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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو9 في  يدا9 اإلشه3ض الق3نوني إثب3ت هويتهم والسلط3ت املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلداضة أية  سؤولية فيم3 يتعلق بمرمو9 اإلعالن3ت.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE NTERBRIK

SARL A.U

 SIEGE SOCIAL : KM 21 ROUTE

 DE MARRAKECH MEJJATIA

 OULED TALB MEDIOUNA -

CASABLANCA

تفويت حصص اجتم3عية

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى 

الداض البير3ء بت3ضيخ 16  3ضس 2020 

 NTERBRIK SARL AU لشركة 

ش.م.م. تقرض  3 يلي :

اجتم3عية  حصة   1000 تفويت 

 ن طرف السيدة كوثر جد1 لص3لح 

السيد جد1 العربي.

الع3م  الجمع  بمقت�ضى  حرر 

16  3ضس  بت3ضيخ  املؤضخ  االستثن3ئي 

 NTERBRIK SARL لشركة   2020

AU تقرض  3 يلي :

 1000 تفويت  على  املص3دقة 

حصة اجتم3عية  ن طرف السيدة 

جد1 كوثر لص3لح جد1 العربي.

استق3لة السيدة كوثر جد1  ن 

 ه3 ه3 كمسيرة.

تعيي9 السيد العربي جد1 ك3ملسير 

الوحيد.

تعديل البند 6 - 7 - 14.

الجمع  هذا  إيداع  حرر  وتم 

ضقم  تحت  البير3ء  ب3لداض  الع3م 

734680 بت3ضيخ 17  3ضس 2020.

1 P

STE RIMAFAC

SARL AU

شركة  حدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

ضأسم3له3 : 100.000 دضهم

 قره3 االجتم3عي : تجزئة الحمد 2 

عم3ضة 76  تجر 90 عي9 عتيق تم3ضة

تأسيس شركة
بمقت�ضى العقد العرفي بت3ضيخ 10 

 3ضس 2020 تم وضع قواني9 الشركة 

ذات املميزات الت3لية :

 STE RIMAFAC SARL : التسمية

.AU

الشكل الق3نوني : شركة  حدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الغرض االجتم3عي بإيج3ز :

 ق3ولة أشغ3ل الع3 ة والبن3ء.

بيع  واد العق3قير ب3لتقسيط.

املدة : حددت في 99 سنة.

 2 تجزئة الحمد   : املقر االجتم3عي 

عم3ضة 76  تجر 90 عي9 عتيق تم3ضة.

الرأسم3ل : حدد في  بلغ 100.000 

دضهم  قسمة إلى 1000 حصة قيمة 

دضهم  قسمة على   100 كل واحدة 

الشريك الوحيد السيد لكرد  حمد.

تسير الشركة  ن طرف   : اإلداضة 

السيد لكرد  حمد.

تم لدى كت3بة   : اإليداع الق3نوني 

تم3ضة  االبتدائية  ب3ملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   2020 أبريل   24 بت3ضيخ 

.129793

2 P

 STE TWIN CAPITAL
GESTION

شركة  جهولة
ضأسم3له3 : 3.000.000 دضهم

 قره3 االجتم3عي : بإق3 ة ضي3ض 
أنف3، عم3ضة 1 املكتب 42، ش3ضع عمر 
الخي3م، القطب امل3لي للداض البير3ء 

- ب3لداض البير3ء
إنش3ء صندوق التوظيف املشترك 

TWIN CASH
املؤضخ  بموجب عقد عرفي،    -  1
 ،2020 31  3ضس  في  ب3لداض البير3ء 
لصندوق  تسيير  نظ3م  إنش3ء  تم 
تكمن  ميزاته  املشترك  التوظيف 

فيم3 يلي :
.FCP TWIN BOND : التسمية

 TWIN املؤسسة املسيرة : الشركة
CAPITAL GESTION شركة  جهولة 
دضهم،   3.000.000 ضأسم3له3  اإلسم، 
 قره3 االجتم3عي بإق3 ة ضي3ض أنف3، 
عمر  ش3ضع   ،42 املكتب   1 عم3ضة 
الخي3م، القطب امل3لي للداض البير3ء - 

ب3لداض البير3ء.
 ،CFG BANK : املؤسسة الوديعة
ضأسم3له3  اإلسم،  شركة  جهولة 
و قره3  دضهم   442.817.300
زنقة ابن طفيل،   7-5 االجتم3عي ب 

20100 ب3لداض البير3ء.
تم تحديد  دة الصندوق   : املدة 
 TWIN BOND املشترك  التوظيف 
تحدد في تسع وتسعي9 99 سنة ابتداء 
 ن ت3ضيخ اإليداع بكت3بة الربط لدى 
املحكمة التج3ضية للوث3ئق املش3ض إليه3 
26  ن الظهير الشرف املعتبر  ب3مل3دة 
بمث3بة ق3نو9 ضقم 1.93.312 الص3دض 
1993 كم3 تم تعديله  21 سبتمبر  في 

وتتميمه، عدا في ح3الت الحل املسبق 

للشركة أو تمديد املدة وفق األغلبية 

املنصوص عليه3 بنظ3م التسيير.

األصلي  املبلغ  يصل   : الحصص 

الصندوق  إلنش3ء  جمعه  تم  الذ1 

في  بلغ  يحدد  املشترك  التوظيف 

 1000 دضهم  قسم إلى   1.000.000

حصة.

السنة  تبتدئ   : امل3لية  السنة 

امل3لية  ن ف3تح ين3ير وتنتهي بواحد 

وثالثو9 ديسمبر لنفس السنة، تبتدئ 

السنة امل3لية األولى استثن3ئي3 في ت3ضيخ 

املحكمة  الربط  بكت3بة  اإليداع 

التج3ية دو9 أ9 تتج3وز ثم3نية عشر 

شهرا.

 نتدب الحس3ب3ت : املكتب 9.عم3ض 

واالستش3ضات  الحس3ب3ت  ملراجعة 

بغند1  االجتم3عي  N2AC  قره3 

7، الشقة   ول، ش3ضع غند1، عم3ضة 

يمثله3 السيد  ب3لداض البير3ء   5 ضقم 

نوفل عم3ض، تم تعيينه كأول  نتدب 

للحس3ب3ت ملدة ثالث سنوات  3لية، 

صندوق  تكوين  ت3ضيخ  ابتداء  ن 

.TWIN BOND التوظيف املشترك

2 -  تم اإليداع الق3نوني ب3ملحكمة 

 23 بت3ضيخ  البير3ء  ب3لداض  التج3ضية 

أبريل 2020 تحت ضقم 734689.

3 P
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 كتب األست3ذ  حمد السو�ضي صدوق
 وثق

62 ش3ضع  حمد الخ3 س، إق3 ة بدض، الط3بق 
الث3ني، ف3س

اله3تف : 0535.94.28.97
الف3كس : 0535.94.00.56

 STE MAROCAINE DES
 COMPOSANTS DE LA

CHAUSSURE
الجمع  بمقت�ضى  حرر    -  1
غير  بشكل  املجتمع  الع3د1  الع3م 
 MAROCAINE لشركة  الع3د1 
 DES COMPOSANTS DE LA
والذ1 تلق3ه األست3ذ   CHAUSSURE
 حمد السو�ضي صدوق،  وثق بف3س 
حيث قرض   2019 أبريل  ف3تح  بت3ضيخ 

شرك3ء الشركة  3 يلي :
 - الوحيد  الشريك  وف3ة   ع3ينة 

 سير.
على  الحصص  توزيع  إع3دة 

الوضثة.
استق3لة السيد ي3سي9 السالو1.

2 -  تم اإليداع الق3نوني لدى كت3بة 
ضبط املحكمة التج3ضية بف3س في 10 

أبريل 2019 تحت ضقم 019/1355.
بمث3بة  قتطف وبي93

4 P

 كتب األست3ذ  حمد السو�ضي صدوق
 وثق

62 ش3ضع  حمد الخ3 س، إق3 ة بدض، الط3بق 
الث3ني، ف3س

اله3تف : 0535.94.28.97
الف3كس : 0535.94.00.56

 STE INTERNATIONAL
FASHION GROUP

SARL
SIGLE
INFAG

1 -  بمقت�ضى  حرر الجمع الع3م 
الع3د1  غير  بشكل  املجتمع  الع3د1 
 STE INTERNATIONAL لشركة 
 FASHION GROUP SARL SIGLE
والذ1 تلق3ه األست3ذ  حمد   INFAG
السو�ضي صدوق،  وثق بف3س بت3ضيخ 
شرك3ء  قرض  حيث   2019 26  3ضس 

الشركة  3 يلي :

 - الوحيد  الشريك  وف3ة   ع3ينة 

 سير.

على  الحصص  توزيع  إع3دة 

الوضثة.

تجديد  دة صالحي3ت املسير.

2 -  تم اإليداع الق3نوني لدى كت3بة 

ضبط املحكمة التج3ضية بف3س في 10 

أبريل 2019 تحت ضقم 019/1356.
بمث3بة  قتطف وبي93

5 P

 كتب األست3ذ  حمد السو�ضي صدوق

 وثق

62 ش3ضع  حمد الخ3 س، إق3 ة بدض، الط3بق 

الث3ني، ف3س

اله3تف : 97 28 94 0535

الف3كس : 56 00 94 0535

 LA SOCIETE NORD

 AFRICAINE D’IMPORT

EXPORT

SIGLE NOFIMEX

1 - بمقت�ضى  حرر الجمع الع3م 

الع3د1  غير  بشكل  املجتمع  الع3د1 

 LA SOCIETE NORD لشركة 

 AFRICAINE D’IMPORT EXPORT

تلق3ه  والذ1   SIGLE NOFIMEX

صدوق،  السو�ضي  األست3ذ  حمد 

 2019 26  3ضس   وثق بف3س بت3ضيخ 

حيث قرض شرك3ء الشركة  3 يلي :

 - الوحيد  الشريك  وف3ة   ع3ينة 

 سير.

على  الحصص  توزيع  إع3دة 

الوضثة.

تحويل الشكل الق3نوني للشركة.

تعيي9  سير جديد.

2 - تم اإليداع الق3نوني لدى كت3بة 

في  بف3س  التج3ضية  املحكمة   ضبط 

10 أبريل 2019 تحت ضقم 019/1357.
بمث3بة  قتطف وبي93

6 P

 كتب األست3ذ  حمد السو�ضي صدوق
 وثق

62 ش3ضع  حمد الخ3 س، إق3 ة بدض، الط3بق 
الث3ني، ف3س

اله3تف : 97 28 94 0535
الف3كس : 56 00 94 0535

LA SOCIETE SOUNIFAC
1 - بمقت�ضى  حرر الجمع الع3م 
الع3د1  غير  بشكل  املجتمع  الع3د1 
 LA SOCIETE SOUNIFAC لشركة 
والذ1 تلق3ه األست3ذ  حمد السو�ضي 
صدوق،  وثق بف3س بت3ضيخ 26  3ضس 
الشركة  شرك3ء  قرض  حيث   2019 

 3 يلي :
 - الوحيد  الشريك  وف3ة   ع3ينة 

 سير.
على  الحصص  توزيع  إع3دة 

الوضثة.
تجديد  دة صالحي3ت املسير.

2 - تم اإليداع الق3نوني لدى كت3بة 
في  بف3س  التج3ضية  املحكمة   ضبط 
10 أبريل 2019 تحت ضقم 019/1358.

بمث3بة  قتطف وبي93

7 P

MINI YARDISE
ش.م.م

الع3م  الجمع  بموجب  حرر 
 MINI الغير الع3د1 للشرك3ء في شركة
بت3ضيخ  واملنعقد  ش.م.م   YARDISE 

5 نوفمبر 2019، تقرض  3 يلي :
االجتم3عي  الغرض  تقليص 
»استغالل  النش3ط  على  ب3لتشطيب 

 خبزة».
بإض3فة  االجتم3عي  املقر  توسيع 
70، زاوية ش3ضع  1، عم3ضة  املحل ضقم 
عبد الكريم الخط3بي وش3ضع ف3طمة 

الفهرية، جليز،  راكش.
الرفع  ن ضأس امل3ل االجتم3عي  ن 
 1000 إلى  دضهم  قسمة   100.000
دضهم   100 بمبلغ  اجتم3عية  حصة 
500.000 دضهم  للواحدة، ليصل إلى 
وذلك بإد 3ج 4000 حصة اجتم3عية 
للحصة  دضهم   100 بمبلغ  جديدة 
الشرك3ء  واحد  ن  لكل  ويصبح 
السيد  الوضكي  ب3ضك،  »السيد 
املجدوبي  السيدة  الحسي9،   رفوق 

نوال»  الستوتي  والسيدة  خديجة 

 100 بمبلغ  اجتم3عية  حصة   1250

 5000 دضهم للحصة أ1  3  جموعه 

 500.000 بمبلغ  اجتم3عية  حصة 

دضهم.

لشركة  األس3�ضي  النظ3م  تحيي9 

MINI YARDISE ش.م.م.

لدى  الق3نوني  اإليداع  تم  ولهذا 

التج3ضية  ب3ملحكمة  الربط  كت3بة 

 2019 ديسمبر   19 بت3ضيخ  بمراكش 
تج3ض1  سجل   110445 ضقم   تحت 

ضقم 98399.

8 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL 

 210nBd. YOUSSEF IBN TACHFINE N°1

NADOR

Tél 0536 33 39 77

Fax 0536 33 39 95

YAYAR NEGOCE
SARL AU

تأسيس الشركة
في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى 

تكونت شركة ذات   2020 فبراير   24

وحيد  لشريك   سؤولية  حدودة 

 ميزاته3 ك3لت3لي :

 YAYAR NEGOCE  : التسمية 

.SARL AU

الصفة الق3نونية : ش.م.م ش.و.

البر3ئع واملعدات  نقل   : الهدف 

الطبية،  مو9 الحفالت.

الرأسم3ل : حدد في 100.000 دضهم 

 100 بقيمة  سهم   1000 إلى   قسم 

دضهم للسهم  وزعة ك3لت3لي :

يونس ضبيع 1000 سهم.

التسيير : يونس ضبيع.

اإل ر3ء : يونس ضبيع.

املدة : 99 سنة.

تلغنت،  دواض   : االجتم3عي  املقر 

جم3عة وضدانة، الدضيوش.

تم اإليداع الق3نوني لدى املحكمة 

أبريل   6 االبتدائية ب3لدضيوش بت3ضيخ 

2020 تحت ضقم 22.

9 P
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 CABINET COMPTABLE BOUBNAD
SARL

 N°1,210nBd. YOUSSEF IBN TACHFINE
NADOR

Fax 0536 33 39 95

NEW WORLD SERVICES
SARL

تأسيس الشركة
في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى 
تكونت شركة ذات   2020 فبراير   24

 سؤولية  حدودة  ميزاته3 ك3لت3لي :
 NEW WORLD  : التسمية 

.SERVICES SARL
الصفة الق3نونية : ش.م.م.

والتصدير  االستيراد   : الهدف 
والتوزيع.

الرأسم3ل : حدد في 100.000 دضهم 
 100 بقيمة  سهم   1000 إلى   قسم 

دضهم للسهم  وزعة ك3لت3لي :
عبد الحليم فوط3ط 200 سهم .

 حمد دغوتي 200 سهم.
 رزوق دغوتي 200 سهم .
 حمد دغوتي 200 سهم .

 200 أيمن  نوض  فوط3ط  حمد 
سهم.

التسيير :  رزوق دغوتي.
اإل ر3ء :  رزوق دغوتي.

