة قيادة ال ماعلة دائرة وادي)

ز  اقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر بلدية الفقيه بن صالح)
 2222 غأ 26) (31 رن) ابتداء)
في) بحث  (2222 سبتمبر) (9 أاية) إلى 
رشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
لفائدة ال يدين عبد الرحمان أبار)
 2 ابت ا ) حي  العنوان  أبار  وحميد 
الفقيه بن) (3 شارع بن عبد هللا رقم)
املتعلق بحفر وجلب املاء)رن) صالح،)
غجل تزويد حما  باملاء)بامللك املدعو)
رتر) (151 البالغة ر احته) (،2 حما )
رربع،)الكائن ببلدية الفقيه بن صالح)
عمالة) صالح  بن  الفقيه  باشوية 

الفقيه بن صالح.
بلدية) بمقر  امللف  وضع  تم  لقد 
الفقيه بن صالح باشوية الفقيه بن)

صالح عمالة الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
ابتداء) ارزورة  قيادة  بمقر  سيجري 
أاية) إلى  (2222 غأ 26) (22 رن)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (7
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
حي) العنوان  غرين  رفيقة  ال يدة 
رراكش،) (379 رقم) الجنوبي  ارزلي 
غجل) رن  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
االستعماالت املنزلية وال قي بامللك)
البالغة) (2 الحمراء) الشعبة  املدعو 
87)سنتيار) آر) (55 2)هكتار) ر احته)
الكائن بجماعة كدانة قيادة ارزورة)
اقليم) الشمالية  س6ات  دائرة 

س6ات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  كدانة 

الشمالية اقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

ابتداء) ارزورة  قيادة  بمقر  سيجري 

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (22 رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (7

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ال يد جالل غرين العنوان الرقم ق)

غوالد) الجعة  رركز  يحيى  تجزئة  (37

بحفر) املتعلق  خريبكة،) عبدون 

االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 

املنزلية وال قي بامللك املدعو الشعبة)

5)هكتار) الحمراء)2)البالغة ر احته)

بجماعة) الكائن  سنتيار  (72 آر) (11

س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  كدانة 

الشمالية اقليم س6ات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

س6ات) دائرة  ارزورة  قيادة  كدانة 

الشمالية اقليم س6ات.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 

ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 

سيجري بمقر جماعة خريبكة ابتداء)

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (22 رن)

رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (7

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

رعه) ورن  خروب  بوعزى  ال يد 

امل اعدة) الشراقة  دوار  العنوان 

بحفر) املتعلق  خريبكة،) الزيتونة 

االستعماالت) غجل  رن  املاء) وجلب 

املدعو) بامللك  املنفردة  املنزلية 

 10 حوض خريريبة البالغة ر احته)

خريبكة) بجماعة  الكائن  خداديم،)

باشوية خريبكة عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عمالة) خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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62 23 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني) الربيع  أل   املائي  الحوض 
رالل سيجري بمقر قيادة بني عمير)
غأ 26) (22 رن) ابتداء) الشرقية 
2222)إلى أاية)7)سبتمبر)2222)بحث)
وجلب) بحفر  الترخيص  رشروع  في 
 STE RIDAOUI شركة) لفائدة  املاء)
 DEVELOPPEMENT AGRICOLE
رداوي) قدور  ال يد  رمثلها  (،SARL
أانم) بن  احمد  غوالد  دوار  العنوان 
بن) الفقيه  املربع  غهل  اركيعة  اوالد 
املتعلق بحفر وجلب املاء)رن) صالح،)
بامللك) هكتارات فقط  (5 غجل سقي)
املدعو)R2225/B)،)البالغة ر احته)
الكائن) سنتيار  (66 آر) (67 هكتار) (5
عمير) بني  قيادة  رربع  غهل  بجماعة 
صالح) بن  الفقيه  دائرة  الشرقية 

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

بن صالح.
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وكالة الحوض املائي أل  الربيع

نظا  املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) ردير  غصدره  قرار  بموجب 
ببني رالل) الربيع  املائي أل   الحوض 
سيجري بمقر قيادة بني سمير ابتداء)
أاية) إلى  (2222 غأ 26) (22 رن)
رشروع) في  بحث  (2222 سبتمبر) (7
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
حي) العنوان  كناني  لكبير  ال يد 
وادي) (34 الرقم) (62 الزنقة) القريعة 
رن) املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  ز ،)
املنفردة) املنزلية  االستعماالت  غجل 
بامللك املدعو عوينات دياب البالغة)
الكائن بجماعة بني) آر،) (64 ر احته)
سمير قيادة بني سمير دائرة وادي ز )

اقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
بني سمير قيادة بني سمير دائرة وادي)

ز  اقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني

رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج)

2222/3653)بتاريخ)29)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

املتواجد) ازكاغ  اكرا  تاحودارت 

دائرة) الترابية بن صميم،) بالجماعة 

رن تاريخ) ابتداء) إقليم إفران،) غزرو،)

 2 أاية) إلى  (2222 غأ 26) (2 

شأن) في  علني  بحث  (2222 سبتمبر)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

ر احة) سقي  غجل  رن  رنه،) املاء)

عبد) ال يد  لفائدة  هكتارا  (6.92 2

خ6اب) الحق  وعبد  خ6اب  االله 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.UA67549و(DA22299

97

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني

رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج)

2222/3292)بتاريخ)16)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  احفور 

2 57/72)املتواجد بالجماعة الترابية)

إقليم) غزرو،) دائرة  املخفي،) سيدي 

إفران،)ابتداء)رن تاريخ)10)غأ 26)

 2222 غأ 26) (22 إلى أاية) (2222

بحث علني في شأن رشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل)

سقي ر احة)6.5622)هكتارا لفائدة)

ال يد اشقيق سعيد الحارل لب6اقة)

.DA 223(التعريف الوطنية

98

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج)

2222/3298)بتاريخ)17)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  (1 ق و)

بالجماعة) املتواجد  (،05/871796

الترابية سبت جحجوح دائرة اكوراي)

تاريخ) رن  ابتداء) الحاجب  إقليم 

13)غأ 26)2222)إلى أاية)2222،)

بحث) (2222 غأ 26) إلى أاية) 2)

علني في شأن رشروع الترخيص بحفر)

سقي) غجل  رن  رنه  املاء) وجلب  بئر 

ال يدة) لفائدة  هكتارات  (2 ر احة)

الحارلة) رعها  ورن  حادة  وعزيز 

.D35809(لب6اقة التعريف الوطنية

99

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج)

2269/3297)بتاريخ)17)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

واجب) استخراج  ترويغة ذي  ارادل 

ض بعدد)8)ص)5)املتواجد بالجماعة)

الترابية عين اللوح،)دائرة غزرو،)إقليم)

افران،)ابتداء)رن تاريخ)13)غأ 26)

غأ 26) أاية) 2) إلى  (2222

رشروع) شأن  في  على  بحث  (2222

املاء،) وجلب  ثقب  بانجاز  الترخيص 

هكتارات) (2 غجل سقي ر احة) رن 

عمراوي) وبالعيد  ال يد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.D2622 2

100

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني

رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج)

2222/3667)بتاريخ)23)يوليو)2222 

فاس،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء) فاس  إقليم  فاس،) باشوية 

إلى) (2222 غأ 26) (17 تاريخ) رن 

أاية)27)غأ 26)2222)بحث علني)

بإنجاز) الترخيص  رشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل سقي)

لفائدة) هكتارا  (1.1000 ر احة)

شخص) في  لفاس  الجماعي  املجل2 

رمثله القانوني.
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني

رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

ح) رقم  ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) بتاريخ) 2) ج) 2222/329)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

امل مى بالد ر�صى ذي شهادة امللكية)

املتواجد بالجماعة) (،54/4179 عدد)

با) قرية  دائرة  املكان ة،) الترابية 

رن) ابتداء) تاونات،) إقليم  رحمد،)

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (17 تاريخ)

في) علني  بحث  (2222 غأ 26) (27

شأن رشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)رنه،)رن غجل االستعمال)

هكتارا) (0.10 ر احة) وسقي  املنزلي 

ارحمد) علمي  والي  ال يد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.C223235
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج)

2222/3668)بتاريخ)23)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

الحديوي)3-6)ذي شهادة امللكية عدد)

بالجماعة) املتواجد  (،67/14939

عين) دائرة  بوبيدران،) ايت  الترابية 

ابتداء) الحاجب،) إقليم  تاوجدات،)

إلى) (2222 غأ 26) (17 تاريخ) رن 

أاية)27)غأ 26)2222)بحث علني)

بحفر) الترخيص  رشروع  شأن  في 

رن غجل سقي) رنه،) بئر وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (1.3919 ر احة)

فاطمي) وهناء) العلمي  عالء) ال يد 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.G350680ورقم(D556226
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج)