املدة : 99 سنة.
حي املستوصف   : املقر االجتم3عي 

بني أنص3ض، الن3ضوض.
تم اإليداع الق3نوني لدى املحكمة 
ف3تح  بت3ضيخ  ب3لن3ضوض  االبتدائية 

أبريل 2020 تحت ضقم 395.
10 P

 STE ILYAS PEOPLE
PELAGIQUES

SARL AU
وضع   2019 15  3ضس  تم بت3ضيخ 
قواني9 الشركة ذات املميزات الت3لية :

 STE ILYAS PEOPLE  : التسمية 
.PELAGIQUES SARL AU

 MAREYAGE, VENTE  : املوضوع 
.TOUS PRODUIT DE MER

زنقة  3سة،   : الرئي�ضي   املقر 
ضقم 10 املر�ضى، العيو9.

دضهم   100.000  : الرأسم3ل   
 قسمة إلى 1000 حصة  ن فئة 100 
دضهم في  لك السيدة : حن93 صنب3طي.

حن93  السيدة  تسيير   : اإلداضة 
صنب3طي.

بكت3بة  تم   : الق3نوني  اإليداع 
الربط ب3ملحكمة االبتدائية ب3لعيو9 
ضقم  تحت   2019 15  3ضس  بت3ضيخ 
 19/701 ضقم السجل التج3ض1 27561 

بت3ضيخ 15  3ضس 2019.
11 P

STE TOLBA EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمس3هم واحد
تأسيس

 29 بت3ضيخ  العرفي  للعقد  تبع3 
قواني9  وضع  تم   2015 سبتمبر 

الشركة ذات املميزات الت3لية :
.STE TOLBA EVENT : التسمية

ذات  شركة   : الق3نوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمس3هم واحد.

املوضوع :
املؤتمرات،  التظ3هرات،  تنظيم 
املهرج3ن3ت  املع3ضض،  الندوات، 
اإلقليمية  أو  املحلية  االحتف3الت 
حفالت  الدولية،  أو  الوطنية  أو 
االستقب3ل والكوكتيالت، و 3 إلى ذلك 

 ع تقديم الطع3م أو بدونه.
تنظيم جميع أنشطة االتص3الت 
الفنية والفع3لي3ت املحلية واإلقليمية 

الوطنية والدولية إلخ.
املقر الرئي�ضي : ش3ضع 24 نونبر زنقة 

أحمد حم3د1 كلو ين3 العيو9.
الرأسم3ل : حدد في  بلغ 100.000 
حصة  ن   1000 إلى  دضهم  قسمة 
ب3لك3 ل  وتملكه3  دضهم   100 فئة 

السيدة  يمونة الط3لب.
تسير  ن طرف السيدة   : اإلداضة 

 يمونة الطلب.
بكت3بة  تم   : الق3نوني  اإليداع 
الربط ب3ملحكمة االبتدائية ب3لعيو9 
ضقم  تحت   2015 أكتوبر   2 بت3ضيخ 
ب3لسجل  تسجيله3  وتم   15/1347
ضقم  التحليلي  الرقم  تحت  التج3ض1 

.17575
12 P

 STE ORIGINAL
AGRICULTURE

SARL
تأسيس

تأسيس  تم  بمقت�ضى عقد عرفي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
بمكن3س بت3ضيخ 18 فبراير 2020 ذات 

املميزات اآلتية :
 STE  : االجتم3عية  التسمية 

.ORIGINAL AGRICULTURE
ذات  شركة   : الق3نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
تج3ضة   : االجتم3عي  الهدف 

املنتج3ت ذات األصل الفالحي.
 املقر االجتم3عي : ضقم 51، سكتوض 2، 

بوزكر1،  كن3س  سيد1  قرطبة، 
املحل ضقم 1.

 100.000  : االجتم3عي  الرأسم3ل 
دضهم.

سنة ابتداء  ن ت3ضيخ   99  : املدة 
الترقيم ب3لسجل التج3ض1 للشرك3ت.

يتم تسيير الشركة  ن   : التسيير 
طرف السيدة كريمة بنداود.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 1029 ضقم  تحت  بمكن3س  التج3ضية 
في  و سجل   2020 فبراير    3 بت3ضيخ 

السجل التج3ض1 تحت ضقم 49499.
بمث3بة بي93  قتطف

13 P

 PARTISUD
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمش3ضك واحد
تبع3 للعقد العرفي بت3ضيخ 5  3ضس 
تم وضع قواني9 الشركة ذات   2020

املميزات الت3لية :
.PARTISUD : التسمية

ذات  شركة   : الق3نوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمش3ضك واحد.
املوضوع : يتعلق نش3ط الشركة :

الترويج العق3ض1.
العملي3ت  ع3 ة  ختلف  وبصفة 
املنقولة  العق3ضية،  امل3لية،  التج3ضية، 
وغير املنقولة التي  ن ش3نه3 توسيع 

نش3ط الشركة.

بلوك   1 حي اال ل   : املقر الرئي�ضي 

22 ضقم -14 الداخلة.

الرأسم3ل : حدد في  بلغ 100.000 

دضهم  قسمة إلى الف حصة  ن فئة 

السيد:  ب3لك3 ل  يملكه3  دضهم   100

عبد الرحيم  ركوع.

السيد:  تسير  ن طرف   : اإلداضة 

عبد الرحيم  ركوع ملدة غير  حددة.

بكت3بة  تم   : الق3نوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

10  3ضس  بت3ضيخ  الذهب،  بواد1 

  270-2020 ضقم  تحت   2020

تحت  التج3ض1  السجل  في  واملسجل 

ضقم 15517.

1 C

 BHATARFA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بت3ضيخ  العرفي  للعقد  تبع3 

قواني9  وضع  تم   2020 12 فبراير 

الشركة ذات املميزات الت3لية :

         .BHATARFA : التسمية

ذات  شركة   : الق3نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع : يتعلق نش3ط الشركة :

 استغالل وتسيير فندق. 

وبصفة ع3 ة  ختلف العملي3ت   

املنقولة  العق3ضية  امل3لية،  التج3ضية، 

وغير املنقولة التي  ن شأنه3 توسيع 

نش3ط الشركة.

الحسني ضقم  حي   : الرئي�ضي  املقر 

1194 الط3بق السفلي  الداخلـة.

الرأسم3ل : حدد في  بلغ 100.000 

حصة  ن   1000 إلى  دضهم  قسمة 

فئة 100 دضهم يملكه3 ب3لك3 ل :

السيدة ه3جر ابه13 500 حصة.

الطرف3و1          حفصة  السيدة 

500 حصة.

السيد  طرف  تسير  ن   : اإلداضة 

الخليل ابوهو1 ملدة غير  حددة.
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بكت3بة  تم   : الق3نوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
12  3ضس  بت3ضيخ  الذهب،  بواد1 
 285-2020 ضقم  تحت   2020
تحت  التج3ض1  السجل  في  واملسجل 

ضقم.15543.
2 C

DORIVAL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمش3ضك واحد
تبع3 للعقد العرفي بت3ضيخ 4  3ضس 
تم وضع قواني9 الشركة ذات   2020

املميزات الت3لية :
.DORIVAL : التسمية

ذات  شركة   : الق3نوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمش3ضك واحد.
املوضوع : يتعلق نش3ط الشركة:

جميع أشغ3ل الفوالد واالليمنيوم.
العملي3ت  ع3 ة  ختلف  وبصفة 
املنقولة  العق3ضية  امل3لية،  التج3ضية، 
وغير املنقولة التي  ن شأنه3 توسيع 

نش3ط الشركة.  
املقر الرئي�ضي ش3ضع العركوب ضقم 

-7724-01 الداخلة.
الرأسم3ل : حدد في  بلغ 100.000 
حصة  ن   1000 إلى  دضهم  قسمة 
فئة 100 دضهم يملكه3 ب3لك3 ل السيد 

 حمد عجرود1.
السيد:  تسير  ن طرف   : اإلداضة 

 حمد عجرود1 ملدة غير  حددة.
بكت3بة  تم   : الق3نوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
12  3ضس  بت3ضيخ  الذهب،  بواد1 
  289-2020 ضقم  تحت   2020
تحت  التج3ض1  السجل  في  واملسجل 

ضقم 15549.
3 C

LA DUNE D’OR
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمش3ضك واحد
تبع3 للعقد العرفي بت3ضيخ 9  3ضس 
تم وضع قواني9 الشركة ذات   2020

املميزات الت3لية :
.LA DUNE D’OR : التسمية

ذات  شركة   : الق3نوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمش3ضك واحد.
املوضوع : يتعلق نش3ط الشركة:

استغالل وتسيير فندق.
العملي3ت  ع3 ة  ختلف  وبصفة 
املنقولة  العق3ضية،  امل3لية،  التج3ضية، 
و غير املنقولة التي  ن ش3نه3 توسيع 

نش3ط الشركة.
املقر الرئي�ضي ش3ضع  حمد حسن 

الوزاني ضقم 02 - الداخلة.
الرأسم3ل : حدد في  بلغ 100.000 
دضهم  قسمة إلى ألف حصة  ن فئة 
السيد  ب3لك3 ل  يملكه3  دضهم   100

زيدا9 الشيخ  ب3ضك.
السيد:  تسير  ن طرف   : اإلداضة 
زيدا9 الشيخ  ب3ضك ملدة غير  حددة.
بكت3بة  تم   : الق3نوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
12  3ضس  بت3ضيخ  الذهب،  بواد1 
  286-2020 ضقم  تحت   2020
تحت  التج3ض1  السجل  في  واملسجل 

ضقم 15545.
4 C

 TRANSPORT TOURISTIQUE
IMOUZZAN

 S.A.R.L
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL: AV.EL WALAE

RUE LAGOUIRA N°01
DAKHLA-RC N°4963-

االستثن3ئي  الع3م  الجمع  اثر  على 
املنعقد   2020 فبراير   18 بت3ضيخ 
املسؤولية  ذات  الشركة  بمقر 
 TRANSPORT  املسم3ة املحدودة 
 TOURISTIQUE IMOUZZAN
ووافقوا على  قرض الشرك3ء    S.A.R.L

 3 يلي :
800 حصة يملكه3 السيد  تفويت 
سيد1  حمد اخطوض لف3ئدة السيد 

عبد الرحم93 ست3ض.
تفويت 200 حصة تملكه3 السيدة 
السيد  لف3ئدة  حميدة  اهل  نبغوه3 

عبد الرحم93 ست3ض.

للشركة،  الق3نوني  الشكل  تغيير 

 ن شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمس3هم واحد.

 : ليشمل  الشركة  نش3ط  توسيع 

بيع وشراء و تصدير الخرر و الفواكه, 

بيع و تصدير السمك ب3لجملة.

سيد1  حمد  السيد  استق3لة 

اخطوض  ن  نصبه كمسير للشركة. 

تعيي9 السيد عبد الرحم93 ست3ض 

كمسير للشركة ملدة غير  حددة.

تعـديالت ق3نونيــة. 

بكت3بة  الق3نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

ب3لداخلة، بت3ضيخ 12  3ضس 2020.

 تحت ضقم : 290-2020.

5 C

STE TABLE 04
 SARL

العنوا9 : ش3ضع لعيو9 اق3 ة ليموضي3 

غ3ض النحل ضقم RDC 56 بني  الل

السجل التج3ض1 : 9473

بت3ضيخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   2019 14 يونيو 

تحمل   املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص3ئص الت3لية :

 .STE TABLE 04  SARL:التسمية
لعيو9  ش3ضع  االجتم3عي :  املقر 

 56 ضقم  النحل  غ3ض  ليموضي3  اق3 ة 

RDC بني  الل.

  الغــرض :  قهى و  مو9 الحفالت.
ضأس املــ3ل100.000 دضهم،  قسم 

قيمته3  اجتم3عية  1000حصة  إلى 

100 دضهم.

للبط3قة  الح3 ل  صدقي  ايوب 

الوطنية I704567 يملك500 حصة.

الح3 ل  أيت  سعود  أحمد 

يملك   I482125 الوطنية  للبط3قة 

500 حصة.

 دة الشركة : 99 سنة.

الح3 ل  صدقي  : ايوب  املسير 

يملك   I704567 الوطنية  للبط3قة 

500 حصة.

الح3 ل  أيت  سعود  أحمد 
يملك   I482125 الوطنية  للبط3قة 

500 حصة.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 478 االبتدائية بني  الل تحت ضقم 

بت3ضيخ 4 يوليو 2019.
6 C

TAHA EQUIPEMENT
SARL AU

ذات الرأسم3ل :  100.000 دضهم
س.ت :  7003

بت3ضيخ   املسير  قراض  اثر  على 
بمقر  املنعقد   2020 فبراير   18
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 « TAHA املسم3ة  واحد  بمس3هم 
قرض   EQUIPEMENT s.a.r.l AU«

 3 يلي :
ليشمل  الشركة  نش3ط  توسيع 
وإصالح  الصب3غة  أشغ3ل  جميع 

السي3ضات.
تعديالت ق3نونيـة.    

بكت3بة  الق3نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
10  3ضس  بت3ضيخ  الذهب،  بواد1 

2020 تحت ضقم 273-2020.
7 C

OUM ARJIM DAK
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمش3ضك واحد
بت3ضيخ  العرفي  للعقد  تبع3 
قواني9  وضع  تم    2020 18 فبراير 

الشركة ذات املميزات الت3لية :
        .OUM ARJIM DAK : التسمية
ذات  شركة   : الق3نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمس3هم واحد.
املوضوع : يتعلق نش3ط الشركة:

وأشغ3ل  البن3ء  أشغ3ل  جميع 
 ختلفة.

العملي3ت  ع3 ة  ختلف  وبصفة 
املنقولة  العق3ضية  امل3لية،  التج3ضية، 
وغير املنقولة التي  ن شأنه3 توسيع 

نش3ط الشركة.
الغفرا9 ضقم  حي   : الرئي�ضي  املقر 

27  - الداخلـة.
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الرأسم3ل : حدد في  بلغ 100.000 
حصة   1000 إلى  دضهم  قسمة 
ب3لك3 ل  يملكه3  دضهم   100 فئة   ن 

السيدة اغال9 اوعلي.
السيد:  تسير  ن طرف   : اإلداضة 

اغال9 اوعلي ملدة غير  حددة.
بكت3بة  تم   : الق3نوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
10  3ضس  بت3ضيخ  الذهب،  بواد1 
  272-2020 ضقم  تحت   2020
تحت  التج3ض1  السجل  في  واملسجل 

ضقم 15521.
8 C

  STE GLAÇON DEL RIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمش3ضك واحد
تأسيس

بت3ضيخ العرفي  للعقد   تبع3 
قواني9  وضع  تم  9  3ضس2020 

الشركة ذات املميزات الت3لية :
. GLAÇON DEL RIO : التسمية

ذات  شركة   : الق3نوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمش3ضك واحد.

املوضوع   : يتعلق نش3ط الشركة :
بيع وشراء، تصنيع وتسويق اآليس 
الغذائية  املنتج3ت  وجميع  كريم 

والزضاعية.
العملي3ت  ع3 ة  ختلف  وبصفة 
املنقولة  العق3ضية،  امل3لية،  التج3ضية، 
وغير املنقولة التي  ن ش3نه3 توسيع 

نش3ط الشركة.
املقر الرئي�ضي : حي النهرة 1 بقعة 

ضقم 161 - الداخلة.
الرأسم3ل : حدد في  بلغ 100.000 
دضهم  قسمة إلى ألف حصة  ن فئة 
السيد  ب3لك3 ل  يملكه3  دضهم   100

 حمد بسمير.
السيد  طرف  تسير  ن   : اإلداضة 

 حمد بسمير ملدة غير  حددة.
بكت3بة  تم   : الق3نوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
بواد1 الذهب، بت3ضيخ 13  3ضس2020 
واملسجل في    298-2020 تحت ضقم 

السجل التج3ض1 تحت ضقم 15561.
9 C

STE LE NIDE DE SABLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
بت3ضيخ العرفي  للعقد   تبع3 
قواني9  وضع  تم  4  3ضس2020 

الشركة ذات املميزات الت3لية :
 STE LE NIDE DE  : التسمية 

                  .SABLE
ذات  شركة   : الق3نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع :  يتعلق نش3ط الشركة :

استغالل وتسيير فندق.
العملي3ت  ع3 ة  ختلف  وبصفة 
املنقولة  العق3ضية  امل3لية،  التج3ضية، 
وغير املنقولة التي  ن شأنه3 توسيع 

نش3ط الشركة.
ش3ضع  املط3ض  حي   : الرئي�ضي  املقر 

ادضاض سطوف ضقم 31  -الداخلـة.
الرأسم3ل : حدد في  بلغ 100.000 
دضهم  قسمة إلى ألف حصة  ن فئة 

100 دضهم يملكه3 ب3لك3 ل :
          : حن93  سيد1  حمود  السيد 

500 حصة.
 500  : الشيخ  شن93  السيد  

حصة.
السيد   طرف  تسير  ن   : اإلداضة 

الشيخ  شن93  ملدة غير  حددة.
بكت3بة  تم   : الق3نوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
بت3ضيخ 13-03-2020  بواد1 الذهب، 
في  واملسجل   299-2020 ضقم  تحت 

السجل التج3ض1 تحت ضقم 15563.
10 C

LOGIC TOURS
تأسيس شركة ذات االسم الجم3عي

بت3ضيخ  العرفي  للعقد   تبع3 
قواني9  وضع  ثم   2020 فبراير   24

الشركة ذات املميزات الت3لية :
.LOGIC TOURS : التسمية

 SOCIETE EN  : الشكل الق3نوني 
.NOM COLLECTIF

املوضوع : يتعلق نش3ط الشركة :
استغالل وتسيير فندق .

العملي3ت  ع3 ة  ختلف  وبصفة 
املنقولة  العق3ضية  امل3لية،  التج3ضية، 
وغير املنقولة التي  ن شأنه3 توسيع 

نش3ط الشركة.
العركوب  ش3ضع   : الرئي�ضي   املقر 

ضقم 01، الداخلة.
الرأسم3ل : حدد في  بلغ 100.000 
دضهم  قسمة إلى الف حصة  ن فئة 

100 دضهم للحصة  قسمة ك3لت3لي:
السيد لفريل عبد الواحد : 400 

حصة ؛
السيد عمر لفريل : 150 حصة .
السيد خ3لد التوتي : 150 حصة .

 150  : ا عيف  الخط3ط  السيد 
حصة .

 150  : العبيد1  اليزيد  السيد 
حصة.

السيد:  تسير  ن طرف   : اإلداضة 
عمر لفريل ملدة غير  حدودة. 

بكت3بة  تم   : الق3نوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
بواد1 الذهب، بت3ضيخ 13  3ضس 2020 
في  واملسجل   297-2020 ضقم  تحت 

السجل التج3ض1 تحت ضقم 15559.
11 C

SARGA PECHE
 S.A.R.L

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL: AV.LA LIGUE
ARABE HAY ESSALAM-A-N°31

DAKHLA
RC N°12357

االستثن3ئي  الع3م  الجمع  اثر  على 
بت3ضيخ 27 فبراير 2020 املنعقد بمقر 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
    SARGA PECHE S.A.R.L   املسم3ة

قرض الشرك3ء  ووافقوا على  3 يلي :
250 حصة يملكه3 السيد  تفويت 
السيد  لف3ئدة  بك3ض  عبدهللا   حمد 

 ب3ضك الست3ض.
للشركة،  الق3نوني  الشكل  تغيير 
 ن شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمس3هم واحد .

عبد هللا  السيد  حمد  استق3لة 

بك3ض  ن  نصبه كمسير للشركة. 

تعيي9 السيد  ب3ضك الست3ض كمسير 

للشركة ملدة غير  حددة.

تعـديالت ق3نونيــة. 

بكت3بة  الق3نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

 2020 13  3ضس  بت3ضيخ  ب3لداخلة، 

تحت ضقم 300-2020.

12 C

SCODAC TRAVAUX
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمش3ضك واحد
تبع3 للعقد العرفي بت3ضيخ 4  3ضس 

تم وضع قواني9 الشركة ذات   2020

املميزات الت3لية:

.SCODAC TRAVAUX : التسمية

ذات  شركة   : الق3نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمش3ضك واحد.

املوضوع : يتعلق نش3ط الشركة:

أشغ3ل البن3ء و أشغ3ل  ختلفة ؛

العملي3ت  ع3 ة  ختلف  وبصفة 

املنقولة  العق3ضية،  امل3لية،  التج3ضية، 

وغير املنقولة التي  ن ش3نه3 توسيع 

نش3ط الشركة.

حي النهرة ش3ضع   : املقر الرئي�ضي 

 -  1882 عبد الرحم93 بن عوف ضقم 

الداخلة.

الرأسم3ل : حدد في  بلغ 100.000 

دضهم  قسمة إلى الف حصة  ن فئة 

السيد:  ب3لك3 ل  يملكه3  دضهم   100

ابراهيم املبروكي.

السيد  طرف  تسير  ن   : اإلداضة 

ابراهيم املبروكي ملدة غير  حددة.

بكت3بة  تم   : الق3نوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

 بواد1 الذهب، بت3ضيخ 10  3ضس 2020 

واملسجل في    271-2020 تحت ضقم 

السجل التج3ض1 تحت ضقم 15519.

13 C
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FLASH ECONOMIE

PANACOM

تأسيس شركة املس3همة

 PANACOM

شركة املس3همة

  قره3 االجتم3عي: 8 ش3ضع خريبڭة 

-س3حة النصر - الداض البير3ء 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1: 

76829

 26 بمقت�ضى عقد عرفي  ؤضخ في 

الق3نو9  إعداد  تم   1994 ديسمير 

األس3�ضي لشركة املس3همة ب3ملميزات 

الت3لية :

شكل الشركة : شركة املس3همة.

.PANACOM : تسمية الشركة

غرض الشركة  : 

 ، شراء   ، تصدير   ، -استيراد 

 ، ،التوزيع  تمثيل   ، شحنة   ، انت3ج 

أشك3له3   بك3فة   ، التج3ضة   ، العمولة 

الكيمي3ئية  املواد  املنتج3ت  لجميع 

والنب3تية  والصيدالنية  والبالستيك 

كيفم3 ك3نت طبيعته3 و أصله3

الصيغ  وتحويل  تحليل  دضاسة, 

والعن3صر الكيمي3ئية.

واملواد  املنتج3ت  جميع  تسويق 

املتعلقة بهذا النش3ط.

8 ش3ضع خريبڭة   : املقر االجتم3عي 

-س3حة النصر -  الداض البير3ء .

املدة : 99 سنة.

ويبلغ ضأسم3ل الشركة 1.000.000 

10.000 حصة  دضهم،  قسم ك3لت3لي 

بقيمة 100 دضهم للحصة : 

أعر3ء  جلس  أو  املتصرفو9 

الرق3بة.

بصفته  كريم  سعود  السيد 

اإلداضة  بمجلس  الوحيد  املسؤول 

 - -بولو  لزير  زنقة   19 عنوانه 

الداضالبير3ء .

  راقب  الحس3ب3ت بصفته  دقق 
 La fiduciaire AL WIAME  حس3ب3ت
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 26 بت3ضيخ  البير3ء  ب3لداض  التج3ضية 

ديسمبر 1994 تحت ضقم 121787.
1I

FLASH ECONOMIE

 NORTH AFRICA
PACKAGING COMPANY

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 NORTH AFRICA PACKAGING
 COMPANY

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي 426 
تجزئة أزلف - 44000 الصويرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 
5237

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
الق3نو9  إعداد  تم   2020 أبريل   02
ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 
 NORTH AFRICA PACKAGING

.COMPANY
- استيراد   : غرض الشركة بإيج3ز 
وبيع املعدات واملواد  ,شراء  وتصدير 
واألدوات  وامللحق3ت  الصن3عية 

للصن3عة.
الخ3م  املواد  وتصدير  استيراد   -

للصن3عة.

للمعدات  البيع  -خد 3ت  3 بعد 
الصن3عية.

-دضاسة املنشآت الصن3عية.
-إنت3ج و توزيع العبوات للصن3عة.

 426  : االجتم3عي  املقر  عنوا9 
الصويرة   44000  - أزلف  تجزئة 

املغرب.
أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  بلغ ضأسم3ل الشركة:  

دضهم،  قسم ك3لت3لي:
السيد عبد الرحيم ايوبي :  1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   -

وصف3ت و واطن الشرك3ء :
ايوبي  الرحيم  عبد  السيد 
تيغس3لي9   تمدغ3س  عنوانه)ا( 

54000 خنيفرة املغرب.
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:
ايوبي  الرحيم  عبد  السيد 
تيغس3لي9   تمدغ3س  عنوانه)ا( 

54000 خنيفرة املغرب
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب3لصويرة  بت3ضيخ 09 أبريل 

2020 تحت ضقم 5237.
2I

FLASH ECONOMIE

PANACOM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
ضفع ضأسم3ل الشركة

PANACOM
 شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
  قره3 اإلجتم3عي: 8 ش3ضع خريبڭة 

-س3حة النصر -  الداض البير3ء 
ضقم التقييد في السجل التج3ض1: 

76829
  ضفع ضأسم3ل الشركة 

الع3م  الجمع  بمقت�ضى 
ين3ير   17 في  املؤضخ  اإلستثن3ئي 
الشركة  ضأسم3ل  ضفع  تم   2017
دضهم»   20.000.000« قدضه  بمبلغ 
إلى   دضهم»   3.000.000« أ1  ن 

 : طريق  عن  دضهم»   23.000.000«

أضب3ح أو عالوات  أو  إد 3ج احتي3طي 

إصداض في ضأس امل3ل.

وتبع3 لذلك تم تعديل  قتري3ت 

النظ3م األس3�ضي الت3لية:

بند ضقم 1: الذ1 ينص على  3يلي: 

تعديل الفصل 7  ن النظ3م األس3�ضي

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

 15 بت3ضيخ  البير3ء  ب3لداض  التج3ضية 

فبراير 2017 تحت ضقم  4443

3I

FLASH ECONOMIE

PANACOM
إعال9  تعدد القراضات

 PANACOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

  قره3 االجتم3عي: 8 ش3ضع خريبڭة 

-س3حة النصر -  الداض البير3ء 
ضقم التقييد في السجل التج3ض1: 

76829

  إعال9  تعدد القراضات  
بمقت�ضى الجمع الع3م االستثن3ئي 

املؤضخ في 14 أكتوبر  2016 تم اتخ3د 

القراضات الت3لية :

قراض ضقم 1: الذ1 ينص على  3يلي: 

تفويت عن طريق التبرع :

 23400 الحيد  حمد  السيد 

حصة.

والسيد الحيد  نجي 3000 حصة. 

حصة.   300 و السيدة الحيد  ونية 

300 حصة  والسيدة كلثوم بن عم3ض 

إلى السيد الحيد هش3م.

تفويت  على  الشرك3ء   وافقة 

الحيد  حمد  السيد  بي9  الحصص 

والسيد الحيد هش3م .

التوزيع : الجديد للحصص:

 30000 هش3م  الحيد  السيد 

حصة.

 3  جموعه: 30000 حصة.

الذ1 ينص على  3يلي:   :2 قراض ضقم 

كمسير  هش3م  الحيد  السيد  تعيي9 

جديد للشركة تبع3 لقبول استق3لة 

شركة الحيد  حمد  ن  السيد 
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 PANACOM  ذات  سؤولية  حدودة 

الذ1 ينص على  3يلي:   :3 قراض ضقم 

إلى  لشركة  الق3نوني  الشكل  تحويل 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد.

وتبع3 لذلك تم تعديل  قتري3ت 

النظ3م األس3�ضي الت3لية:

بند ضقم 1: الذ1 ينص على  3يلي: 

تعديل الفصل 1 , 6 و 16  ن النظ3م 

األس3�ضي.0

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

 05 بت3ضيخ  البير3ء  ب3لداض  التج3ضية 

ديسمبر 2016 تحت ضقم 27706.

4I

FLASH ECONOMIE

PANACOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم3ل الشركة

 PANACOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

  قره3 اإلجتم3عي: 8 ش3ضع خريبڭة 

-س3حة النصر -  الداض البير3ء 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1: 

76829

  ضفع ضأسم3ل الشركة  
بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 

 2005 أغسطس   04 في  املؤضخ 

بمبلغ  الشركة  ضأسم3ل  ضفع  تم 

أ1  ن  دضهم»   500.000« قدضه 

»1.000.000 دضهم» إلى »1.500.000 

دضهم» عن طريق : إد 3ج احتي3طي أو 

أضب3ح أو عالوات إصداض في ضأس امل3ل 

تعديل  قتري3ت  تم  لذلك  وتبع3 

النظ3م األس3�ضي الت3لية:

على  ينص  الذ1   :1 ضقم  بند 

7  ن النظ3م  تعديل الفصل   3يلي: 

األس3�ضي.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

 25 بت3ضيخ  البير3ء  ب3لداض  التج3ضية 

أغسطس 2005 تحت ضقم 267137

5I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 SOCIÉTÉ BOUAZIZ DE

 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 CABINET  KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET  GESTION

DES AFFAIRES

 Avenue  Med V Apprt.145

 N°30 5éme Etage .Tanger ، 0،

TANGER MAROC

 Société BOUAZIZ de

 .construction et travaux divers

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : العرف93 

2  جموعة 17 عم3ضة  194 ط3بق 

1 ضقم 248 طريق الرب3ط - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

104745

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق3نو9   2020 05  3ضس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس3�ضي 

املحدودة ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 Société : 3اإلقتر3ء بمختصر تسميته

 BOUAZIZ de construction et

..travaux divers

غرض الشركة بإيج3ز :  

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

. DIVERS

عنوا9 املقر االجتم3عي : العرف93 2 
 جموعة 17 عم3ضة  194 ط3بق 1 ضقم 

طنجة   90000  - طريق الرب3ط   248

املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضأسم3ل   بلغ 
100.000,00 دضهم،  قسم ك3لت3لي:

 500   : بوترف3س   بوعزة  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد عزيز انصير1 :  500 حصة 
بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   -
وصف3ت و واطن الشرك3ء :

السيد بوعزة بوترف3س  عنوانه)ا( 
17 عم3ضة  194  2  جموعة  العرف93 
طنجة   90000   248 ضقم   1 ط3بق 

املغرب.
عنوانه)ا(  انصير1  عزيز  السيد 
زنقة البريسية غرسة الش3ط ضقم 15 

90000 طنجة املغرب.
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   

و واطن  سير1 الشركة:
السيد بوعزة بوترف3س  عنوانه)ا( 
17 عم3ضة  194  2  جموعة  العرف93 
طنجة   90000   248 ضقم   1 ط3بق 

املغرب.
عنوانه)ا(  انصير1  عزيز  السيد 
زنقة البريسية غرسة الش3ط ضقم 15 

90000 طنجة املغرب.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
09  3ضس  بت3ضيخ  بطنجة   التج3ضية 

2020 تحت ضقم 2008.
6I

FIDERSER

STE COTE MOGADOR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE COTE MOGADOR شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : ضقم 25 
 جموعة 3 ديوض املخز9  - 14200 

سيد1 يحيى الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

2047

بمقت�ضى  عقد عرفي  ؤضخ في 

18  13 2016 تم إعداد الق3نو9 

األس3�ضي لشركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

.COTE MOGADOR

غرض الشركة بإيج3ز :  قهى  ن 

الدضجة الث3نية.