2222/3622)بتاريخ) 2)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

رسم) رن  نسخة  ذي  البراكي  شعبة 

رلكية رضمن غصله تحت عدد)6)ص)

6،)املتواجد بالجماعة الترابية سيدي)

الخمي ات،) دائرة  املصدر،) عالل 

رن) ابتداء) الخمي ات،) إقليم 

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (17 تاريخ)

في) علني  بحث  (2222 27)غأ 26)

شأن رشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

سقي) غجل  رن  رنه،) املاء) وجلب 

ال يد) لفائدة  هكتارات  (5 ر احة)

الحارل) رعه  ورن  رحمد  بنرقية 

.X72293(لب6اقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج)

2222/3292)بتاريخ)15)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

رقم) االستغالل  شهادة  ذي  عباد 

املتواجد) (2269 راي) (14 بتاريخ) (150

كندر،) ايموزار  الترابية  بالجماعة 

صفرو،) إقليم  كندر،) ايموزار  دائرة 

 2222 غأ 26) (7 رن تاريخ) ابتداء)

بحث) (2222 غأ 26) (17 إلى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل)

سقي ر احة)4.1593)هكتارا لفائدة)

ال يد الصغير سعيد الحارل لب6اقة)

.C225978(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

ح) رقم  ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (15 بتاريخ) (2222/3296 ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

امل مى بن وشع ذي الرسم العقاري)

9652 /62)وفدان بوتنخير ذي عقد)

وفدان) (144 ص) (228 عدد) شراء)

بنشعو ذي عقد شراء)ض بعدد)297 

املتواجد بالجماعة الترابية) ص)283)

الخمي ات،) دائرة  ريمون،) ايت 

تاريخ) رن  ابتداء) الخمي ات،) إقليم 

 17 أاية) إلى  (2222 غأ 26) (7

بحث علني في شأن) غأ 26)2222)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

ر احة) سقي  غجل  رن  رنه،) املاء)

14)هكتارا لفائدة ال يد غرزيل عقة)

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.X6965
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج)

2222/3292)بتاريخ)15)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

بعدد) رلكية ض  عقد  ذي  املصفاة 

بالجماعة) املتواجد  (300 ص) (296

دائرة) الكريم،) عبد  روالي  الترابية 

قرية با رحمد،)إقليم تاونات،)ابتداء)

رن تاريخ)7)غأ 26)2222)إلى أاية)

في) علني  بحث  (2222 غأ 26) (17

بئر) بإنجاز  الترخيص  رشروع  شأن 

غأراض) غجل  رن  رنه،) املاء) وجلب 

رنزلية وارواء)املاشية وسقي ر احة)

عبد) زلغ  ال يد  لفائدة  هكتارا  (1

التعريف) لب6اقة  الحارل  الرحمان 

.C550946(الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

ح) رقم  ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (26 بتاريخ) (2222/3627 ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

شهادة) ذي  الوقود  رح6ة  امل مى 

املتواجد) (54/6174 عدد) امللكية 

بالجماعة الترابية الكائنة بدائرة قرية)

رن) ابتداء) إقليم تاونات،) با رحمد،)

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (13 تاريخ)

في) علني  بحث  (2222 غأ 26) (26

شأن رشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

سقي) غجل  رن  رنه،) املاء) وجلب 

هكتارا) (0.50 ر احتها) الحديقة 

الوقود) رح6ة  وتزويد  بالتنقيط 

باملاء)لفائدة ال يد والي علمي ارحمد)

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.C223235

108

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني

رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج)

2222/3623)بتاريخ)15)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

الواعرة ذي عقد شراء)ض بعدد)227 

ص) 26  (371 وض بعدد) (153 ص)

تزكيت،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء) إقليم افران،) باشوية افران،)

إلى) (2222 غأ 26) (13 تاريخ) رن 

أاية)26)غأ 26)2222)بحث علني)

بإنجاز) الترخيص  رشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل سقي)

هكتارا لفائدة ال يد) (2.37 ر احة)

بنغانم عال الحارل لب6اقة التعريف)

.DB2539(الوطنية

109

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني

رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (22 بتاريخ) (2222/3626 ج)

الذي سيجري بالعقار امل مى) (2222

االستغالل) شهادة  ذي  الدليمية 

بالجماعة) املتواجد  (2222/25 رقم)

دائرة روالي) الترابية سبت االوداية،)

يعقوب،)إقليم روالي يعقوب،)ابتداء)

إلى) (2222 غأ 26) (13 تاريخ) رن 

أاية)26)غأ 26)2222)بحث علني)

في شأن رشروع الترخيص بجلب املاء)

رن واد رك2 لفائدة ال يد القصبي)

ار6اع) غوالد  بدوار  ال اكن  رحمد 

األوداية رك2 فاس.

110



62 25 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج)

2222/3622)بتاريخ)22)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

بالد بوخبزة ذي الرسم العقاري عدد)

بالجماعة) املتواجد  (69/134539

غوالد) دائرة  داود،) سيدي  الترابية 

يعقوب،) روالي  إقليم  مل6ة،) جارع 

ابتداء)رن تاريخ)13)غأ 26)2222 

بحث) (2222 غأ 26) (26 إلى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل)

لفائدة) هكتارا  (1.50 ر احة) سقي 

ال يدة فوزية سهل الحارل لب6اقة)

.C397108(التعريف الوطنية

111

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج)

2222/3622)بتاريخ)29)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

الجنان ذي شهادة امللكية عدد) وراء)

 2269 راي) (14 بتاريخ) (26/25659

املتواجد بالجماعة الترابية ركناسة)

إقليم) تازة،) دائرة  كندر،) الشرقية 

غأ 26) (27 رن تاريخ) ابتداء) تازة،)

 2222 سبتمبر) (7 أاية) إلى  (2222

بحث علني في شأن رشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل)

سقي ر احة)6.2989)هكتارا لفائدة)

ال يد طحيل رحمد الحارل لب6اقة)

.Z67257(التعريف الوطنية

112

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني

رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (29 بتاريخ) (2222/3659 ج)

الذي سيجري بالعقار امل مى) (2222

ملرابيح،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

قاسم،) سيدي  إقليم  ورأة،) دائرة 

ابتداء)رن تاريخ)27)غأ 26)2222 

إلى أاية)7)سبتمبر)2222)بحث علني)

بجلب) الترخيص  رشروع  شأن  في 

املاء)رن واد ورأة،)رن غجل غأراض)

لفائدة) )تزويد رقلع باملاء(،) صناعية)

 STE RANIA MATERIAUX شركة)

SARL)في شخص رمثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني

رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

ح) رقم  ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (28 بتاريخ) (2222/36 2 ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

العقاري) الرسم  ذي  عائشة  امل مى 

بالجماعة) املتواجد  (F/62722 عدد)

احواز) دائرة  ال6يب،) غوالد  الترابية 

فاس،)إقليم روالي فاس،)ابتداء)رن)

أاية) إلى  (2222 غأ 26) تاريخ) 2)

بحث علني في شأن) 2)سبتمبر)2222)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

ر احة) سقي  غجل  رن  رنه،) املاء)

3.9922)هكتارا لفائدة ال يد رحمد)

لب6اقة) الحارل  رعه  ورن  رابحي 

.C649381(التعريف الوطنية

114

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

ج) رقم  ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

2222/3293)بتاريخ)28)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  (1 نبوية)

بالجماعة) املتواجد  (07/94916

روالي) دائرة  روا�صي،) سبع  الترابية 

يعقوب،)إقليم روالي يعقوب،)ابتداء)

رن تاريخ) 2)غأ 26)2222)إلى أاية)

بحث علني في شأن) 2)سبتمبر)2222)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

 5 غجل سقي ر احة) رنه رن  املاء)

هكتارا لفائدة ال يد التهاري الفوري)

التعريف) لب6اقة  الحارل  رعه  ورن 

.C673857(الوطنية

115

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج)

2 2222/36)بتاريخ)28)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

واجب) استخراج  عقد  ذي  بوخريب 

املتواجد) (86 ص) (622 بعدد) ض 

دائرة) بالجماعة الترابية عين اللوح،)

رن تاريخ) ابتداء) إقليم افران،) غزرو،)

 2 أاية) إلى  (2222 غأ 26) (2 

شأن) في  علني  بحث  (2222 سبتمبر)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  رشروع 

ر احة) سقي  غجل  رن  رنه،) املاء)

ال يد) )لفائدة  هكتارا) (6.2772

لب6اقة) الحارل  لحبيب  شقدي 

.D228996(التعريف الوطنية

116

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج)

6 2222/36)بتاريخ)28)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

رقم) (296 «ازأار ذي رسم شراء)ص)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (3 2

بالجماعة) املتواجدة  املنصورة،)

دائرة بني احمد،) الترابية املنصورة،)

اقليم شفشاون،)ابتداء)رن تاريخ)27 

سبتمبر) (7 الى أاية) (2222 غأ 26)

رشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) وجلب  بئر  بانجاز  الترخيص 

رنه،)رن غجل غأراض رنزلية لفائدة)

ال يد النادي غحمد الحارل لب6اقة)

.LC 49089(التعـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج)

2222/3628)بتاريخ)22)يوليو)2222 

الذي سيجري على العقار امل مى عين)

رقم) امللكية  شهادة  روضوع  الكاف 

رصادق) كراء) عقد  ذي  (86/6526

املتواجد) يوليو)2222) (3 عليه بتاريخ)

ال6لبة،) املقا   الترابية  بالجماعة 

الخمي ات،) اقليم  تيفلت،) دائرة 

ابتداء)رن تاريخ)14)غأ 26)2222 

الى أاية) 2)سبتمبر)2222)بحث علني)

بانجاز) الترخيص  رشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل سقي)

ر احة)4.94)هكتارات لفائدة ال يد)

لب6اقة) الحارل  النبي  عبد  الكوزي 

.XA 77745(التعـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني

رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج)

2222/3622)بتاريخ)22)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

رقم) تماللت ذي عقد شراء) تشوت 

بالجماعة) املتواجد  (454 ص) (468

اقليم) دائرة املنزل،) الترابية اأزران،)

صفرو،)ابتداء)رن تاريخ)13)غأ 26)

 2222 غأ 26) (26 الى أاية) (2222

بحث علني في شأن رشروع الترخيص)

لفائدة) زلول  واد  رنه  املاء) بجلب 

ال اكن برقم) ال يد رروش رحمد 

168)زالع الشعبة صفرو.
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار غصدرته رديرة وكالة

ح.ج) رقم  ل بو  املائي  الحوض 

5)غأ 26)2222  2222/3673)بتاريخ)

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

فدان ضاية ذي عقد رلكية ض بعدد)

بالجماعة) املتواجد  (359 407ص)

دائرة) الترابية خمي2 سيدي يحيى،)

تيفلت،)إقليم الخمي ات،)ابتداء)رن)

إلى أاية) ( (2222 غأ 26) (28 تاريخ)

9)سبتمبر)2222)بحث علني في شأن)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)رنه رن غجل سقي ر احة)3.22 

حينش) ال يد)ة() لفائدة  هكتارا 

لب6اقة التعريف) الرياحي الحارل)ة()

.T22962(الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار غصدرته رديرة وكالة

ح.ج) رقم  ل بو  املائي  الحوض 

 2222/3672)بتاريخ)5)غأ 26)2222

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

ض شراء) عقد  ذي  (2 تغزوت)  فدان 

 بعدد)233)ص)285)املتواجد بالجماعة

دائرة) املصدر،) عالل  سيدي  الترابية 

 الخمي ات،)إقليم الخمي ات،)ابتداء

رن تاريخ)28)غأ 26)2222)إلى أاية)

بحث علني في شأن) (2222 سبتمبر) (9

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  رشروع 

 املاء)رنه،)رن غجل سقي ر احة)1.11

هكتارا لفائدة ال يد)ة()اربارك رتوكل)

لب6اقة التعريف الوطنية) الحارل)ة()

.X56390
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج)

غأ 26) (5 بتاريخ) (2222/3676

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

امل مى فدان العمود ذي عقد شراء)

املتواجد) (627 ص) (662 بعدد) ض 

دائرة) الكنزرة،) الترابية  بالجماعة 

الخمي ات،) إقليم  الخمي ات،)

 ابتداء)رن تاريخ)28)غأ 26)2222 

إلى أاية)9)سبتمبر)2222)بحث علني)

بإنجاز) الترخيص  رشروع  شأن  في 

رن غجل سقي) رنه،) بئر وجلب املاء)

ر احة)3,35)هكتارا لفائدة ال يد)ة()

لب6اقة) الحارل)ة() رحمد  بلعزيز 

.X176535(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار غصدرته رديرة وكالة

ح.ج) رقم  ل بو  املائي  الحوض 

 2222 يوليو) (5 بتاريخ) (2222/3228

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

عدد) امللكية  شهادة  ذي  حبوبة 

بالجماعة) املتواجد  (27/22227

غكوراي،) دائرة  يعز ،) آيت  الترابية 

تاريخ) رن  ابتداء) الحاجب،) إقليم 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (25 

في) علني  بحث  (2222 غأ 26) (31

بئر) بحفر  الترخيص  رشروع  شأن 

وجلب املاء)رنه،)رن غجل االستعمال)

املاشية وسقي ر احة) املنزلي وارواء)

والنو) ال يد)ة() لفائدة  هكتار  (0.75

التعريف) لب6اقة  الحارل)ة() حدو 

.D637267(الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج)

غأ 26) (5 بتاريخ) (2222/3677

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

الرسم) ذي  اراللي  بالد  امل مى 

املتواجد) (6855/27 عدد) العقاري 

دائرة) الحما ،) الترابية  بالجماعة 

ابتداء) خنيفرة،) إقليم  غكلمو�صي،)

 2222 غأ 26) (28 تاريخ)  رن 

إلى أاية)9)سبتمبر)2222)بحث علني)

بإنجاز) الترخيص  رشروع  شأن  في 

غجل) رن  رنه،) املاء) وجلب  ثقب 

لفائدة) هكتارات  (46 ر احة) سقي 

ال يد)ة()ابن املجدوب الح ني عبد)

التعريف) لب6اقة  الحارل)ة() الحي 

.D75114(الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج)

غأ 26) (5 بتاريخ) (2222/368 

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

القصيبات) القصيبات وبالد  امل مى 

بعدد) ضمن  شراء) عقود  ذي 

وضمن) (489 بعدد) وضمن  (226

بالجماعة) املتواجد  (27 بعدد)

دائرة) اخيار،) سيدي  كندر  الترابية 

ابتداء) صفرو،) إقليم  صفرو،)

 2222 غأ 26) (28 تاريخ)  رن 

إلى أاية)9)سبتمبر)2222)بحث علني)

إنجاز) الترخيص  رشروع  شأن  في 

غجل) رن  رنه،) املاء) وجلب  ثقب 

لفائدة) هكتارا  (1.75 ر احة) سقي 

عزيز الواحي وعمر الواحي) ال يد)ة()

الحارل)ة()لب6اقة التعريف الوطنية)

.CB2 5692(ورقم(CB223222
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

غأ 26 (5 بتاريخ)  ح.ج/2222/3685)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

امل مى الح نية)8)ذي شهادة امللكية)

بالجماعة) املتواجد  (41/4371 عدد)

دائرة) اخيار  سيدي  كندر  الترابية 

رن) ابتداء) صفرو،) إقليم  صفرو،)

تاريخ)28)غأ 26)2222)إلى أاية)9 

بحث علني في شأن) (، (2222 سبتمبر)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

 2 غجل سقي ر احة) رنه رن  املاء)

هكتارات لفائدة ال يد بوحجي ح ن)

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.C154757
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62 27 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج)

غأ 26) (5 بتاريخ) (2222/3682

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

شهادة) ذي  (55 الراشدية) امل مى 

املتواجد) (16/9673 عدد) امللكية 

دائرة) الكنزرة  الترابية  بالجماعة 

الخمي ات،)إقليم الخمي ات ابتداء)

رن تاريخ)28)غأ 26)2222)إلى أاية)

9)سبتمبر)2222)بحث علني في شأن)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  رشروع 

ر احته سقي  غجل  رن  رنه   املاء)

املشاطي) ال يد  لفائدة  هكتارات  (5

التعريف) لب6اقة  الحارل  رحمد 

.X13766(الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

غأ 26) (5 بتاريخ) (2222/3679

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

امل مى لهميل وفدان سهب الب6اين)

ذي عقد رلكية ض عدد)119ص)153 

 389 وعقد شراء)ض بعدد)327)ص)

سيدي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

الخمي ات،) دائرة  املصدر  عالل 

إقليم الخمي ات ابتداء)رن تاريخ)28 

سبتمبر) (9 إلى أاية) (2222 غأ 26)

رشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

رنه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

هكتارا) (2,62 رن غجل سقي ر احة)

فاطمة) رحزون  ال يدة  لفائدة 

الحارل))ة()لب6اقة التعريف الوطنية)

.X9222 
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

غأ 26) (5 بتاريخ) (2222/3678

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

العقاري) الرسم  ذي  (2 زيلي) امل مى 

عدد)33 62/62)املتواجد بالجماعة)

دائرة) اولح ن  علي  ايت  الترابية 

تيفلت،)إقليم الخمي ات ابتداء)رن)

أاية) إلى  (2222 غأ 26) (28 تاريخ)

9)سبتمبر)2222)بحث علني في شأن)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  رشروع 

ر احة سقي  غجل  رن  رنه   املاء)

جمعي) )ة() ال يد) لفائدة  هكتارا  (1

لب6اقة التعريف) )ة() سعيد الحارل)