 25 ضقم   : عنوا9 املقر االجتم3عي 

 14200  - ديوض املخز9    3  جموعة 

سيد1 يحيى الغرب املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  بلغ ضأسم3ل الشركة:  

دضهم،  قسم ك3لت3لي:

 1.000   : السيد البطيو1 توفيق 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   -

وصف3ت و واطن الشرك3ء :

السيد البطيو1 توفيق عنوانه)ا( 

  27 ضقم  القدس  زنقة  الفتح  حي 

14200 سيد1 يحيى الغرب املغرب.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:

السيد البطيو1 توفيق عنوانه)ا( 

  27 ضقم  القدس  زنقة  الفتح  حي 

14200 سيد1 يحيى الغرب املغرب

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيد1 سليم93  بت3ضيخ 28 

يوليو 2016 تحت ضقم 164/2016.

7I
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FIDUHOUSE

TAMMAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDUHOUSE

ضقم 6  ك3تب طيبة زنقة غس93 

كنف3ني ، 30000، ف3س املغرب

 TAMMAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : 7زنقة 1 

حي السالم عي9 ق3دوس - 30090 

ف3س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

62411

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق3نو9   2020 06  3ضس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس3�ضي 

املحدودة ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

.TAMMAROC

نقل   : بإيج3ز  الشركة  غرض 

البر3ئع واالستراد والتصدير .
7زنقة   : االجتم3عي  املقر  عنوا9 

 30090  - 1 حي السالم عي9 ق3دوس 

ف3س املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  بلغ ضأسم3ل الشركة:  

دضهم،  قسم ك3لت3لي:

السيد الشراد1 عبد االاله :  600 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 400   : شريف  العسر1  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   -

وصف3ت و واطن الشرك3ء :

االاله  عبد  الشراد1  السيد 

دويسبوضد   47137 أمل3ني3  عنوانه)ا( 

أمل3ني3.

السيد العسر1 شريف عنوانه)ا( 
73 تجزئة جبل تغ3ت 1 تغ3ت  30090 

ف3س املغرب.
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:
االاله  عبد  الشراد1  السيد 
دويسبوضد   47137 أمل3ني3  عنوانه)ا( 

أمل3ني3.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
13  3ضس  بت3ضيخ  بف3س   التج3ضية 

2020 تحت ضقم 1046.
8I

دني3 صوجيم

 ATLANTIC GREEN PARK
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
دني3 صوجيم

261 ش3ضع عبد املو ن الط3بق 
األول ضقم 3 الداضالبير3ء ، 2022، 

الداضالبير3ء املغرب
 ATLANTIC GREEN PARK

 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : طريق 
أز وض كيلو تر 20، طم3ضيس 

3، داضبوعزة ، عم3لة النواصر، 
الداضالبير3ء . املغرب 2022 

الداضالبير3ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

448559
في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق3نو9   2019 أكتوبر   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األس3�ضي 

املحدودة ب3ملميزات الت3لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

.ATLANTIC GREEN PARK SARL
غرض الشركة بإيج3ز : 

فر3ء  تج3ضية،  استغالل  حالت 
لأللع3ب.

 حطة املحروق3ت.

 قهى و طعم .

طريق   : االجتم3عي  املقر  عنوا9 

20،طم3ضيس  كيلو تر  أز وض 

النواصر،  ،عم3لة  داضبوعزة   ،3

 2022 املغرب  الداضالبير3ء 

الداضالبير3ء املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  بلغ ضأسم3ل الشركة:  

دضهم،  قسم ك3لت3لي:

 300   : الحمزاو1  حمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 200   : ف3طنة   نعن3ع  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 100   : السيد الحمزاو1 يوسف  

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 100   : أ 3ل  الحمزاو1  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 100   : السيدة الحمزاو1 غزال9 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 100   : الحمزاو1  ريم  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 100   : دني3   الحمزاو1  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   -

وصف3ت و واطن الشرك3ء :

السيد الحمزاو1  حمد عنوانه)ا( 

الط3بق   ، املو ن  عبد  ش3ضع   ،261

 2022 الداضالبير3ء   ،3 ضقم  األول 

الداضالبير3ء املغرب.

عنوانه)ا(  السيدة نعن3ع ف3طنة  

الط3بق   ، املو ن  عبد  ش3ضع   ،261

 2022 الداضالبير3ء   ،3 ضقم  األول 

الداضالبير3ء املغرب.

يوسف   الحمزاو1  السيد 

 ، ش3ضع عبد املو ن   ،261 عنوانه)ا( 

الداضالبير3ء   ،3 ضقم  األول  الط3بق 

2022 الداضالبير3ء املغرب.

السيدة الحمزاو1 أ 3ل عنوانه)ا( 

الط3بق   ، املو ن  عبد  ش3ضع   ،261

 2022 الداضالبير3ء   ،3 ضقم  األول 

الداضالبير3ء املغرب.

غزال9  الحمزاو1  السيدة 

 ، ش3ضع عبد املو ن   ،261 عنوانه)ا( 

الداضالبير3ء   ،3 ضقم  األول  الط3بق 

2022 الداضالبير3ء املغرب.

السيدة الحمزاو1  ريم عنوانه)ا( 

الط3بق   ، املو ن  عبد  ش3ضع   ،261

 2022 الداضالبير3ء   ،3 ضقم  األول 

الداضالبير3ء املغرب.

السيدة الحمزاو1 دني3 عنوانه)ا( 

الط3بق   ، املو ن  عبد  ش3ضع   ،261

 2022 الداضالبير3ء   ،3 ضقم  األول 

الداضالبير3ء املغرب.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   

و واطن  سير1 الشركة:

السيد الحمزاو1  حمد عنوانه)ا( 

الط3بق   ، املو ن  عبد  ش3ضع   ،261

 2022 الداضالبير3ء   ،3 ضقم  األول 

الداضالبير3ء املغرب

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

 19 بت3ضيخ  ب3لداض البير3ء   التج3ضية 

نوفمنبر 2019 تحت ضقم 720469.

9I

fiding sarl

A LA BRISE SIGLE «ALB«
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص
fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

 A LA BRISE SIGLE «ALB«

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي 59 ش3ضع 

الزضقطوني الط3بق الس3دس ضقم 18  

- 20250 الداض البير3ء املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

.344099

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�ضى 

تمت   2019 18  3ضس  في  املؤضخ 

املص3دقة على :
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يوسف ف3�ضي  )ة(  السيد  تفويت 
اجتم3عية  ن  حصة   1.000 فهر1 
أصل 1.000 حصة لف3ئدة  السيد )ة( 

سعد غراس بت3ضيخ 16 ين3ير 2020.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 10 بت3ضيخ  ب3لداض البير3ء   التج3ضية 

 3ضس 2020 تحت ضقم 8155.
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FLASH ECONOMIE

PANACOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم3ل الشركة
PANACOM

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
  قره3 اإلجتم3عي: 8 ش3ضع خريبڭة 

-س3حة النصر - الداض البير3ء
ضقم التقييد في السجل التج3ض1: 

76829
  ضفع ضأسم3ل الشركة  

بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 
تم   2011 سبتمبر   26 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضأسم3ل  ضفع 
أ1  ن  دضهم»   1.500.000«
»1.500.000 دضهم» إلى »3.000.000 
دضهم» عن طريق : إد 3ج احتي3طي أو 

أضب3ح أو عالوات إصداض في ضأس امل3ل
وتبع3 لذلك تم تعديل  قتري3ت 

النظ3م األس3�ضي الت3لية:
بند ضقم 1: الذ1 ينص على  3يلي: 
تعديل الفصل 7  ن النظ3م األس3�ضي
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 05 بت3ضيخ  البير3ء  ب3لداض  التج3ضية 

أكتوبر 2011 تحت ضقم 17401
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FLASH ECONOMIE

PANACOM
إعال9  تعدد القراضات

PANACOM
شركة املس3همة

  قره3 االجتم3عي: 8 ش3ضع خريبڭة 
-س3حة النصر - الداض البير3ء 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1: 
76829

  إعال9  تعدد القراضات  
بمقت�ضى الجمع الع3م االستثن3ئي 

املؤضخ في 23 فبراير  2001 تم اتخ3د 

القراضات الت3لية : 

قراض ضقم 1: الذ1 ينص على  3يلي: 

 4700 كريم  سعود  السيد  تفويت 

حصة.

 والسيد بلحسن اله3شيمي 3000 

حصة.

 1000 إيم93  بلحسن  والسيدة 

حصة.

 1000 إكرام  بلحسن  والسيدة   

حصة.

 100 حميد  بنط3لب  والسيد   

حصة.

 100 فتيحة  بنمحيد  والسيدة   

حصة.

 100 عيشة  لخرير  والسيدة   

حصة.

الحيد  حمد  وافقة  السيد  إلى 

بي9  الحصص  تفويت  على  الشرك3ء 

السيد كريم  سعود والسيد الحيد 

 حمد.

التوزيع الجديد للحصص:

السيد الحيد  حمد 7800 حصة.

السيد الحيد هش3م 1000 حصة.

السيد الحيد  نجي 1000  حصة.

 100 كلثوم  عم3ض  بن  السيدة 

حصة.

السيدة  الحيد  ونية 100  حصة

 3  جموعه: 10000.

قراض ضقم 2: الذ1 ينص على  3يلي: 

كمسير  الحيد  حمد  السيد  تعيي9 

جديد للشركة تبع3 إلستق3لة السيد 

شركة  س3همة   كريم  سعود  ن 

PANACOM قراض ضقم 3: الذ1 ينص 

الق3نوني  الشكل  تحويل  على  3يلي: 

ذات  سؤولية  شركة  إلى  لشركة 

 حدودة.

وتبع3 لذلك تم تعديل  قتري3ت 

النظ3م األس3�ضي الت3لية:

بند ضقم 1: الذ1 ينص على  3يلي: 

تعديل الفصل 1 , 6 و 16  ن النظ3م 

األس3�ضي.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 05 بت3ضيخ  ب3لداضالبير3ء  التج3ضية 

 3ضس 2001 تحت ضقم 3467
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CANOCAF SARL

MARSONS HOME TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة
 CANOCAF

SARL
ش3ضع الجيش امللكي زنقة الخنس3ء 

ضقم 7 الط3بق الث3ني ضقم 03 
 NADOR ،62000 ،الن3ظوض

MAROC
MARSONS HOME TEX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره3 االجتم3عي  :تجزئة 

السع3دة، حي املط3ض - 62000 
الن3ظوض  املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

19581
 بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 
تم تغيير   2020 أبريل   14 املؤضخ في 
 MARSONS« الشركة  ن  تسمية 

. «MARSONS« إلى «HOME TEX
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب3لن3ضوض  بت3ضيخ 22 أبريل 

2020 تحت ضقم 401.
13I

CANOCAF SARL

MARSONS HOME TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش3ط الشركة
 CANOCAF

SARL
ش3ضع الجيش امللكي زنقة الخنس3ء 

ضقم 7 الط3بق الث3ني ضقم 03 
 NADOR ،62000 ،الن3ظوض

MAROC
MARSONS HOME TEX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره3 االجتم3عي : تجزئة 

السع3دة، حي املط3ض - 62000 

الن3ظوض املغرب.

تغيير نش3ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

.19581

بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 

تم   2020 أبريل   14 في  املؤضخ 

االستيراد  الشركة  ن  نش3ط  تغيير 

املنتج3ت  تعليب  إلى   والتصدير  

الغدائية. 

الوحدات  جميع  -استغالل 

الصن3عية ووحدات التبريد.

- صن3عة الغزل والنسيج.

- استغالل جميع براءات االختراع 

املرخصة.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب3لن3ضوض  بت3ضيخ 22 أبريل 

2020 تحت ضقم 401.

14I

EVEIL CONSEIL

ACH INOV
شركة ذات  سؤولية  حدودة

 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EVEIL CONSEIL

 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI

 ، 20250، CASABLANCA

MAROC

ACH INOV شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي :  46 ش3ضع 

الزضقطوني الط3بق الث3ني الرقم 6   - 

20000 الداض البير3ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

422175

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى 
الق3نو9  إعداد  تم   2019 ين3ير   15

ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 ACH  : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

.INOV
غرض الشركة بإيج3ز :

االنع3ش العق3ض1 وخد 3ت البن3ء.
عنوا9 املقر االجتم3عي :  46 ش3ضع 
الزضقطوني الط3بق الث3ني الرقم 6   - 

20000 الداض البير3ء املغرب.
أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000  بلغ ضأسم3ل الشركة:  

دضهم،  قسم ك3لت3لي:
 5.000   : السيد اشه3ش ا ب3ضك 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   -

وصف3ت و واطن الشرك3ء :
السيد اشه3ش ا ب3ضك عنوانه)ا( 

اكدز زاكوضة 47900  زاكوضة املغرب.
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   

و واطن  سير1 الشركة:
السيد اشه3ش ا ب3ضك عنوانه)ا( 

اكدز زاكوضة 47900  زاكوضة املغرب
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 23 بت3ضيخ  ب3لداض البير3ء   التج3ضية 

ين3ير 2019 تحت ضقم 00689969.
15I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أ انة إيمو طنجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  ش3ضع  حمد الخ3 س و ش3ضع 
ابن كثير إق3 ة دوس  3ضس ضقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
أ 3نة إيمو طنجي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : إق3 ة 
تسنيم زاوية ش3ضع عبد هللا كنو9 
زنقة أبي جرير الطبر1 البن3ية أ 

الط3بق 1 املكتب ضقم 1 - 90000 
طنجة املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

94571
بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 
تمت   2020 ين3ير   30 في  املؤضخ 

املص3دقة على :
هو س  أ 3نة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  اجتم3عية  ن  حصة   2.500
)ة(  السيد  لف3ئدة   حصة   9.999
ين3ير   30  حمد زهد1 شم3ع بت3ضيخ 

.2020
هو س  أ 3نة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  اجتم3عية  ن  حصة   2.500
)ة(  السيد  لف3ئدة   حصة   7.499
أبريل   01 بت3ضيخ   حمد عم3ض شم3ع 

.2020
تفويت السيد )ة(  حمد ابن بشير 
1 حصة اجتم3عية  ن أصل 1 حصة 
بروبرتيز  أ 3نة  )ة(  السيد  لف3ئدة  

بت3ضيخ 14 أبريل 2020.
هو س  أ 3نة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  اجتم3عية  ن  حصة   4.999
4.999 حصة لف3ئدة  السيد )ة( أ 3نة 

بروبرتيز بت3ضيخ 14 أبريل 2020.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم   
أبريل   24 بت3ضيخ  بطنجة   التج3ضية 

2020 تحت ضقم 231479.

16I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أ انة إيمو طنجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش3ط الشركة 
 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  ش3ضع  حمد الخ3 س و ش3ضع 
ابن كثير إق3 ة دوس  3ضس ضقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
أ 3نة إيمو طنجي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره3 االجتم3عي : إق3 ة 
تسنيم زاوية ش3ضع عبد هللا كنو9 
زنقة أبي جرير الطبر1 البن3ية أ 

الط3بق 1 املكتب ضقم 1 - 90000 
طنجة املغرب

توسيع نش3ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

94571

بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 

املؤضخ في 30 ين3ير 2020 تمت إض3فة 

إلى نش3ط الشركة  الت3لية  األنشطة 

الح3لي :

كراء العق3ضات املقتن3ة والتي سيتم 

بن3ؤه3 .

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم   

أبريل   24 بت3ضيخ  بطنجة   التج3ضية 

2020 تحت ضقم 231479.

17I

INVEST - DATA

INVEST - DATA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

INVEST - DATA

 Rue Ibnou Rifai ETAGE

 3 GAUCHE MAARIF ’ 10

 CASABLANCA، 23500،

Casablanca Maroc

INVEST - DATA شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : 10 

ش3ضع ابن ضف3عي الط3بق 3  ع3ضيف 

الداضالبير3ء اململكة املغربية 

23500 الداض البير3ء اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

455713

في  حر  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
الق3نو9  إعداد  تم   2020 ين3ير   23

ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

.INVEST - DATA
:  صمم  بإيج3ز  الشركة  غرض 
خد ة    ، املعلو 3ت  تكنولوجي3 

املعلو 3ت والتطوير تكنولوجي3.
 10  : االجتم3عي  املقر  عنوا9 
3  ع3ضيف  ش3ضع ابن ضف3عي الط3بق 
الداضالبير3ء اململكة املغربية 23500 

الداض البير3ء اململكة املغربية.
أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ضأسم3ل   بلغ 

دضهم،  قسم ك3لت3لي:
 ELMAATAOUI YASSINE السيد
دضهم   100 بقيمة  حصة   :  100

للحصة .
والع3ئلية  الشخصية  -األسم3ء 

وصف3ت و واطن الشرك3ء :
 ELMAATAOUI السيد 
 RUE AIN 4 )عنوانه)ا           YASSINE
 ASSAEDOUNE HAY NASSIM
 EL JADIDA  24000 EL JADIDA

.Maroc
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:
 BEN HAKIM ILYASS السيد 
 AV OUED LOUKOUS عنوانه)ا( 
 RES AMAL 07 ETAG 01 APPT
 01 TETOUAN 93020 TETOUAN

.Maroc
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 06 بت3ضيخ  ب3لداض البير3ء   التج3ضية 

فبراير 2020 تحت ضقم 4018.

18I

HLZCONSULTING

املؤسسة الخ3صة  داد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HLZCONSULTING
 Residence Fajwa  Avenue

 Hassan II,1er Etage ,App.04B
 Gueliz MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
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املؤسسة الخ3صة  داد شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : املح3 يد 

بلوك 21 ضقم 1013  راكش - 

40000  راكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

103641

في  عقد  وثق  ؤضخ  بمقت�ضى  

الق3نو9  إعداد  تم   2020 ين3ير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس3�ضي 

املحدودة ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

املؤسسة الخ3صة  داد.

إداضة   : بإيج3ز  الشركة  غرض 

 دضسة خ3صة, دضوس لبلبة و نه3ضية, 

التدضيب املنهي.

املح3 يد   : عنوا9 املقر االجتم3عي 

بلوك 21 ضقم 1013  راكش - 40000 

 راكش املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .

الشركة:   ضأسم3ل   بلغ 

1.250.000 دضهم،  قسم ك3لت3لي:

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   -

وصف3ت و واطن الشرك3ء :

السيد  ليزا عبد الرزاق عنوانه)ا( 

  1013 ضقم   21 بلوك  املح3 يد 

40000  راكش املغرب.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:

السيد  ليزا عبد الرزاق عنوانه)ا( 

  1013 ضقم   21 بلوك  املح3 يد 

40000  راكش املغرب.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

12  3ضس  بت3ضيخ  التج3ضية بمراكش  

2020 تحت ضقم 2835.

19I

خبرة  الشرق

SABLOG
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة
خبرة  الشرق

49 ش3ضع البك13 لهبيل اق3 ة ضي3ض 

املدينة شقة ضقم 3 برك93 49 ش3ضع 

البك13 لهبيل اق3 ة ضي3ض املدينة 

شقة ضقم 3 برك93، 699، برك93 

املغرب

SABLOG شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : شقة تقع 

بش3ضع البك13 لهبيل إق3 ة ضي3ض 

املدينة الط3بق األول الشقة ضقم 

3 ضقم 49 برك93. - 63300 برك93 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

7121

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق3نو9   2020 30  3ضس 

ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

.SABLOG

النقل   : بإيج3ز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي.

العملي3ت  كل  ع3 ة،  وبصفة 

الصن3عية والتج3ضية وامل3لية التي له3 

عالقة ب3لهدف االجتم3عي أعاله والتي 

 ن شأنه3 تطوير و تنمية الشركة.

عنوا9 املقر االجتم3عي : شقة تقع 

ضي3ض  إق3 ة  لهبيل  البك13  بش3ضع 

ضقم  الشقة  األول  الط3بق  املدينة 
برك93   63300  - برك93.   49 ضقم   3

املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  بلغ ضأسم3ل الشركة:  
دضهم،  قسم ك3لت3لي:

الشركة SABLOG :  1.000 حصة 
بقيمة 100 دضهم للحصة .

 1000  : يحيى   ص3بر1  السيد   
بقيمة 100 دضهم.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   
وصف3ت و واطن الشرك3ء :

عنوانه)ا(  يحيى   ص3بر1  السيد 
برك93  لعث3 نة  الخررا9  بدواض 

63300 برك93 املغرب.
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا(  يحيى   ص3بر1  السيد 
برك93  لعث3 نة  الخررا9  بدواض 

63300 برك93 املغرب.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
أبريل   23 بت3ضيخ  ببرك93   االبتدائية 

2020 تحت ضقم 162.

20I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

SUN FLOWER TRADING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 SKAL CONSEIL SERVICE
SARL

  RUE HADJ OMAR RIFFI 310
 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC
SUN FLOWER TRADING شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

 BIS 24 وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي
 RUE EMIL FIROU HAY AMINE -

CASABLANCA 20200 املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 
124731

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�ضى 
تمت   2020 ين3ير   07 في  املؤضخ 

املص3دقة على :

 SAID EL )ة(  السيد  تفويت 
FILALI 1.000 حصة اجتم3عية  ن 
أصل 1.000 حصة لف3ئدة  السيد )ة( 
بت3ضيخ    MOHAMED AALLAOUI

07 ين3ير 2020.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم   
 21 بت3ضيخ  ب3لداض البير3ء   التج3ضية 

ين3ير 2020 تحت ضقم 727728.

21I

STE ANGLE DE GESTION SARL

KASMIL TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة
STE ANGLE DE GESTION SARL

ش3ضع ف3س ضقم 19 كراج 1 تطوا9 ، 
93000، تطوا9 املغرب

KASMIL TRAV  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي ش3ضغ 
 وال1 الحسن بن املهد1 190 - 

93000 تطوا9 املغرب.
تعيي9  سير جديد للشركة

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 
.24735

بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 
تم تعيي9   2020 31  3ضس  املؤضخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد   سير 
تبع3  آخر  كمسير  هش3م  املصمود1 

إلق3لة  سير.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بت3ضيخ  االبتدائية بتطوا9  

2020 تحت ضقم 995.

22I

ORIEN.COMPTA

I-MESSAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
ORIEN.COMPTA

52 ش3ضع  حمد الخ3 س حي 
الحسني برك93 ، 60300، برك93 

املغرب
I-MESSAGERIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي املحل ضقم 

03 ش3ضع الشهداء ضقم 139  كرض - 

63050 احفير املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

.6263

بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 

تمت   2019 سيتمنبر   12 في  املؤضخ 

املص3دقة على :

تفويت السيد )ة( احمد  نصوض1 

أصل  اجتم3عية  ن  حصة   500

)ة(  السيد  لف3ئدة   حصة   1.000

شتنبر   12 عبدالحق العسر1 بت3ضيخ 

.2019

تفويت السيد )ة( احمد  نصوض1 

أصل  اجتم3عية  ن  حصة   450

1.000 حصة لف3ئدة  السيد )ة( ا ي9 

هيشوض بت3ضيخ 12 شتنبر 2019.

الق3دض  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

اجتم3عية  ن  حصة   50  نصوض1 

أصل 1.000 حصة لف3ئدة  السيد )ة( 

ا ي9 هيشوض بت3ضيخ 12 شتنبر 2019.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم   

ين3ير   30 بت3ضيخ  ببرك93   االبتدائية 

2020 تحت ضقم 52.

23I

ORIEN.COMPTA

I-MESAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

ORIEN.COMPTA

52 ش3ضع  حمد الخ3 س حي 

الحسني برك93 ، 60300، برك93 

املغرب

I-MESAGERIE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي املحل ضقم 

03 ش3ضع الشهداء ضقم 139  كرض - 

63050 احفير املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

.6263

بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 
2019 تم تعيي9  12 شتنبر  املؤضخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد   سير 

هيشوض  حمد كمسير وحيد
تبع3 لقبول استق3لة املسير.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
ين3ير   30 بت3ضيخ  ببرك93   االبتدائية 

2020 تحت ضقم 52.
24I

ORIEN.COMPTA

I-MESSAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتم3عي للشركة

ORIEN.COMPTA
52 ش3ضع  حمد الخ3 س حي 

الحسني برك93 ، 60300، برك93 
املغرب

I-MESSAGERIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي: املحل ضقم 
03 ش3ضع الشهداء ضقم 139  كرض - 

63050 احفير املغرب
تحويل  املقر االجتم3عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 
6263

بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 
املؤضخ في 08 ين3ير 2020 تم  تحويل  
للشركة  ن  الح3لي  االجتم3عي  املقر 
ضقم  الشهداء  ش3ضع   03 ضقم  املحل 
139  كرض - 63050 احفير املغرب إلى 
ضقم 67 زنقة سد الغراس حي التجهيز 

- 60300 برك93  املغرب.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
ين3ير   30 بت3ضيخ  ببرك93   االبتدائية 

2020 تحت ضقم 52.
25I

ORIEN.COMPTA

I-MESSAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش3ط الشركة
ORIEN.COMPTA

52 ش3ضع  حمد الخ3 س حي 
الحسني برك93 ، 60300، برك93 

املغرب

I-MESSAGERIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره3 االجتم3عي املحل ضقم 
03 ش3ضع الشهداء ضقم 139  كرض - 

63050 احفير املغرب.
تغيير نش3ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 
6263

بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 
تم تغيير   2020 ين3ير   08 في  املؤضخ 
البر3ئع»  »نقل  الشركة  ن  نش3ط 
املصحوبة  غير  األ تعة  نقل  إلى 

لحس3ب الغير».
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
ين3ير   30 بت3ضيخ  ببرك93   االبتدائية 

2020 تحت ضقم 52.
26I

ORIEN.COMPTA

MADAGH CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
ORIEN.COMPTA

52 ش3ضع  حمد الخ3 س حي 
الحسني برك93 ، 60300، برك93 

املغرب
MADAGH CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي العم3ضة 
ضقم 4الشقة 2 الط3بق االول ش3ضع 
االستقالل حي املسيرة  - 60300 

برك93 املغرب
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 
3895

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�ضى 
تمت   2020 04  3ضس  في  املؤضخ 

املص3دقة على :
تفويت السيد )ة( حسن الزخنيني 
أصل  اجتم3عية  ن  حصة   1.000
)ة(  السيد  لف3ئدة   حصة   1.000
04  3ضس  بت3ضيخ  س3لم  بن  لظيفة 

.2020
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
16  3ضس  بت3ضيخ  ببرك93   االبتدائية 

2020 تحت ضقم 153.

27I

ML EXPERTS

MYOUTDESK
S.A.R.L. AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 MYOUTDESK S.A.R.L. AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي تق3طع  

ش3ضع عبد املؤ ن و ش3ضع أنوال ،  

إق3 ة )Al Miaraj Center( ، الط3بق 

الخ3 س - 20000 الداض البير3ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

457689

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
الق3نو9  إعداد  تم   2020 ين3ير   21

ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

.MYOUTDESK S.A.R.L. AU

استيراد   : بإيج3ز  الشركة  غرض 

وتصدير الخد 3ت االداضية;

الوطنية  الخد 3ت  توفير 

الفعلية  املس3عدة  لتقديم  والدولية 

املس3عدة  هذه  وتشمل  للشرك3ت. 

وحفظ  واملح3سبة,  االداضى,  الدعم 

السجالت, واداضة املش3ضيع;

البحث عن عمالء جدد وح3ليي9؛

االستع3نة بمص3دض خ3ضجية للمه3م 

اإلداضية للمك3تب.
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توفير خد 3ت التسويق للشرك3ت. 

العال ة  الخد 3ت:  هذه  وتشمل 

 ،)i.e. branding( للشركة  التج3ضية 

واإلعال9  الويب،  وتطوير  واقع 

وس3ئل  وتحديث3ت  الصي3نة،  عن 

التواصل االجتم3عي، وإنت3ج املدون3ت 

ملحتوى الصوت والفيديو والوس3ئط 

أ1 عملي3ت  وبشكل أعم،  املتعددة، 

صن3عية أو تج3ضية أو  3لية أو عق3ضية 

تتم على حس3ب الشركة الحصر1، 

وتتصل بشكل  ب3شر أو غير  ب3شر 

أ9  املرجح  و ن  االجتم3عي  ب3لهدف 

النش3ط  تطوض  أو  تعزز  أو  تسهل 

االجتم3عي..

تق3طع    : االجتم3عي  املقر  عنوا9 

  ، أنوال  ش3ضع  و  املؤ ن  عبد  ش3ضع 

إق3 ة )Al Miaraj Center( ، الط3بق 

البير3ء  الداض   20000  - الخ3 س 

املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ضأسم3ل   بلغ 

دضهم،  قسم ك3لت3لي:

 RAMSEY JR DANIEL السيد 

RAY :  100 حصة بقيمة 100 دضهم 

للحصة .

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   -

وصف3ت و واطن الشرك3ء :

 RAMSEY JR DANIEL السيد 

 Capital  2600 عنوانه)ا(   RAY

 Ave #300, Sacramento  95816

املتحدة  الوالي3ت  ك3ليفوضني3 

األ ريكية.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:

 PATTERSON MEGAN السيدة 

 Capital  ,2600 عنوانه)ا(   ANNE

 Ave 300 Sacramento 95816

ك3ليفوضني3 الوالي3ت املتحدة األ ريكية

 - بت3ضيخ  تم اإليداع الق3نوني ب-  

تحت ضقم -.

28I

ML EXPERTS

SAFRAN MAROC
إعال9  تعدد القراضات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
SAFRAN MAROC »شركة  

املس3همة»
وعنوا9  قره3 االجتم3عي:  114 ، 
طريق النواصر - سيد1  عروف ، 

عي9 الشق - 20100 - الداض البير3ء  
املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات»
ضقم التقييد في السجل التج3ض1: 

.295691
بمقت�ضى الجمع الع3م االستثن3ئي 
تم اتخ3ذ   2019 نونبر   08 املؤضخ في 

القراضات الت3لية: 
ينص  الذ1   :1 ضقم  قراض 
السيد   استق3لة  على  3يلي:  
Stéphane Abrial  ن  ه3 ه كعرو 

في املجلس اإلداض1 للشركة .
على  ينص  الذ1   :2 ضقم  قراض 
كعرو  املؤقت  التعيي9   .  3يلي: 
للشركة  اإلداض1  املجلس  في  جديد 
سلفه،أ1  والية  املتبقية  ن  للفترة 
حتى صدوض قراض الجمع الع3م بشأ9 
ديسمبر   31 السنة امل3لية املنتهية في 
 Alexandre Ziegler السيد    :2019
، ح3 ل جواز السفر ضقم  الفرن�ضي   ،
،  ربع   4 في  ويعيش   19DF76489
ج93 بول لوضينس ، 75016 ب3ضيس ، 

فرنس3.
قراض ضقم 3: الذ1 ينص على  3يلي: 
  Stéphane Abrial السيد  إستق3لة 

 ن واليته كمدير ع3م للشركة.
قراض ضقم 4: الذ1 ينص على  3يلي: 
   Alexandre Ziegler السيد   تعيي9 
الفترة  خالل  للشركة   ع3م  كمدير 
املتبقية  ن واليته كعرو في املجلس 
اجتم3ع  نه3ية  حتى  أ1    ، اإلداض1  
امل3لية  السنة  بشأ9  الع3م  الجمع 

املنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وتبع3 لذلك تم تعديل  قتري3ت 

النظ3م األس3�ضي الت3لية: 

بند ضقم 1: الذ1 ينص على  3يلي:
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 17 بت3ضيخ  ب3لداض البير3ء   التج3ضية 

فبراير 2020 تحت ضقم 730990.