.AB97832(الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

غأ 26) (5 بتاريخ) (2222/3672

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

ذي) عثمان  سيدي  «فدان  امل مى)

 62/329 6 رقم) امللكية  شهادة 

سيدي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

اقليم) تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد 

 28 تاريخ) رن  ابتداء) الخمي ات،)

سبتمبر) (9 الى أاية) (2222 غأ 26)

رشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

الترخيص بانجاز بئر وجلب املاء)رنه،)

هكتارات) (5 غجل سقي ر احة) رن 

رحمد) رلوك  )ة() ال يد) لفائدة 

التعـــــــــــريف) لب6اقة  )ة() الحارل)

.J252989(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار غصدرته رديرة وكالة)

الحوض املائي املائي ل بو رقم ح.ج/)

غأ 26) (5 بتاريخ) (2222/3675

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

ذي) رحجوبة  لهميل  فدان  امل مى 

 454 ص) ض برقم) 29) عقد شراء)

ال6لبة،) رجمع  الترابية  بالجماعة 

دائرة الخمي ات،)اقليم الخمي ات،)

ابتداء)رن تاريخ)28)غأ 26)2222 

بحث) (2222 سبتمبر) (9 أاية) الى 

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

رن غجل) رنه،) بانجاز بئر وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (2.25 ر احة) سقي 

ال يد اوجعفر عقة الحارل لب6اقة)

.E134378(التعـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

غأ 26 (5 بتاريخ)  ح.ج/ 2222/367)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

الرسم) ذي    2 «لعيون) امل مى)

املتواجد)  07/84779 رقم) العقاري 

بالجماعة الترابية سبع روا�صي،)دائرة)

روالي يعقوب،)اقليم روالي يعقوب،)

ابتداء)رن تاريخ)28)غأ 26)2222 

الى أاية)9)سبتمبر)2222)بحث علني)

بانجاز) الترخيص  رشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل سقي)

ال يد) لفائدة  هكتارات  (5 ر احة)

لب6اقة) الحارل  رحمد  الشيخ  ابن 

.C613350(التعـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

يوليو)2222  (29 بتاريخ)  2222/3652

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

81)ذي الرسم العقاري رقم) القصبة)

رهدية) ب6ريق  الكائن  (13/61368

املهدية،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

القني6رة،،) اقليم  رهدية،) باشوية 

ابتداء)رن تاريخ)25)غأ 26)2222 

الى أاية)7)سبتمبر)2222)بحث علني)

بانجاز) الترخيص  رشروع  شأن  في 

غجل) رن  رنه،) املاء) وجلب  ثقب 

 0.0045 ر احتها) الحديقة  سقي 

 Prmotion شركة) ( لفائدة) هكتارا 

في) رمثلة  (Immobilier( Desigen

شخص رمثلها القانوني ال يد سعيد)

التعـــــــــــريف) لب6اقة  الحارل  ألول 

.G4539(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (27 بتاريخ) ح.ج/ 2222/362)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

باملكان) االرضية  الق6عة  امل مى 

زوري) دوار  بتراب  «راللة») امل مى)

يوليو) (19 بتاريخ) بتنازل  إشهاد  ذي 

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2266

وزان،) اقليم  زوري،) دائرة  زوري،)

ابتداء)رن تاريخ)22)غأ 26)2222 

بحث) (2222 غأ 26) (30 الى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

رن غجل) رنه،) بانجاز بئر وجلب املاء)

لفائدة) املنزلي  االستعمال  غأراض 

ال يدة رريم ثعلبي الحارلة لب6اقة)

.LC164398(التعـــــــــــريف الوطنية رقم
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عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62 28

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

يوليو)2222  بتاريخ)28)  2222/3637

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 
العقاري) الرسم  ذي  (225 (- رهدية)
بجماعة) الكائن  (13/94455 رقم)

رهدية،) قصبة  املدعو  املحل  رهدي 

رهدية،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

القني6رة،) اقليم  رهدية،) باشوية 

ابتداء)رن تاريخ)22)غأ 26)2222 

بحث) (2222 غأ 26) (30 الى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

رن) رنه،) املاء) وجلب  ثقب  بانجاز 

 2.2622 املنزل) حديقة  سقي  غجل 

هكتار لفائدة ال يدة رارية القي�صي)

الحارلة لب6اقة التعـــــــــــريف الوطنية)
.A603943(رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

يوليو)2222  (29 بتاريخ)  2222/36 8

الجماعي) العقار  على  سيجري  الذي 

امل مى) باملكان  العبابدة  املدعو 

التابع للجماعة ال اللية) «العبابدة»)

 74 اوالد رحو ذي شهادة إدارية رقم)

املتواجد) (2222 يونيو) (15 بتاريخ)

قيادة) القصيبة،) الترابية  بالجماعة 

اقليم) القصيبة،) دائرة  القصيبة،)

تاريخ) رن  ابتداء) سليمان،) سيدي 

 7 أاية) الى  (2222 غأ 26) (25

شأن) في  علني  بحث  (2222 سبتمبر)

رشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)

ر احة) سقي  غجل  رن  رنه،) املاء)

احمد) ال يد  لفائدة  هكتارات  (3

التعـــــــــــريف) لب6اقة  الحارل  الهراس 

.G17653(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

يوليو)2222  (29 بتاريخ)  2222/36  

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

رقم) التحفيظ  ر6لب  ذي  التويزة 

 82 رقم) إدارية  وشهادة  (R/2927 

املتواجد) (2222 يونيو) (23 بتاريخ)

قيادة) القصيبة،) الترابية  بالجماعة 

اقليم) القصيبة،) دائرة  القصيبة،)

تاريخ) رن  ابتداء) سليمان،) سيدي 

 31 أاية) الى  (2222 غأ 26) (22

بحث علني في شأن) غأ 26)2222)

رشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)

ر احة) سقي  غجل  رن  رنه،) املاء)

الحلة) ال يد  لفائدة  هكتار  (6.25

التعـــــــــــريف) لب6اقة  الحارل  ح ن 

.GA 2235(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

 2222 يوليو) (27 بتاريخ)  2222/3626

الجماعي) العقار  على  سيجري  الذي 

ارزايم) امل مى  باملكان  تري2  املدعو 

الرزايم) ال اللية  للجماعة  التابع 

ذي شهادة االستغالل رقم)14)بتاريخ)

بالجماعة) املتواجد  (2222 يوليو) (3

دائرة) الشمالية،) عارر  الترابية 

سليمان،) سيدي  اقليم  القصيبة،)

ابتداء)رن تاريخ)22)غأ 26)2222 

بحث) (2222 غأ 26) (30 الى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

بانجاز ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل)

سقي ر احة)0.9900)هكتارا لفائدة)

ال يد ادري2 قديري الحارل لب6اقة)

.G313547(التعـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

2222/3622)بتاريخ)27)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

كدية املال ذي الرسم العقاري رقم)

شراردة) بقبيلة  الكائن  (R/34513

املتواجد بالجماعة الترابية اشبانات،)

دائرة الشراردة،)اقليم سيدي قاسم،)

ابتداء)رن تاريخ)22)غأ 26)2222 

بحث) (2222 غأ 26) (30 الى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

بانجاز ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل)

سقي ر احة)16.600)هكتارا لفائدة)

ال يد رشيد بالفالح الحارل لب6اقة)

.GK26765(التعـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

2222/3628)بتاريخ)27)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

ردشر) بدوار  البناء) القائمة  الدار 

زوري حورة الدرازة ذات عقد شراء)

كناش) (195 194)صحيفة) عقار رقم)

نونبر) (16 في) ضمن  (1 رقم) االرالك 

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (،2222

وزان،) اقليم  زوري،) دائرة  زوري،)

ابتداء)رن تاريخ)22)غأ 26)2222 

بحث) (2222 غأ 26) (30 الى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

بانجاز ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل)

وارواء) املنزلي  االستعمال  غأراض 

املاشية لفائدة ال يد رشيد بن تيتو)

الوطنية) التعـــــــــــريف  لب6اقة  الحارل 

.LC68083(رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

2222/3627)بتاريخ)27)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

كدية املال ذي الرسم العقاري رقم)

الشراردة،) بقبيلة  الكائن  (R/35413

املتواجد بالجماعة الترابية اشبانات،)

دائرة الشراردة،)اقليم سيدي قاسم،)

ابتداء)رن تاريخ)22)غأ 26)2222 

بحث) (2222 غأ 26) (30 الى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

رن) رنه،) املاء) وجلب  ثقب  بانجاز 

غجل سقي ر احة)222 .37)هكتارا)

بالفالح ورن) لفائدة ال يد ال عيد 

التعـــــــــــريف) لب6اقة  الحارل  رعه 

.GK35266(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

2222/3629)بتاريخ)28)يوليو)2222 

الذي سيجري بالق6عة الفالحية رن)