29I

SEBABTI CAR

SEBABTI CAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص
SEBABTI CAR

ضقم 11 زنقة واد زيز حي الحرية ، 
60300، برك93 املغرب

SEBABTI CAR شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي ضقم 455 
تجزئة عزيز1 و شرك3ؤه - 60300 

برك93 املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 
.6643

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�ضى 
تمت   2020 فبراير   27 في  املؤضخ 

املص3دقة على :
)ة(  يمو9  السيد  تفويت 
صب3بطي 1.000 حصة اجتم3عية  ن 
أصل 1.000 حصة لف3ئدة  السيد )ة( 
فبراير   27  حمد ايت الغ3ز1 بت3ضيخ 

.2020
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم   
16  3ضس  بت3ضيخ  ببرك93   االبتدائية 

2020 تحت ضقم 155.

30I

SEBABTI CAR

SEBABTI CAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9  سير جديد للشركة

SEBABTI CAR
ضقم 11 زنقة واد زيز حي الحرية ، 

60300، برك93 املغرب
  SEBABTI CAR

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي ضقم 455 
تجزئة عزيز1 و شرك3ؤه - 60300 

برك93 املغرب.
تعيي9  سير جديد للشركة

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 
.6643

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�ضى 
تم تعيي9   2020 27 فبراير  املؤضخ في 
ايت  السيد)ة(  للشركة   سير جديد 

الغ3ز1  حمد كمسير وحيد
تبع3 لقبول استق3لة املسير.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
16  3ضس  بت3ضيخ  ببرك93   االبتدائية 

2020 تحت ضقم 155.

31I

CLICKING CONSEIL MAROC

FATHALLAH SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
CLICKING CONSEIL MAROC

ش3ضع  وال1 عبد هللا تجزئة البست93 
زنقة الفردوس ضقم 80 ، 40090، 

 راكش املغرب
FATHALLAH SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي الدك3ني9 

ضقم 2 وضقم 3 ٬  رست93 3 ٫ 
ا رشيش٬  راكش  - 40000  راكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

103611
في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
09 ديسمبر 2019 تم إعداد الق3نو9 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس3�ضي 

املحدودة ب3ملميزات الت3لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

.FATHALLAH SERVICES
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 , :  طعم  بإيج3ز  الشركة  غرض 
وجب3ت السريعة, تجر جزاضة.

الدك3ني9   : عنوا9 املقر االجتم3عي 
ضقم 2 وضقم 3 ٬  رست93 3 ٫ ا رشيش٬ 

 راكش  - 40000  راكش املغرب.
أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 321.700  بلغ ضأسم3ل الشركة:  

دضهم،  قسم ك3لت3لي:
 1.609   : السيد فتح هللا يوسف  

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 1.608   : السيد فتح هللا  حمد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 50%  : السيد فتح هللا يوسف    

بقيمة 100 دضهم.
 50%  : هللا  حمد  فتح  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   

وصف3ت و واطن الشرك3ء :
السيد فتح هللا يوسف  عنوانه)ا( 
وحدة C M 4 ضقم 10  راكش 40000 

 راكش املغرب.
السيد فتح هللا  حمد عنوانه)ا( 
وحدة C M 4 ضقم 10  راكش 40000 

 راكش املغرب.
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   

و واطن  سير1 الشركة:
السيد فتح هللا يوسف  عنوانه)ا( 
وحدة C M 4 ضقم 10  راكش 40000 

 راكش املغرب
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
12  3ضس  بت3ضيخ  التج3ضية بمراكش  

2020 تحت ضقم 2801.

32I

MAMOUN CONSULTING SARL AU

KHAIFILS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش3ء فرع ت3بع للشركة
 MAMOUN CONSULTING SARL

AU
ش3ضع املشي�ضي. الحي االداض1 
ص.ب. ضقم 193، 91000، 
CHEFCHAOUEN املغرب
KHAIFILS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي 10 دضب 
الب3ش3 حي ضيف األندلس 91000 

شفش3و9 املغرب.
إنش3ء فرع ت3بع للشركة

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 
.279

بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 
املؤضخ في 18  3ضس 2020 تقرض إنش3ء 

فرع  ت3بع للشركة  تحت التسمية - 
املغرب  ش3ضع  ب3لعنوا9  والك3ئن 
 91000 اإلداض1  الحي  العربي 
واملسير  ن طرف  املغرب  شفش3و9 

السيد)ة( خيرو9 بدض.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 21 بت3ضيخ  بشفش3و9   االبتدائية 

أبريل 2020 تحت ضقم 27/2020.
33I

ML EXPERTS
FATER MOROCCO
إعال9  تعدد القراضات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
FATER MOROCCO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره3 االجتم3عي: 111 
الطريق الس3حلي املصب3حي3ت 
الحسنية - -  املحمدية املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات»
ضقم التقييد في السجل التج3ض1: 

16163
بمقت�ضى الجمع الع3م االستثن3ئي 
تم اتخ3ذ   2020 ين3ير   07 املؤضخ في 

القراضات الت3لية: 
على  ينص  الذ1   :1 ضقم  قراض 
الشركة  امل3ل  ضأس  تخفيض   3يلي: 
قدضه  إجم3لي  بمبلغ  الخس3ئر  بسبب 

143.390.800 دضهم و.
ذالك عن طريق إلغ3ء  1.433.908 
سهم بقيمة اسمية 100 دضهم للسهم 
لينخفض  بلغ   ، ب3لك3 ل   دفوعة 
 219.609.200 ضأس  3ل الشركة إلى 

دضهم ؛

على  ينص  الذ1   :2 ضقم  قراض 
الشركة  ضأس  3ل  تخفيض   3يلي: 
الخس3ئر  عن  ن3تجة  غير  ألسب3ب 
 40.000.000 قدضه  إجم3لي  بمبلغ 
دضهم   219.609.200 أ1  ن  دضهم 
إلى 179.609.200 دضهم  و ذالك عن 
بقيمة   ، طريق إلغ3ء 400.000 سهم 
للسهم،  ق3بل  دضهم   100 إسمية 
دضهم   40.000.000 تخصيص  بلغ 

للشريك الوحيد.
قراض ضقم 3: الذ1 ينص على  3يلي:  

التعديل املق3بل للنظ3م األس3�ضي.
وتبع3 لذلك تم تعديل  قتري3ت 

النظ3م األس3�ضي الت3لية: 
بند ضقم 1: الذ1 ينص على  3يلي:

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 03 بت3ضيخ  ب3ملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت ضقم 199.
34I

THE RGHIT POINT

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
ANOUAR AL MIAARAJ

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

ضفع ضأسم3ل الشركة
THE RGHIT POINT

  39OMAR SLAOUI 4 ETAGE
 N°08 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

ANOUAR AL MIAARAJ  شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي حي الرحمة 
ش3ضع عبد الق3دض الصحراو1 ضقم 71 

- 205000 الداض البير3ء املغرب.
ضفع ضأسم3ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 
.299328

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�ضى 
تم   2020 04  3ضس  في  املؤضخ 
بمبلغ  الشركة  ضأسم3ل  ضفع 
أ1  ن  دضهم»   100.000« قدضه 
»2.800.000 دضهم» إلى »2.900.000 
القيمة  ضفع    : طريق  عن  دضهم» 

اإلسمية لألسهم املوجودة.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 04 بت3ضيخ  ب3لداض البير3ء   التج3ضية 

 3ضس 2020 تحت ضقم 7489.
35I

FIDUCIAIRE BILAL

SOHATI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
FIDUCIAIRE BILAL

 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
SOHATI TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : حي 
الخي3م  ه3ية  - 50000  كن3س 

املغرب
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 
47481

بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 
تمت   2019  13  30 في  املؤضخ 

املص3دقة على :
فوزية استيتو  )ة(  تفويت السيد 
500 حصة اجتم3عية  ن أصل 500 
حصة لف3ئدة  السيد )ة( عبد الحكيم 

استيتو بت3ضيخ 30  13 2019.
ايوب حمداو1  )ة(  تفويت السيد 
أصل  اجتم3عية  ن  حصة   500
علي  )ة(  السيد  حصة لف3ئدة    500

حمداو1 بت3ضيخ 30  13 2019.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
يونيو   10 بت3ضيخ  التج3ضية بمكن3س  

2019 تحت ضقم 2529.
36I

cabinet jdaini

BINAYAT AGHBAL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
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BINAYAT AGHBAL  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي ضقم 22 حي 

 وال1 ادضيس احفير برك93 - 63050 

برك93 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

7123

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق3نو9   2020 فبراير   26

ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

. BINAYAT AGHBAL

غرض الشركة بإيج3ز : 

 ق3ولة االشغ3ل املختلفة او البن3ء.

تج3ضة حرة.

تأجيراملعدات.
 22 ضقم   : عنوا9 املقر االجتم3عي 

 - برك93  احفير  ادضيس  حي  وال1 

63050 برك93 املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  بلغ ضأسم3ل الشركة:  

دضهم،  قسم ك3لت3لي:

السيد عبد الجب3ض زينبي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   -

وصف3ت و واطن الشرك3ء :

السيد عبد الجب3ض زينبي  عنوانه)ا( 

 63072 اغب3ل   ابراهيم  دواضاوالد 

اغب3ل املغرب.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:

السيد عبد الجب3ض زينبي  عنوانه)ا( 

 63072 اغب3ل  ابراهيم  دواضاوالد 

اغب3ل املغرب.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

أبريل   24 بت3ضيخ  ببرك93   االبتدائية 

2020 تحت ضقم 163/2020.

37I

CANOCAF SARL

THE S CERAMICA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

ش3ضع الجيش امللكي زنقة الخنس3ء 
ضقم 7 الط3بق الث3ني ضقم 03 

 NADOR ،62000 ،الن3ظوض

MAROC

THE S CERAMICA شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي: الطريق 

الرئيسية، حي أوالد إبراهيم ضقم 285 

- 287  - 62000 الن3ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

19847

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق3نو9   2020 02  3ضس 

ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 THE S : 3اإلقتر3ء بمختصر تسميته

.CERAMICA

غرض الشركة بإيج3ز :

 1/ االستراد والتصدير.

 2/ بيع الزليج و  واد الحم3م.

الطريق   : االجتم3عي  املقر  عنوا9 

الرئيسية، حي أوالد إبراهيم ضقم 285 

- 287  - 62000 الن3ظوض املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  بلغ ضأسم3ل الشركة:  
دضهم،  قسم ك3لت3لي:

الدين    صالح  الرف3عي  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والع3ئلية  الشخصية  -األسم3ء 

وصف3ت و واطن الشرك3ء :
الدين  صالح  الرف3عي  السيد 
 62000 شيكر  بني  عنوانه)ا(  ركز 

الن3ظوض املغرب.
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:
الدين  صالح  الرف3عي  السيد 
 62000 شيكر  بني  عنوانه)ا(  ركز 

الن3ظوض املغرب.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب3لن3ضوض  بت3ضيخ 09  3ضس 

2020 تحت ضقم 341.

38I

ض ز1 لالستش3ضات

 PHARMACIE BALSAM
EROUHE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ض ز1 لالستش3ضات
ش3ضع 24 نونبر عم3ضة حمد1 ولد 

الرشيد الط3بق ضقم 01 شقة ضقم 01 
العيو9 ، 70000، العيو9 املغرب

 PHARMACIE BALSAM EROUHE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي :  شروع 
 1080C ضقم C  دينة الوحدة بلوك 

العيو9 - 7000 العيو9 املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 
31551

في  عقد  وثق  ؤضخ  بمقت�ضى  
الق3نو9  إعداد  تم   2020 أبريل   13
ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 
.PHARMACIE BALSAM EROUHE
:  شروع  بإيج3ز  الشركة  غرض 
 1080C C ضقم   دينة الوحدة بلوك  

العيو9.
:  شروع  عنوا9 املقر االجتم3عي 
 1080C C ضقم   دينة الوحدة بلوك  

العيو9 - 7000 العيو9 املغرب.
أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 2020 سنة .
الشركة:   ضأسم3ل   بلغ 
100.000.000 دضهم،  قسم ك3لت3لي:

 1.000   : تتاللو  سلمى  السيدة 
دضهم   100.000.000 بقيمة  حصة 

للحصة .
 1.000  : تتاللو  سلمى  السيدة 

بقيمة 100.000.000 دضهم.
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

وصف3ت و واطن الشرك3ء :
عنوانه)ا(  تتاللو  سلمى  السيدة 

العيو9 70000 العيو9 املغرب.
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا(  تتاللو  سلمى  السيدة 

العيو9 70000 العيو9 املغرب.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
أبريل   14 بت3ضيخ  االبتدائية ب3لعيو9  

2020 تحت ضقم 829/2020.

39I

MARGEST SARL AU

YAMAN PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
MARGEST SARL AU

272 تجزئة العزوزية  راكش ، 
40000،  راكش املغرب

YAMAN PROMOTION  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي ش3ضع 
املصلئ ضقم 49 سيبع  راكش - 
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40000  راكش املغرب

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

77329

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�ضى 

تمت   2020 ين3ير   27 في  املؤضخ 

املص3دقة على :

تفويت السيد )ة( احمد البدن3و1 

500 حصة اجتم3عية  ن أصل 500 

)ة(  حمد  السيد  لف3ئدة   حصة 

البدن3و1 بت3ضيخ 27 ين3ير 2020.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

16  3ضس  بت3ضيخ  التج3ضية بمراكش  

2020 تحت ضقم 113168.

40I

MARGEST SARL AU

YAMAN PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

MARGEST SARL AU

272 تجزئة العزوزية  راكش ، 

40000،  راكش املغرب

YAMAN PROMOTION  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : ش3ضع 

املصلئ ضقم 49 سيبع  - 40000 

 راكش املغرب

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

77329

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�ضى 

تم تعيي9   2020 ين3ير   27 املؤضخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد   سير 

تبع3  وحيد  كمسير  احمد  البدن3و1 

لقبول استق3لة املسير.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

16  3ضس  بت3ضيخ  التج3ضية بمراكش  

2020 تحت ضقم 113168.