توزيع رحمد الخار2 تابعة الرالك)

 2 2 الدولة ذات شهادة ادارية رقم)

املتواجد) (،2222 رارس) (19 بتاريخ)

دائرة) ارريالت،) الترابية  بالجماعة 

بهت،)اقليم سيدي قاسم،)ابتداء)رن)

تاريخ)22)غأ 26)2222)الى أاية)30 

بحث علني في شأن) غأ 26)2222)

رشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)

املاء)رنه،)رن غجل ال قي ر احة)4 

هكتارا لفائدة ال يد الكارل ال يتل)

الوطنية) التعـــــــــــريف  لب6اقة  الحارل 

.GN5905(رقم
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62 29 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/

2222/3638)بتاريخ)28)يوليو)2222 

الفالحية) الذي سيجري على االرض 

الدكوكة) دوار  رزارع  امل مى  باملكان 

التابعة للجماعة ال اللية الشبانات)

ال6الب،) بير  الترابية  بالجماعة  (1

دائرة الشراردة،)اقليم سيدي قاسم،)

ابتداء)رن تاريخ)22)غأ 26)2222 

بحث) (2222 غأ 26) (30 الى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

بانجاز ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل)

سقي ر احة)7)هكتارا لفائدة ال يد)

لب6اقة) الحارل  املحب  ادري ية 

.GK22522(التعـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (28 بتاريخ) ح.ج/2222/3632)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

امل مى الده ية ذي الرسم العقاري)

بقبيلة) الكائن  (70/5431 رقم)

بالجماعة) املتواجد  ارحمد،) غوالد 

قيادة امل اعدة،) الترابية امل اعدة،)

اقليم) سليمان،) سيدي  دائرة 

تاريخ) رن  ابتداء) سليمان،) سيدي 

 30 أاية) الى  (2222 غأ 26) (22

بحث علني في شأن) غأ 26)2222)

رشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)

املاء)رنه،)رن غجل سقي ر احة)6 .2 

ال ال ) عبد  ال يد  لفائدة  هكتارا 

الحارالن) ساي2  هللا  وعبد  ساي2 

رقم) الوطنية  التعـــــــــــريف  لب6اقتي 

.AD60506(و(GA282 9
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

 2222/363)بتاريخ)28)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 
العقاري) الرسم  ذي  (52 االزدهار)

غوالد) بقبيلة  الكائن  (72/2288 رقم)

يحيى بالجماعة الترابية ازأار،)قيادة)

غزأار اوالد بن حمادي،)دائرة سيدي)

سليمان،) سيدي  اقليم  سليمان،)

ابتداء)رن تاريخ)22)غأ 26)2222 

بحث) (2222 غأ 26) (30 الى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

رن) رنه،) املاء) وجلب  ثقب  بانجاز 

7.9894)هكتارا) غجل ال قي ر احة)

لفائدة ال يد رحمد الصباح الحارل)

رقم) الوطنية  التعـــــــــــريف  لب6اقة 

.G101134
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

2222/3635)بتاريخ)28)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 
العقاري) الرسم  ذي  (36 االزدهار)

غوالد) بقبيلة  الكائن  (72/2272 رقم)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  يحيى 

ازأار،)قيادة غزأار اوالد بن حمادي،)

اقليم) سليمان،) سيدي  دائرة 

تاريخ) رن  ابتداء) سليمان،) سيدي 

 30 أاية) الى  (2222 غأ 26) (22

بحث علني في شأن) غأ 26)2222)

رشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)

ال قي ر احة) غجل  رن  رنه،) املاء)

ال يد) لفائدة  هكتارا  (7.9894

لب6اقة) الحارل  يوسف  الوحدي 

.G6222 9(التعـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (28 بتاريخ) (2222/3633 ح.ج/)

الق6عة) على  سيجري  الذي  (2222

الواقعة) بريغ  ررج  امل ماة  االرضية 

بالجماعة) املتواجد  تروال  بمزارع 

دائرة) تروال،) قيادة  تروال،) الترابية 

رن) ابتداء) وزان،) اقليم  الوحدة،)

أاية) الى  (2222 غأ 26) (22 تاريخ)

في) علني  بحث  (2222 غأ 26) (30

شأن رشروع الترخيص بانجاز ثقب)

وجلب املاء)رنه،)رن غجل االستعمال)

ال يد) لفائدة  املاشية  وارواء) املنزلي 

العمري عبد الل6يف الحارل لب6اقة)

.GM83962(التعـــــــــــريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

2222/3632)بتاريخ)28)يوليو)2222 

املدعو) العقار  على  سيجري  الذي 

تري2 باملكان امل مى الرزايم التابع)

ذي) الرزايم  ال اللية  للجماعة 

 65/2222 رقم) االستغالل  شهادة 

عارر الترابية  بالجماعة   املتواجد 

الشمالية،) عارر  قيادة  الشمالية،)

سيدي) اقليم  القصيبية،) دائرة 

 22 تاريخ) رن  ابتداء) سليمان،)

 30 أاية) الى  (2222 غأ 26)

بحث علني في شأن) غأ 26)2222)

رشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)

ر احة) سقي  غجل  رن  رنه،) املاء)

6.9252)هكتارا لفائدة ال يد رحمد)

اسميحات الحارل لب6اقة التعـــــــــــريف)

.A581637(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح.ج/)

2222/3639)بتاريخ)28)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

كدية املال ذي الرسم العقاري رقم)

شراردة) بقبيلة  الكائن  (R/35413

قيادة) اشبانات،) الترابية  بالجماعة 
اقليم سيدي) زيرارة دائرة الشراردة،)

قاسم،)ابتداء)رن تاريخ)22)غأ 26)

 2222 غأ 26) (30 الى أاية) (2222

بحث علني في شأن رشروع الترخيص)

بانجاز ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل)

لفائدة) هكتارات  (8 ر احة) سقي 

رعه) ورن  بالفالح  رضوان  ال يد 

الوطنية) التعـــــــــــريف  لب6اقة  الحارل 
.GK 9 37(رقم
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (28 بتاريخ) ح.ج/2222/3636)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

باملكان) تري2  املدعو  الجماعي 

العيايدة») روكة  «طالع  امل مى)

العيايدة) ال اللية  للجماعة  التابع 

اإلستغالل) شهادة  ذي  روكة  طالع 

بالجماعة) املتواجد  (63/2222

قيادة) الشمالية،) عارر  الترابية 

القصيبية،) دائرة  الشمالية،) عارر 

ابتداء) سليمان،) سيدي  إقليم 

 2222 غأ 26) (22 تاريخ)  رن 

بحث) (2222 غأ 26) (30 إلى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)رنه رن غجل)

سقي ر احة)2،2258)هكتارا لفائدة)

ال يد عبد الرحيم ال المي الحارل)

.G55035(لب6اقة التعريف الوطنية
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عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62 72

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 
رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو) (28 بتاريخ) ح.ج/2222/3632)
العقار) على  سيجري  الذي  (2222
الكائن) (699v_2 رهدية) امل مى 
ذي) رهدية  الحضرية  بالجماعة 
 13/143897 عدد) العقاري  الرسم 
باشوية) رهدية،) الترابية  بالجماعة 
ابتداء) القني6رة،) إقليم  رهدية،)
 2222 غأ 26) (22 تاريخ)  رن 
بحث) (2222 غأ 26) (30 إلى أاية)
الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 
رن) رنه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 
ر احتها) املنزل  حديقة  سقي  غجل 
ال ادة) لفائدة  هكتارا  (2،2622
ركيك) وح ناء) الخملي�صي  فيصل 
الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.A772288و(A7273 5
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 
رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو) (29 بتاريخ) ح.ج/7 2222/36)
العقار) على  سيجري  الذي  (2222
الشنانفة) ال اللية  للجماعة  التابع 
 15447 رقم) املشروع  ذي  البيض 
عارر) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
ال فلية،)قيادة عارر ال فلية،)دائرة)
القني6رة،) إقليم  القني6رة،) احواز 
 ابتداء)رن تاريخ)25)غأ 26)2222 
إلى أاية)7)سبتمبر)2222)بحث علني)
 3 في شأن رشروع الترخيص بإنجاز)
غثقاب وجلب املاء)رنها،)رن غجل سقي)
شركة) لفائدة  هكتارا  (40 ر احة)
رمثلة في شخص) («HOUDA BAT»
رمثلها القانوني ال يدة رنيرة هالل)
الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارلة 

.AB62  8 
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (29 بتاريخ) ح.ج/5 2222/36)

الق6عة) على  سيجري  الذي  (2222

األرضية امل ماة الزبالة تراب ردشر)

املتواجد) زوري  جماعة  اكبير  عين 

قيادة) زوري،) الترابية  بالجماعة 

وزان،) إقليم  زوري،) دائرة  زوري،)

 ابتداء)رن تاريخ)25)غأ 26)2222 

إلى أاية)7)سبتمبر)2222)بحث علني)