41I

بولونجي ب3تيسر1 ش3ف3تي فلوغ

بولونجي باتيسر1 شافاتي فلور 
 BOULANGERIE PATISSERIE

CHAFATI FLEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
بولونجي ب3تيسر1 ش3ف3تي فلوغ

تجزئة بن ق3سم ضقم 48 الط3بق 
السفلي سط3ت ، 26000، سط3ت 

املغرب
بولونجي ب3تيسر1 ش3ف3تي فلوض 
 BOULANGERIE PATISSERIE
CHAFATI FLEURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : تجزئة 
بن ق3سم ضقم 48 الط3بق السفلي 
سط3ت - 26000  سط3ت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

5891
في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق3نو9   2020 17  3ضس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس3�ضي 

املحدودة ب3ملميزات الت3لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 
فلوض  ش3ف3تي  ب3تيسر1  بولونجي 
 BOULANGERIE PATISSERIE

.CHAFATI FLEURS
بولونجي   : بإيج3ز  الشركة  غرض 

ب3تيسر1 .
تجزئة   : االجتم3عي  املقر  عنوا9 
السفلي  الط3بق   48 ضقم  ق3سم  بن 

سط3ت - 26000  سط3ت املغرب.
أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  بلغ ضأسم3ل الشركة:  

دضهم،  قسم ك3لت3لي:
 1.000   : س3ئل  حمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد س3ئل  حمد : 1000 بقيمة 

100 دضهم.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 
وصف3ت و واطن الشرك3ء :

عنوانه)ا(  س3ئل  حمد  السيد 
196 سط3ت  تجزئة  جمع الخير ضقم 

26000  سط3ت  غرب.
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا(  س3ئل  حمد  السيد 
196 سط3ت  تجزئة  جمع الخير ضقم 

26000 سط3ت املغرب
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
أبريل   16 بت3ضيخ  االبتدائية بسط3ت  

2020 تحت ضقم 164/2020.
42I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

 SOCIETE IMMOBILIERE
BOUSSEMLAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضفع ضأسم3ل الشركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL
EL AZDI

298  ش3ضع الته3 ي الوزاني اق3 ة 
أ 3ني  ضقم 01 تطوا9 ، 93000، 

تظوا9 املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE
BOUSSEMLAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : ش3ضع 

املعتمد بن عب3د، كديوة الشجر ضقم 
25 - 93000 تطوا9 املغرب

ضفع ضأسم3ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

5399
بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 
تم   2020 فبراير   20 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضأسم3ل  ضفع 
أ1  ن  دضهم»   2.120.000«
 2.220.000« إلى  دضهم»   100.000«
إجراء  ق3صة    : طريق  عن  دضهم» 
املقداض  املحددة  الشركة  ديو9   ع 

واملستحقة.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
11  3ضس  بت3ضيخ  االبتدائية بتطوا9  

2020 تحت ضقم 489.
43I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

 SOCIETE IMMOBILIERE
BOUSSEMLAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي9  سير جديد للشركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL
EL AZDI

298  ش3ضع الته3 ي الوزاني اق3 ة 
أ 3ني  ضقم 01 تطوا9 ، 93000، 

تظوا9 املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE
BOUSSEMLAL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : ش3ضع 

املعتمد بن عب3د، كديوة الشجر ضقم 
25 - 93000 تطوا9 املغرب
تعيي9  سير جديد للشركة

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 
5399

بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 
تم تعيي9   2020 20 فبراير  املؤضخ في 
 سير جديد للشركة السيد)ة( غبر1 
لقبول  تبع3  وحيد  كمسير  أحمد 

استق3لة املسير.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
11  3ضس  بت3ضيخ  االبتدائية بتطوا9  

2020 تحت ضقم 489.

44I

CAF MAROC

SANSAR FORLIVING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
SANSAR FORLIVING شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : زنقة واد 
زيز ضقم 20 اق3 ة ك3سطي3 الط3بق 
الث3ني ضقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

104877

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  

تم إعداد الق3نو9   2020 فبراير   25

ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

.SANSAR FORLIVING

غرض الشركة بإيج3ز : بيع و شراء 

 واد التجميل و الصحة.

زنقة واد   : عنوا9 املقر االجتم3عي 

الط3بق  ك3سطي3  اق3 ة   20 ضقم  زيز 

طنجة   90000  -  10 ضقم  الث3ني 

املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ضأسم3ل   بلغ 

دضهم،  قسم ك3لت3لي:

 100   : السعيد صنص3ض  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع3ئلية  الشخصية  -األسم3ء 

وصف3ت و واطن الشرك3ء :

السيد السعيد صنص3ض عنوانه)ا( 

د ن3ت   22300 حي القصبة د ن3ت  

أزيالل املغرب.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:

السيد السعيد صنص3ض عنوانه)ا( 

د ن3ت   22300 حي القصبة د ن3ت  

أزيالل املغرب.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

11  3ضس  بت3ضيخ  بطنجة   التج3ضية 

2020 تحت ضقم 231290.

45I

EL MUNDO DE COMPTA

 EL MUNDO SERVICIO
GROUPE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EL MUNDO DE COMPTA
 Res. Al Andalous, Inzaren Rue
 Hafid iben abdelbarre 2eme
 Etage N°7B، 90000، Tanger

MAROC
 EL MUNDO SERVICIO GROUPE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
  7B وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي: الك3ئن
ب3لط3بق الث3ني  ن اق3 ة االندلس 
انزضا9 الك3ئنة بش3ضع ح3فظ ابن 
عبد الب3ض127 طنجة .  طنجة . 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

97459
في  حر  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
الق3نو9  إعداد  تم   2019 أبريل   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األس3�ضي 

املحدودة ب3ملميزات الت3لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 EL  : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

.MUNDO SERVICIO GROUPE
بين3ء   : بإيج3ز  الشركة  غرض 

الحديد.
  7B عنوا9 املقر االجتم3عي : الك3ئن
االندلس  اق3 ة  الث3ني  ن  ب3لط3بق 
انزضا9 الك3ئنة بش3ضع ح3فظ ابن عبد 
 90000  . طنجة    . طنجة  الب3ض127 

طنجة املغرب.
أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000  بلغ ضأسم3ل الشركة:  

دضهم،  قسم ك3لت3لي:
حصة   500   : السيد زهير الكزاض 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500   : السيد عبداملغيث افيالل 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

وصف3ت و واطن الشرك3ء :

عنوانه)ا(  الكزاض  زهير  السيد 

العسلوجي  داض  بهت  الصدادنة  دواض 

بلقصير1 90000 طنجة املغرب.

افيالل  عبداملغيث  السيد 
2 طنجة  ضقم   38 السواني  عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا(  الكزاض  زهير  السيد 

العسلوجي  داض  بهت  الصدادنة  دواض 

بلقصير1 90000 طنجة املغرب

افيالل  عبداملغيث  السيد 
2 طنجة  ضقم   38 السواني  عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

 13  07 بت3ضيخ  بطنجة   التج3ضية 

2019 تحت ضقم 3302.

46I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

SNACK TITAWENE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

298  ش3ضع الته3 ي الوزاني اق3 ة 

أ 3ني  ضقم 01 تطوا9 ، 93000، 

تظوا9 املغرب

SNACK TITAWENE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي: ش3ضع 

الته3 ي الوزاني ضقم 119 - 93000 

تطوا9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

26747

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق3نو9   2020 فبراير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس3�ضي 

املحدودة ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

.SNACK TITAWENE

أكلة   : بإيج3ز  الشركة  غرض 

خفيفة و  طعم.

ش3ضع   : االجتم3عي  املقر  عنوا9 

 93000  -  119 الوزاني ضقم  الته3 ي 

تطوا9 املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ضأسم3ل   بلغ 

دضهم،  قسم ك3لت3لي:

السيد االندلو�ضي عبد الحق  250 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة.

العلي  بنعبد  زكري3ء  السيد 

 100 حصة بقيمة   250   : السماللي 

دضهم للحصة .

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   -

وصف3ت و واطن الشرك3ء :

الحق  عبد  االندلو�ضي  السيد 

 30 عنوانه)ا( ش3ضع عي9 الدفل زنقة 

كدية السبع  93000 تطوا9 املغرب.

العلي  بنعبد  زكري3ء  السيد 

عثم93  ش3ضع  عنوانه)ا(  السماللي 

 93000 160 36 ضقم  بن عف93 زنقة 

تطوا9 املغرب.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:

الحق  عبد  االندلو�ضي  السيد 

 30 عنوانه)ا( ش3ضع عي9 الدفل زنقة 

كدية السبع  93000 تطوا9 املغرب.

العلي  بنعبد  زكري3ء  السيد 

عثم93  ش3ضع  عنوانه)ا(  السماللي 

 93000 160 36 ضقم  بن عف93 زنقة 

تطوا9 املغرب.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

11  3ضس  بت3ضيخ  االبتدائية بتطوا9  

2020 تحت ضقم 0495.

47I
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LA DILIGENCE COMPTABLE

SOTAMETRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم3ل الشركة
LA DILIGENCE COMPTABLE

16 زنقة عبد العزيز الثع3لبي ش3ضع 
عالل بن عبد هللا الط3بق الث3ني 
املكتب ضقم 14 ف3س ، 30000، 

ف3س املغرب
SOTAMETRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : قطعة 61 
تجزئة أن3س الط3بق األض�ضي الشقة 

1 سيد1 حرازم السخين3ت - 30205 
ف3س املغرب

ضفع ضأسم3ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

52457
الع3م  الجمع  بمقت�ضى 
أبريل   22 في  املؤضخ  اإلستثن3ئي 
الشركة  ضأسم3ل  ضفع  تم   2020
دضهم»   500.000,00« قدضه  بمبلغ 
إلى  دضهم»   1.500.000,00« أ1  ن 
  : عن طريق  دضهم»   2.000.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بت3ضيخ  بف3س   التج3ضية 

2020 تحت ضقم 2020/1167.
48I

FNMCOMPTA

فرتات
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
فرت3ت شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي إق3 ة 
ف3د1 بلوك 14 ضقم 01  جمع املجد 

حي املجد طنجة - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

104985

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق3نو9   2020 06  3ضس 

ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتر3ء بمختصر تسميته3 : فرت3ت.

كراء   : بإيج3ز  الشركة  غرض 

السي3ضات بدو9 س3ئق.

إق3 ة   : االجتم3عي  املقر  عنوا9 
01  جمع املجد  ف3د1 بلوك 14 ضقم 

طنجة   90000  - طنجة  املجد  حي 

املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  بلغ ضأسم3ل الشركة:  

دضهم،  قسم ك3لت3لي:

 1.000   : فرت3ت  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 1000  : فرت3ت  ابراهيم  السيد 

بقيمة 100 دضهم.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   

وصف3ت و واطن الشرك3ء :

عنوانه)ا(  فرت3ت  ابراهيم  السيد 
البوغ3ز زنقة 26 ضقم 4 طنجة 90000 

طنجة املغرب.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:

ضيف   ابو  فردوس  السيدة 

عنوانه)ا( ش3ضع الحسن االول عم3ضة 
 90000 طنجة   4 ضقم   2 الط3بق   86

طنجة املغرب.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

13  3ضس  بت3ضيخ  بطنجة   التج3ضية 

2020 تحت ضقم 2206.

49I

cabinet jdaini

 YASSINE TRUKS ET
TRAVELS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نش3ط الشركة 
cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
 YASSINE TRUKS ET TRAVELS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره3 االجتم3عي : ش3ضع 
 وال1 ضشيد ضقم 21 السعيدية - 

63600 السعيدية املغرب.
توسيع نش3ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 
2603

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�ضى 
تمت   2020 فبراير   27 في  املؤضخ 
نش3ط  إلى  الت3لية  األنشطة  إض3فة 

الشركة الح3لي :
عميل في الخد 3ت.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم   
أبريل   24 بت3ضيخ  ببرك93   االبتدائية 

2020 تحت ضقم 164/2020.
50I

Sayarh & Menjra Law Firm

 NIPRO MEDICAL
MOROCCO

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sayarh & Menjra Law Firm
52، ش3ضع زضقطوني ط3بق 5 ، 
20000، الداض البير3ء املغرب

 NIPRO MEDICAL MOROCCO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : ك3ف 
أوفيس - زاوية ش3ضع عمر الخي3م 

وش3ضع عبد الرحيم بوعبيد، 
الط3بق الخ3 س،  كتب ضقم 21، 
الداضالبير3ء، املغرب - 20000  

الداض البير3ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

460543

في  حر  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
الق3نو9  إعداد  تم   2020 أبريل   03

ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 NIPRO : 3اإلقتر3ء بمختصر تسميته

.MEDICAL MOROCCO

االستيراد   : غرض الشركة بإيج3ز 

والتصدير والتوزيع والتصنيع ودعم 

تكنولوجي3 لألجهزة واملعدات الطبية.

ك3ف   : االجتم3عي  املقر  عنوا9 
الخي3م  عمر  ش3ضع  زاوية   - أوفيس 

بوعبيد،  الرحيم  عبد  وش3ضع 

 ،21 ضقم  الخ3 س،  كتب  الط3بق 

  20000  - املغرب  الداضالبير3ء، 

الداضالبير3ء املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ضأسم3ل   بلغ 

دضهم،  قسم ك3لت3لي:

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   -

وصف3ت و واطن الشرك3ء :

 NIPRO MEDICAL السيدة 

 Blokhuisstraat )عنوانه)ا EUROPE

2800 42  يشيلن بلجيك3.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا(  لعفو  س3ضة  السيدة 

اإلق3 ة  سيتي،  كولف  بوسكوضة، 

املدينة الخرراء   ،05 الشقة   ،A55

27182 بوسكوضة املغرب

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

 17 بت3ضيخ  ب3لداض البير3ء   التج3ضية 

أبريل 2020 تحت ضقم 734592.

51I
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CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

 SOCIETE IMMOBILIERE

BOUSSEMLAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

298  ش3ضع الته3 ي الوزاني اق3 ة 

أ 3ني  ضقم 01 تطوا9 ، 93000، 

تطوا9 املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE

BOUSSEMLAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : ش3ضع 

املعتمد بن عب3د، كديوة الشجر ضقم 

25 - 93000 تطوا9 املغرب

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

5399

بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 

تمت   2020 فبراير   20 في  املؤضخ 

املص3دقة على :

)ة(  حمد   3ش93  تفويت السيد 

أصل  اجتم3عية  ن  حصة   3.330

)ة(  السيد  لف3ئدة   حصة   12.210

أحمد غبر1 بت3ضيخ 20 فبراير 2020.

لب3بة  3ش93  )ة(  السيد  تفويت 

978 حصة اجتم3عية  ن أصل 978 

حصة لف3ئدة  السيد )ة( أحمد غبر1 

بت3ضيخ 20 فبراير 2020.

تفويت السيد )ة( نهوند املجدوبي 

أصل  اجتم3عية  ن  حصة   1.132

)ة(  السيد  لف3ئدة   حصة   1.132

أحمد غبر1 بت3ضيخ 20 فبراير 2020.

تفويت السيد )ة( جيه93 املجدوبي 

أصل  اجتم3عية  ن  حصة   1.132

)ة(  السيد  لف3ئدة   حصة   1.132

أحمد غبر1 بت3ضيخ 20 فبراير 2020.

الدين  صالح  )ة(  السيد  تفويت 

اجتم3عية  ن  حصة   88 املجدوبي 

أصل 2.264 حصة لف3ئدة  السيد )ة( 

أحمد غبر1 بت3ضيخ 20 فبراير 2020.

الدين  صالح  )ة(  السيد  تفويت 

املجدوبي 2.176 حصة اجتم3عية  ن 

أصل 2.264 حصة لف3ئدة  السيد )ة( 

أنس غبر1 بت3ضيخ 20 فبراير 2020.

أكرم  )ة(  حمد  السيد  تفويت 

املجدوبي 2.264 حصة اجتم3عية  ن 

أصل 2.264 حصة لف3ئدة  السيد )ة( 

أنس غبر1 بت3ضيخ 20 فبراير 2020.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

11  3ضس  بت3ضيخ  االبتدائية بتطوا9  

2020 تحت ضقم 489.