في شأن رشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)رنه،)رن غجل اإلستعمال)

ال يد) لفائدة  املاشية  وإرواء) املنزلي 

عتيق احمد الحارل لب6اقة التعريف)

.LC51079(الوطنية

140

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (29 بتاريخ) ح.ج/2222/3656)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

باملكان) البراهمة  املدعو  الجماعي 

امل مى حفرة الدو  التابع للجماعة)

شهادة) ذي  البراهمة  ال اللية 

يوليو) (22 بتاريخ) (18 اإلستغالل رقم)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2222

سال،) إقليم  عارر،) باشوية  عارر،)

 ابتداء)رن تاريخ)25)غأ 26)2222 

إلى أاية)7)سبتمبر)2222)بحث علني)

في شأن رشروع الترخيص بإنجاز بئر)

وجلب املاء)رنه،)رن غجل اإلستعمال)

املاشية وسقي ر احة) املنزلي وإرواء)

ال يد هاال) لفائدة  هكتارا  (2، 92 

التعريف) لب6اقة  الحارل  رص6فى 

.AB235 22(الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (29 بتاريخ) ح.ج/3 2222/36)

الق6عة) على  سيجري  الذي  (2222

غحديد) عين  امل ماة  األرضية 

الترابية سيدي) بالجماعة  املتواجدة 
وزان،) إقليم  وزان،) دائرة  رضوان،)

 ابتداء)رن تاريخ)22)غأ 26)2222 

بحث) (2222 غأ 26) (31 إلى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

رن غجل) رنه،) بإنجاز بئر وجلب املاء)

املاشية) وإرواء) املنزلي  اإلستعمال 

هكتارا) (2،75 ر احة) وسقي 

دادي عبد ال ال ) لفائدة ال يد)ة()

الحارل)ة()لب6اقة التعريف الوطنية)

.GM13590
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (29 بتاريخ) ح.ج/9 2222/36)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

امل مى إقارة الكولف)710)ذي الرسم)

الكائن) (13/105190 عدد) العقاري 

بالجماعة) املتواجد  رهدية  ب6ريق 

الترابية القني6رة،)امللحقة اإلدارية)5،)

إقليم القني6رة،) دائرة غوالد اوجيه،)

 ابتداء)رن تاريخ)25)غأ 26)2222 

إلى أاية)7)سبتمبر)2222)بحث علني)

بإنجاز) الترخيص  رشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل سقي)

لفائدة) هكتارا  (2،2222 ر احة)

 PROMOTION ال يد)ة(شركة)

في) رمثلة  (IMOBILIER DESIGN

ال يد) القانوني  رمثلها  شخص 

لب6اقة) الحارل)ة() ألول  سعيد 

.G4539(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) بتاريخ) 2) ح.ج/2222/3622)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222
العقاري) الرسم  ذي  سعد  امل مى 

الكائن بقبيلة عارر) عدد) 2  /22)

بالجماعة) املتواجد  زردال  دوار 

باشوية) الترابية سيدي غبي القنادل،)

سال) إقليم  القنادل  غبي  سيدي 

 ابتداء)رن تاريخ)22)غأ 26)2222 

بحث) (2222 غأ 26) (30 إلى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل)

سقي ر احة)3.7660)هكتارا لفائدة)

ال يد)ة()بدر الزران ساعد ورن رعه)

الحارل)ة()لب6اقة التعريف الوطنية)

.A229922
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (2 بتاريخ) ح.ج/2222/3259)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

باملكان) تري2  املدعو  الجماعي 

امل مى دوار ارراضة،)التابع للجماعة)

شهادة) ذي  املناصرة  ال اللية 

املتواجد) (2222/62 االستغالل عدد)

الشمالية) عارر  الترابية  بالجماعة 

قيادة عارر الشمالية دائرة القصيبية)

إقليم سيدي سليمان ابتداء)رن تاريخ)

يوليو) (31 إلى أاية) (2222 يوليو) (22

رشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 2.92 ر احة) سقي  غجل  رن  رنه،)

زرق) ال يدالجاللي  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لب6اقة  الحارل)ة() الراس 

.G16941(الوطنية
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62 76 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 
رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو) (14 بتاريخ) ح.ج/2222/3286)
العقار) على  سيجري  الذي  (2222
رو�صى) اعمر  غوالد  املدعو  الجماعي 
باملكان امل مى اوالد عمر رو�صى التابع)
للجماعة ال اللية اوالد عمر رو�صى،)
 ذي الشهادة اإلدارية عدد)75/2222
القصيبية، الترابية  بالجماعة   املتواجد 
القصيبية،) دائرة  القصيبية،) قيادة 
ابتداء) سليمان،) سيدي  إقليم 
 2222 غأ 26) (7 تاريخ)  رن 
بحث) (2222 غأ 26) (17 إلى أاية)
الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 
رن) رنه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 
هكتارا) (0.10 ر احة) سقي  غجل 
رحمد) الخود  ال يد)ة() لفائدة 
الحارل)ة()لب6اقة التعريف الوطنية)

.GA79111
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 
رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 
 15 بتاريخ) ح.ج/2222/3282)
على) سيجري  الذي  (2222 يوليو)
الق6عة األرضية امل ماة الق يمات)
قرواش) عين  املعاريف  دوار  بمزارع 
سبتمبر) فاتح  بتاريخ  بيع  عقد  ذات 
الترابية بالجماعة  املتواجدة  (1997 
ورأة،) دائرة  ملرابيح  قيادة  ملرابيح،)
رن) ابتداء) قاسم،) سيدي  إقليم 
تاريخ)7)غأ 26)2222))إلى أاية)17 
بحث علني في شأن) غأ 26)2222)
وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  رشروع 
 1 رن غجل سقي ر احة) رنه،) املاء)
بندادوش) ال يد)ة() لفائدة  هكتارا 
التعريف) لب6اقة  الحارل)ة() احمد 

.GN38037(الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو
رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 
رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 
 15 بتاريخ) ح.ج/ 2222/328)
على) سيجري  الذي  (2222 يوليو)
لغوال) حفر  املدعو  الجماعي  العقار 
باملكان امل مى اوالد اسبي6ة التابع)
اسبي6ة) غوالد  ال اللية  للجماعة 
 14 رقم) االستغالل  شهادة  ذي 
املتواجد) (2222 يونيو) (30 بتاريخ)
بالجماعة الترابية عارر،)قيادة عارر)
الشمالية،)باشوية عارر،)إقليم سال،)
 2222 غأ 26) (7 رن تاريخ)  ابتداء)
بحث) (2222 غأ 26) (17 إلى أاية)
الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 
رن) رنه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 
هكتارا) (0.5440 غجل سقي ر احة)
رحمد) بنزهوة  ال يد)ة() لفائدة 
الحارل)ة()لب6اقة التعريف الوطنية)

.AB90546
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وكالة الحوض املائي ل بو
رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 
رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو) (15 بتاريخ) ح.ج/2222/3283)
العقار) على  سيجري  الذي  (2222
باملكان) عدو  غوالد  املدعو  الجماعي 
للجماعة) التابع  عدو  غوالد  امل مى 
شهادة) ذي  عدو  غوالد  ال اللية 
يونيو) (25 بتاريخ) (82 عدد) إدارية 
الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2222
دائرة) القصيبية،) قيادة  القصيبية،)
سليمان،) سيدي  إقليم  القصيبية،)
ابتداء)رن تاريخ)7)غأ 26)2222)إلى)
أاية)17)غأ 26)2222)بحث علني)
بإنجاز) الترخيص  رشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل سقي)
هكتارا لفائدة ال يد) (0.15 ر احة)
لب6اقة) الحارل)ة() نبيل  القر�صي 

.GA13953(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

 15 بتاريخ) ح.ج/2222/3287)

على) سيجري  الذي  (2222 يوليو)

ذي) الفنزي  امل ميين  العقارين 

 13/13413 عدد) العقاري  الرسم 
الررلية ذي الرسم العقاري) والغبراء)

بالجماعة) املتواجدين  (63/27929

ملناصرة،) قيادة  ملناصرة،) الترابية 

القني6رة،) إقليم  بنمنصور  دائرة 

 2222 غأ 26) (7 رن تاريخ)  ابتداء)

بحث) (2222 غأ 26) (17 إلى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

رن) رنه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا) (2. 3 2 غجل سقي ر احة)

سعيد) حنين  ال يد)ة() لفائدة 

الحارل)ة()لب6اقة التعريف الوطنية)

.G2  735
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم) ل بو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو) (15 بتاريخ) ح.ج/2222/3288)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

الرسم) ذي  (77 الع6ف) امل مى 

الكائن) (70/3453 عدد) العقاري 

بقبيلة اوالد يحيى بالجماعة الترابية)

ازأار،)قيادة إزأار غوالد بن حمادي،)

إقليم سيدي) دائرة سيدي سليمان،)

سليمان،)ابتداء)رن تاريخ)7)غأ 26)

 2222 غأ 26) (17 إلى أاية) (2222

بحث علني في شأن رشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل)

لفائدة) هكتارا  (8.10 ر احة) سقي 

الحارل)ة() عالل  طوطو  ال يد)ة()

.G69776(لب6اقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم ل بو  املائي  الحوض   وكالة 

يوليو) (15 بتاريخ) ح ج/2222/3289)

الق6عة) على  سيجري  الذي  (2222

الصاف) بالد  امل ماة  األرضية 

بالجماعة) الخرفان  بدوار  الكائنة 

دائرة) زوري  قيادة  زوري،) الترابية 

رن) ابتداء) وزان،) إقليم  زوري،)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (7  تاريخ)

في) علني  بحث  (2222 غأ 26) (17

بئر) بإنجاز  الترخيص  رشروع  شأن 

وجلب املاء)رنه،)رن غجل اإلستعمال)

لفائدة) املاشية  وإلرواء) املنزلي 

ال يد عادل ادرايد الحارل لب6اقة)

.LC626862(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم ل بو  املائي  الحوض   وكالة 

يوليو) (15 بتاريخ) ح ج/2222/3282)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

الجماعي املدعو اوالد عمران باملكان)

امل مى غوالد عمران والتابع للجماعة)

ال اللية اوالد عمران اوالد بورحمة)

بتاريخ) (05 عدد) ادارية  شهادة  ذي 

بالجماعة) املتواجد  (2269 يناير) (10

قيادة عارر) الترابية عارر ال فلية،)

القني6رة،) احواز  دائرة  ال فلية،)

تاريخ) رن  ابتداء) القني6رة،) إقليم 

 17 أاية) إلى  (2222 غأ 26) (7

بحث علني في شأن) غأ 26)2222)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

ر احة) سقي  غجل  رن  رنه،) املاء)

بوع رية) ال يد  لفائدة  هكتارا  (2

التعريف) لب6اقة  الحارل  رحمد 

.G305133(الوطنية
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عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62 7(

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم ل بو  املائي  الحوض   وكالة 

يوليو) (15 بتاريخ) ح ج/2222/3285)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

الرسم) ذي  (222 املحمدية) امل مى 

الكائن) (32/9282 عدد) العقاري 

الترابية) بالجماعة  اشراردة  بقبيلة 

زيرارة،)قيادة زيرارة،)دائرة الشراردة،)

رن) ابتداء) قاسم،) سيدي  إقليم 

تاريخ)7)غأ 26)2222)إلى أاية)17 

بحث علني في شأن) غأ 26)2222)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

 8 رن غجل سقي ر احة) رنه،) املاء)

احمد) البر  ال يد  لفائدة  هكتارات 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.GK8 58
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/

2222/3295)بتاريخ)16)يوليو)2222 

الذي سيجري على العقار امل مى بالد)

العقاري) الرسم  ذي  ك يرات  عين 

عدد)R/2536)الكائن بقبيلة بني رالك)

قيادة) بالجماعة الترابية غوالد نوال،)

غوالد نوال،)دائرة ورأة،)إقليم سيدي)

قاسم،)ابتداء)رن تاريخ)14)غأ 26)

 2222 غأ 26) إلى أاية) 2) (2222

بحث علني في شأن رشروع الترخيص)

رنهما،) املاء) وجلب  وبئر  ثقب  بإنجاز 

هكتارا) (11 ر احة) سقي  غجل  رن 

الكراف2) التهاري  ال يد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.GN31760
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار
افتتاح البحث العلني

رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/)
2222/3273)بتاريخ)16)يوليو)2222 
امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 
1)ذي الرسم العقاري) الشيخ الربيلي)
وعقد رناقلة ضمن) (R/692 8 عدد)
 63 بعدد) (22 رقم) األرالك  بكناش 
نوفمبر) (25 بتاريخ) (70 صحيفة)
الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2269
الخنيشات،)قيادة الخنيشات،)دائرة)
ابتداء) قاسم،) سيدي  إقليم  ورأة،)
 رن تاريخ)14)غأ 26)2222)إلى أاية
في) علني  بحث  (2222 غأ 26) (2 
شأن رشروع الترخيص بإنجاز ثقب)
سقي) غجل  رن  رنه،) املاء) وجلب 
هكتارا لفائدة ال يد) (0.70 ر احة)
لب6اقة) الحارل  الرباني  بوشتى 

.G116646(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار
افتتاح البحث العلني

رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/)
2222/3662)بتاريخ)23)يوليو)2222 
اململوك) العقار  على  سيجري  الذي 
للجماعة ال اللية الكدادرة روضوع)
 30/30115 عدد) العقاري  الرسم 
13315)ذي عقد ايجار بتاريخ) ق6عة)
املتواجد بالجماعة) (2222 يونيو) (30
الترابية ارريالت،)قيادة املختار،)دائرة)
بهت،)إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)رن)
أاية إلى  (2222 غأ 26) (17  تاريخ)
في) علني  بحث  (2222 غأ 26) (27
 5 بإنجاز) الترخيص  رشروع  شأن 
غثقاب وجلب املاء)رنه،)رن غجل سقي)
شركة) لفائدة  هكتارا  (160 ر احة)
 SUCRERIES RAFFINERIES DE
CANNES SURAC)رمثلة في شخص)
رنير) ح ن  ال يد  القانوني  رمثلها 
الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.I11460
157

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

رقم ل بو  املائي  الحوض   وكالة 

يوليو) (23 بتاريخ) ح ج/2222/3662)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

الرسم) ذي  (22 العيون) امل مى 

املتواجد) (13/39519 عدد) العقاري 

قيادة) امل اعدة،) الترابية  بالجماعة 

سليمان،) سيدي  دائرة  امل اعدة،)

رن) ابتداء) سليمان،) سيدي  إقليم 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (17  تاريخ)

في) علني  بحث  (2222 غأ 26) (27

شأن رشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

سقي) غجل  رن  رنه،) املاء) وجلب 

لفائدة) هكتارا  (9.2222 ر احة)

ال يد ملبرد عبد هللا الحارل لب6اقة)

.GA3830(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/)

2222/3666)بتاريخ)23)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري عدد) الرسم  بالد خيرة ذي 

الكائن بقبيلة الصفافعة) (R/44858

القصيبية،) الترابية  بالجماعة 

القصيبية،) دائرة  القصيبية،) قيادة 

رن) ابتداء) سليمان،) سيدي  إقليم 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (17  تاريخ)

علني) بحث  (2222 غأ 26) (27

بإنجاز) الترخيص  رشروع  شأن  في 

غجل) رن  رنه،) املاء) وجلب  ثقب 

هكتارا) (0.7495 ر احة) سقي 

لفائدة ال يد عبد االاله املصمودي)

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.GA92623
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/)

2222/3663)بتاريخ)22)يوليو)2222 

الذي سيجري على العقار امل مى بالد)

عدد) امل6لب  ذي  غحمد  بن  العربي 

الصفافعة) بقبيلة  الكائن  30105/ر 

الصفافعة،) الترابية  بالجماعة 

دائرة القصيبية،) قيادة الصفافعة،)

رن) ابتداء) سليمان،) سيدي  إقليم 

أاية إلى  (2222 غأ 26) (17  تاريخ)

في) علني  بحث  (2222 غأ 26) (27

شأن رشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

سقي) غجل  رن  رنه،) املاء) وجلب 

لفائدة) هكتارا  (0.4608 ر احة)

ال يد هررات رحمد الحارل لب6اقة)

.G134783(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/

2222/3665)بتاريخ)23)يوليو)2222 

الجماعي) العقار  على  سيجري  الذي 

امل مى) باملكان  البوخاري  املدعو 

للجماعة) التابع  اسبي6ة  غوالد 

شهادة) ذي  اسبي6ة  اوالد  ال اللية 

يوليو) (2 بتاريخ) (16 رقم) اإلستغالل 

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2222

عارر،)قيادة عارر الشمالية،)باشوية)

تاريخ) رن  ابتداء) إقليم سال،) عارر،)

 27 أاية) إلى  (2222 غأ 26) (17

في) علني  بحث  (2222 غأ 26)

شأن رشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)رنه،)رن غجل اإلستعمال)

املاشية وسقي ر احة) املنزلي وارواء)

براضية) ال يد  لفائدة  هكتارا  (2.22

التعريف) لب6اقة  الحارل  امليلودي 

.AB90918(الوطنية

161



62 73 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/)

 2222/366)بتاريخ)23)يوليو)2222 

الذي سيجري على الق6عة الفالحية)

رن توزيع املغفور له الح ن الثاني)

شهادة) ذات  الدولة  ألرالك  تابعة 

يونيو) (19 بتاريخ) (272 عدد) إدارية 

الترابية) بالجماعة  املتواجدة  (2222

بهت،) دائرة  قيادة رختار،) ارريالت،)

إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)رن تاريخ)

 27 أاية) إلى  (2222 غأ 26) (17

بحث علني في شأن) غأ 26)2222)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

 6 رن غجل سقي ر احة) رنه،) املاء)

لزرق) رحمد  ال يد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.GN4130
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/)

2222/3629)بتاريخ)23)يوليو)2222 

امل مى) العقار  على  سيجري  الذي 

النبي ذي الرسم) ارض رحمد وعبد 

الكائن) (63/23573 عدد) العقاري 

بقبيلة الصفافعة بالجماعة الترابية)

دائرة) القصيبية،) قيادة  القصيبية،)

سليمان،) سيدي  إقليم  القصيبية،)

ابتداء)رن بتاريخ)17)غأ 26)2222 

بحث) (2222 غأ 26) (27 إلى أاية)

الترخيص) رشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)رنه،)رن غجل)

سقي ر احة)0.1505)هكتارا لفائدة)

الحارل) احمد  البرجاوي  ال يد 

.G 2237(لب6اقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/

يوليو) (23 بتاريخ) (2222/3662

العقارين) على  الذي سيجري  (2222

عين) وبالد  الحموري  بالد  امل ميين 

العقاريين) الرسمين  ذي  ك يرات 

R/5322)و)R/2536)الكائنيين بقبيلة)

غوالد) الترابية  بالجماعة  رالك  بني 

نوال،)قيادة غوالد نوال،)دائرة ورأة،)

إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)رن بتاريخ)

 27 أاية) إلى  (2222 17)غأ 26)

بحث علني في شأن) غأ 26)2222)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

 7 رن غجل سقي ر احة) رنه،) املاء)

هكتارا لفائدة ال يد الكراف2 جالل)

التعريف) لب6اقة  الحارل  رعه  ورن 

.G153599(الوطنية

164

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/

89 2222/2)بتاريخ)22)يوليو)2222 

الذي سيجري على الق6عة األرضية)

اوالد) ال اللية  للجماعة  التابعة 

شهادة) ذات  أارة  از  فرقة  اربارك 

رارس) (2 بتاريخ) (89 عدد) إدارية 

الحدادة،) الترابية  بالجماعة  (2222

بقيادة غحواز القني6رة،)دائرة احواز)

ابتداء) القني6رة،) إقليم  القني6رة،)

 رن تاريخ)17)غأ 26)2222)إلى أاية

في) علني  بحث  (2222 غأ 26) (27

شأن رشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

سقي) غجل  رن  رنه،) املاء) وجلب 

ال يد) لفائدة  هكتارا  (1 ر احة)

لب6اقة) الحارل  رنصور  الزعري 

ينوب) (G539272 الوطنية) التعريف 

عنه براكريم طارق.

165

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/)

 2222/365)بتاريخ)29)يوليو)2222 

الجماعي) العقار  على  سيجري  الذي 

الحنشة) ال اللية  للجماعة  التابعة 

الفوارات ذي شهادة إدارية عدد)283 

عارر،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

بقيادة عارر الشمالية باشوية عارر،)

رن) ابتداء) إقليم سال،) إقليم سال،)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  تاريخ)

7)سبتمبر)2222)بحث علني في شأن)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

ر احة) سقي  غجل  رن  رنه،) املاء)

رحمد) ال يد  لفائدة  هكتارا  (3.50

التعريف) لب6اقة  الحارل  كن�صي 

.A5226  (الوطنية

166

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/

يوليو) (29 بتاريخ) (2222/3658

بامللك امل مى) الذي سيجري  (2222

عدد) العقاري  الرسم  ذي  العناني 

سال) باحواز  الكائن  (22/ 77 

سيدي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابي) سيدي  باشوية  القنادل،) ابي 

رن) ابتداء) سال،) إقليم  القنادل،)

أاية إلى  (2222 غأ 26) (25  تاريخ)

7)سبتمبر)2222)بحث علني في شأن)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

ر احة) سقي  غجل  رن  رنه،) املاء)

العالية) بن  ال يد  لفائدة  هكتار  (2

التعريف) لب6اقة  الحارل  رحمد 

.A52229 (الوطنية

167

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/

يوليو) (29 بتاريخ) (2222/3652

الق6عة) على  سيجري  الذي  (2222

ذي) العقار  رن  املتأصلة  األرضية 

35087/ر جزء) الرسم العقاري عدد)

رملوك للجماعة ال اللية اكريز ذي)

عقد كراء)عدد)306)بتاريخ)30)يونيو)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2222

دائرة) لالريمونة،) قيادة  لالريمونة،)

ابتداء) القني6رة،) إقليم  لالريمونة،)

 رن تاريخ)25)غأ 26)2222)إلى أاية

7)سبتمبر)2222)بحث علني في شأن)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

تزويد) غأراض  غجل  رن  رنه،) املاء)

لفائدة) باملاء) ورقهى  وقود  رح6ة 

ال يد عادل املشوك الحارل لب6اقة)

.GB93865(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار

افتتاح البحث العلني
رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/)

2222/3657)بتاريخ)29)يوليو)2222 

الذي سيجري على الق6عة االرضية)

أابة) بو  سيدي  املدعوة  الحب ية 

الكائنة بجماعة) ذات الررز) 2 82)

بالجماعة) املتواجد  ال6يبي  سيدي 

الترابية سيدي ال6يبي،)قيادة سيدي)

ال6يبي) سيدي  باشوية  ال6يبي،)

إقليم القني6رة،)ابتداء)رن تاريخ)25 

سبتمبر) (7 إلى أاية) (2222 غأ 26)

رشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0.75 ر احة) سقي  غجل  رن  رنه،)

زرارنة) غيوب  ال يد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لب6اقة  الحارل 

.G378 82
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عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222)الجريدة الرسمية   62 7 

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار
افتتاح البحث العلني

رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/)
2222/3652)بتاريخ)29)يوليو)2222 
الذي سيجري على الق6عة االرضية)
بدوار) املوجودة  الزعاب6ي  امل ماة 
 الظهار ذات إقرار واعتراف بعقار بتاريخ
الترابية) بالجماعة  غبريل) 226) (3
زوري،) دائرة  زوري،) قيادة  زوري،)

تاريخ رن  ابتداء) وزان،)  إقليم 

 7 أاية) إلى  (2222 غأ 26) (25

شأن) في  علني  بحث  (2222 سبتمبر)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)رنه،)رن غجل االستعمال املنزلي)

وارواء)املاشية ر احة هكتارا لفائدة)

ال يد ح ن الراوي الحارل لب6اقة)

.LC626252(التعريف الوطنية

170

وكالة الحوض املائي ل بو

رلخص قرار
افتتاح البحث العلني

رديرة) غصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي ل بو رقم ح ج/)
2 2222/36)بتاريخ)29)يوليو)2222 
امل مى) امللك  على  سيجري  الذي 
 58/4595 امل6لب) العياالت ذي  دار 
سيدي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
ابي) سيدي  باشوية  القنادل،) ابي 
 القنادل،)إقليم سال،)ابتداء)رن تاريخ

 7 أاية) إلى  (2222 غأ 26) (25

شأن) في  علني  بحث  (2222 سبتمبر)

رشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

رنه،رن غجل اإلستعمال املنزلي) املاء)

لفائدة) هكتارا  (0.50 وسقي ر احة)

الحارل) ادري2  حمري6ة  ال يد 

.A73955(لب6اقة التعريف الوطنية
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62 75 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية72 62  



62 77 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

9



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية78 62  



62 79 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية82 62  



62 86 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية)8 62  



62 83 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية 8 62  



62 85 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

55



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية82 62  

جارعة القرويين



62 87 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية88 62  



62 89 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية92 62  

56



62 96 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية)9 62  

الوكالة امل تقلة الجماعية لتوزيع املاء 
والكهرباء والتطهير ال ائل بإقليم القنيطرة



62 93 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية 9 62  



62 95 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 
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عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية92 62  

األصــــول



62 97 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

الخــــــصــــوم



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية98 62  

التعيين



62 99 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

التعيين
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عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية62522  



62526 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية)6252  



62523 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

331



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية 6252  



62525 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

1



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية62522  



62527 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

2



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية62528  

3



62529 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

4



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية62562  

5



62566 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

6



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية)6256  



62563 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

رقم القطعة 
األرضية

اسم املالك أو املفروض أنه املالك وعنوانهاملراجع العقارية
امل احة

رالحظات
هـآرس

7



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية 6256  



62565 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

رقم القطعة 
األرضية

اسم املالك أو املفروض أنه املالك وعنوانهاملراجع العقارية
امل احة

رالحظات
هـآرس

8



عدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) الجريدة الرسمية62562  
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62567 الجريدة الرسميةعدد)5222 - 6)رحر )2  6 )22)غأ 26)2222) 

299