52I

CHARIBA EXPERTISE

HIDA DISTRIBUTION
تأسيس شركة املس3همة

CHARIBA EXPERTISE

 لتقى زنقة املرابطي9 وزنقة 

البخ3ض1، إق3 ة البغداد1، الط3بق 

 Oujda ،60000 ، الخ3 س، وجدة

Maroc

HIDA DISTRIBUTION  »شركة 

املس3همة» 

وعنوا9  قره3 االجتم3عي: 2،زنقة 

ابن خلك93  -، 60000 وجدة املغرب

إعال9 عن تأسيس » شركة 
املس3همة»

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

34965

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد الق3نو9   2020 فبراير   21

األس3�ضي لشركة املس3همة ب3ملميزات 

الت3لية:

شكل الشركة : شركة املس3همة .

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 HIDA  : بمختصر تسميته3  اإلقتر3ء 

. DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيج3ز :

والتقسيط  الجملة  -1تج3ضة   

واألعالف  الفالحية  للمعدات 

الكمي3ئية  واملنتج3ت  الحيوانية 

والصحية والفالحية.

أصل  تدبير أل1  و  إداضة  و  -2بن3ء 

عق3ض1.

الوقود.  وتدبير حط3ت  -3بن3ء 
املعدات  جميع  وتصدير  استيراد   4-
بغرض  املتعلقة  واملنتج3ت  واملواد 

الشركة. .
2،زنقة   : االجتم3عي  املقر  عنوا9 

ابن خلك93  - 60000 وجدة املغرب.
أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 300.000 ويبلغ ضأسم3ل الشركة 

دضهم،
 قسم ك3لت3لي:

 2.995   : الشركة حيدا انفست 
دضهم   299.500 بقيمة  حصة 

للحصة.
السيد حمد1  صطفى :  1 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   1   : هب3ل  السيد  حمد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 1   : األشهب  بن  اجالل  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   1   : السيد ط3ضق حمد1 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   1   : لينة حمد1  السيدة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
أعر3ء  جلس  أو  املتصرفو9 

الرق3بة: 
السيد حمد1  صطفى بصفته)ا( 
 ،5 عنوانه)ا(  اإلداضة  ضئيس  جلس 
ك3ليفوضنى  امليلود1  ت3ز1  تجزئة 

20150 الداض البير3ء املغرب
بصفته)ا(  هب3ل  السيد  حمد 
 تصرف غير تنفيذ1 عنوانه)ا( زنقة 
البير3ء  إق3 ة  الصغير  حسن  أبو 
دضج 1 الط3بق السفلي ش 2 املع3ضيف 

20370 الداض البير3ء املغرب
األشهب  بن  اجالل  السيدة 
تنفيذ1  غير  بصفته)ا(  تصرف 
عنوانه)ا( طنجة الب3لية  ركب املنبت 
1  جموعة 7 عم3ضة 23 ط3بق 2 ضقم 

12 90000 طنجة املغرب
 راقب أو  راقبي الحس3ب3ت :

وشرك3ؤه  مثله3  دضيب  الشركة 
)ا(بصفته  دضيب  السيد  حمد 
 ،62 عنوانه)ا(  الحس3ب3ت   راقب 
ش3ضع املق3و ة  20110 الداض البير3ء 

املغرب.

األس3�ضي  النظ3م   قتري3ت 
وتوزيع  االحتي3طي  بتكوين  املتعلقة 

األضب3ح :
اقتط3ع نسبة خمسة في امل3ئة  ن 
الربح الص3في للسنة امل3لية يخصص 
كم3  الق3نوني،  االحتي3طي  لتكوين  

نص عليه الق3نو9 95-17.
تكوين  الع3م  للجمع  يمكن 

احتي3طي اختي3ض1.
توزع األضب3ح الق3بلة للتوزيع طبق3 

ملقتصي3ت الق3نو9 95-17.
املنصوص  الخ3صة  اإل تي3زات 

عليه3 لكل شخص :
توجد  قتري3ت  تعلقة  ال 
بقبول األشخ3ص املخول لهم تفويت 
األسهم وتعيي9 جه3ز الشركة املخول 

له البث في طلب3ت القبول :
فصل  االس3�ضي   ب3لق3نو9  يوجد 
ينص على ا9 تفويت اسهم الشركة 

للغير خ3ضع لقبول  جلس االداضة.
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بت3ضيخ  بوجدة  التج3ضية 

2020 تحت ضقم 1052.

53I

STE KHADAMATE MOHAFIDI

خد ات  حافد1
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE KHADAMATE MOHAFIDI
 BD AKID ALAM NADA 4

 FB ATACHAROUK HAY MY
 RACHID GR 1 ، 20700،
CASABLANCA MAROC

خد 3ت  ح3فد1 شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوض التصفية(
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : ش3ضع 

العقيد العالم ندى 4 ف ب 
التش3ضك  حي  وال1 ضشيد 1  20700 

الداضالبير3ء املغرب
حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 
133335
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الشريك  قراض  بمقت�ضى 
 2020 09  3ضس  في  الوحيداملؤضخ 
ذات  سؤولية  شركة  حل  تقرض 
الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 
ضأسم3له3  خد 3ت  ح3فد1   بلغ 
وعنوا9  قره3  دضهم   100.000
اإلجتم3عي ش3ضع العقيد العالم ندى 
4 ف ب التش3ضك  حي  وال1 ضشيد 1  
الداض البير3ء املغرب نتيجة   20700

ل : االز ة االقتص3دية.
ش3ضع  ب  التصفية  وحدد  قر 
العقيد العالم ندى 4 ف ب التش3ضك  
الداض   20700  1 ضشيد  حي  وال1 

البير3ء املغرب. 
و عي9:

السيد)ة(  حمد   ح3فد1 
زنقة  بن3ني  وعنوانه)ا(  بروكة دضب 
الداض البير3ء    20700   73 ضقم   66

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتر3ء الحدود املفروضة 
لهم  حل  املخولة  الصالحي3ت  على 
املخ3برة و  حل تبليغ العقود والوث3ئق 
العقيد  ش3ضع   : ب3لتصفية  املتعلقة 
حي  التش3ضك  ب  ف   4 ندى  العالم 
 وال1 ضشيد 1 الداض البير3ء املغرب.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 17 بت3ضيخ  ب3لداض البير3ء   التج3ضية 

 3ضس 2020 تحت ضقم 734663.
54I

CCJF

ATLANTIC CIMENT
إعال9  تعدد القراضات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
ATLANTIC CIMENT »شركة  

املس3همة»
وعنوا9  قره3 االجتم3عي: كلم 6.3 
ش3ضع  وال1 اسم3عيل عي9 السبع 

الداض البير3ء - - الداضالبير3ء 
املغرب

»إعال9  تعدد القراضات»
ضقم التقييد في السجل التج3ض1: 

302889

بمقت�ضى الجمع الع3م االستثن3ئي 
تم اتخ3ذ   2020 أبريل   24 املؤضخ في 

القراضات الت3لية: 
قراض ضقم 1: الذ1 ينص على  3يلي: 
استمراض استغالل الشركة على الرغم 
 ن خس3ضة أكثر  ن ثالثة أضب3ع ) ¾ ( 

ضأس امل3ل.
ينص  الذ1   :2 ضقم  قراض 
الرأسم3ل  الرفع  ن  على  3يلي: 
خمسم3ئة  ليو9  االجتم3عي  ن 
إلى  دضهم    )500.000.000,00(
وخمسي9  ليو9  وثالثة  خمسم3ئة 
عن  دضهم   )553.000.000,00(
طريق اكتت3ب ثالثة وخمسي9  ليو9 
وذلك   دضهم   )  53.000.000,00(
الج3ضية املستحقة  الديو9  بتعويض 
على الشركة بإصداض  ئة و ستة أالف 
بقيمة)500,00)  سهم   )  106.000(
الواحد. للسهم  دضهم  
قراض ضقم 3: الذ1 ينص على  3يلي: 
الخفض  ن الرأسم3ل االجتم3عي  ن 
وخمسي9  ليو9  وثالثة  خمسم3ئة 
اثني9  إلى  دضهم   )553.000.000,00(
 (22.000.000,00( وعشرين  ليو9 
دضهم عن طريق حذف  ليو9 و اثني9 
سهم   )1.062.000( ألف  وستي9 
500,00 دضهم للسهم الواحد  بقيمة 
للخس3ئر  الجزئي  لإل تص3ص  وذلك 

املتراكمة. 
قراض ضقم 4: الذ1 ينص على  3يلي: 

تعديل الق3نو9 األس3�ضي لشركة .
وتبع3 لذلك تم تعديل  قتري3ت 

النظ3م األس3�ضي الت3لية: 
بند ضقم 1: الذ1 ينص على  3يلي: 

استمراض استغالل الشركة
بند ضقم 2: الذ1 ينص على  3يلي: 

الرفع  ن الرأسم3ل االجتم3عي
بند ضقم 3: الذ1 ينص على  3يلي: 

الخفض  ن الرأسم3ل االجتم3عي
بند ضقم 4: الذ1 ينص على  3يلي: 

تعديل الق3نو9 األس3�ضي لشركة .
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
 29 بت3ضيخ  ب3لداض البير3ء   التج3ضية 

أبريل 2020 تحت ضقم 734805.

55I

Gescompte

 FAY CORPORATE AND

INVEST SARL A.U
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

 FAY CORPORATE AND INVEST

SARL A.U شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : 13، 
زنقة أحمد املج3طي الط3بق 1 ضقم 

8 املع3ضيف الداض البير3ء - 20050 

الداض البير3ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

460351

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق3نو9   2020 فبراير   28

ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند  الشركة  تبوعة  تسمية 

 FAY  : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

 CORPORATE AND INVEST

.SARL A.U

غرض الشركة بإيج3ز :

اإلعال ي3ت وبيع  عداته3.

 ،13  : االجتم3عي  املقر  عنوا9 
ضقم   1 الط3بق  املج3طي  أحمد  زنقة 

 20050  - املع3ضيف الداض البير3ء   8

الداض البير3ء املغرب.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضأسم3ل   بلغ 

10.000,00 دضهم،  قسم ك3لت3لي:

  : حليمي  الشرقي  السيد 

10.000,00 حصة بقيمة 100 دضهم 

للحصة .

 100  : حليمي  الشرقي  السيد 

بقيمة 100 دضهم.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

وصف3ت و واطن الشرك3ء :

عنوانه)ا(  حليمي  الشرقي  السيد 

  20050 أزيالل  أفوضاض  اإلداض1  الحي 

أزيالل املغرب.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا(  حليمي  الشرقي  السيد 

  20050 أزيالل  أفوضاض  اإلداض1  الحي 

أزيالل املغرب.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

 16 بت3ضيخ  ب3لداض البير3ء   التج3ضية 

 3ضس 2020 تحت ضقم 734429.

56I

COMPTASTEL

جنين  اركت
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTASTEL

 Av Prince Heritier ET.1 AP.1 194

، 90020، TANGER MAROC

جني9  3ضكت شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي : ش3ضع 

ابن زيدو9 وبروكس اق3 ة لخرالد 1 

الط3بق السفلي املحل 9  - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 

105105

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق3نو9   2020 16  3ضس 

ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
جني9   : بمختصر تسميته3  اإلقتر3ء 

 3ضكت.
غرض الشركة بإيج3ز :

 سوق  مت3ز.
ش3ضع   : االجتم3عي  املقر  عنوا9 
 1 ابن زيدو9 وبروكس اق3 ة لخرالد 
 90000  -   9 الط3بق السفلي املحل 

طنجة املغرب.
أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضأسم3ل   بلغ 

100.000,00 دضهم،  قسم ك3لت3لي:
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء   -

وصف3ت و واطن الشرك3ء :
الر 3ني  الحميد  عبد  السيد 
الصب3ض عنوانه)ا( حي السع3دة 1 زنقة 

17 ضقم 2  90000 طنجة املغرب.
والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:
الر 3ني  الحميد  عبد  السيد 
الصب3ض عنوانه)ا( حي السع3دة 1 زنقة 

17 ضقم 2  90000 طنجة املغرب
ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بت3ضيخ  بطنجة   التج3ضية 

2020 تحت ضقم 231484.

57I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté SUPER COSMETIQUE
BEAUTE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté SUPER COSMETIQUE
BEAUTE  شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي ضقم 

26،  جموعة 5، برج  وال1 عمر - 
50000  كن3س البلد

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج3ض1 : 
49517

في  عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق3نو9   2020 فبراير   11
ذات  سؤولية  لشركة  األس3�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات   حدودة 

ب3ملميزات الت3لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند  الشركة  تبوعة  تسمية 
 Sté  : تسميته3  بمختصر  اإلقتر3ء 

. SUPER COSMETIQUE BEAUTE

: بيع املواد  غرض الشركة بإيج3ز 

الشبه طبية و التجميل.

التصدير  الطبية،  األالت  بيع 

واإلستيراد.

ضقم   : االجتم3عي  املقر  عنوا9 

 - برج  وال1 عمر   ،5 26،  جموعة 

50000  كن3س البلد.

أجله3  تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  بلغ ضأسم3ل الشركة:  

دضهم،  قسم ك3لت3لي:

 1.000   : العن93  يونس  السيد  

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع3ئلية  الشخصية  -األسم3ء 

وصف3ت و واطن الشرك3ء :

عنوانه)ا(  العن93  يونس  السيد  

ضقم 26،  جموعة 5، برج  وال1 عمر 

50000  كن3س املغرب.

والع3ئلية  الشخصية  األسم3ء 

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا(  العن93  يونس  السيد  

ضقم 26،  جموعة 5، برج  وال1 عمر 

50000  كن3س املغرب.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

02  3ضس  بت3ضيخ  التج3ضية بمكن3س  

2020 تحت ضقم 1038.

58I

HIGH-TECH SAFETY

HIGH-TECH SAFETY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

HIGH-TECH SAFETY

 119BLOC RIAD BD

 ECHOUHADA HAY

 MOHAMMADI CASABLANCA ،

20570، CASABLANCA MAROC

  high-tech safety 

شركة  ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره3 اإلجتم3عي:  

 119BLOC RIAD BD

 ECHOUHADA HAY

 MOHAMMADI CASABLANCA

.- 20570 CASABLANCA MAROC

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج3ض1 

245091

بمقت�ضى الجمع الع3م اإلستثن3ئي 

تم   2019 أغسطس   07 في  املؤضخ 

تعيي9  سير جديد للشركة السيد)ة( 

  ABDERRAHIM NASREDDINE

استق3لة  لقبول  تبع3  وحيد  كمسير 

املسير.

ب3ملحكمة  الق3نوني  اإليداع  تم 

بت3ضيخ  البير3ء   ب3لداض   التج3ضية 

11 يوليوز 2019 تحت ضقم 717994.

59I
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 III.  -  إعالنات إدارية
وكالة الحوض املائي لسبو

 لخص قراض
افتت3ح البحث العلني

أصدضته  ديرة  قراض  بموجب 
وك3لة الحوض امل3ئي لسبو ضقم ح.ج 
 2020 23 أبريل  2020/2913 بت3ضيخ 
املسمى  العق3ض  على  سيجرى  الذ1 
بتع3ونية   23 ضقم  األضضية  القطعة 
الك3ئنة  الفوز  الزضاعي  اإلصالح 
املكتب  شه3دة  ذات  زيراضة  بجم3عة 
 192 الجهو1 لالستثم3ض الفالحي ضقم 
ب3لجم3عة   2020 2  3ضس  بت3ضيخ 
دائرة  زيراضة،  قي3دة  زيراضة،  الترابية 
ق3سم،  سيد1  إقليم  الشراضدة، 
ابتداء  ن ت3ضيخ 8  13 2020 إلى غ3ية 
في شأ9  بحث علني   2020  13  18
 شروع الترخيص بإنج3ز ثقب  وجلب 
سقي  س3حة  أجل  امل3ء  نه،  ن 
9.5432 هكت3ضا لف3ئدة السيد العربي 
التعريف  لبط3قة  الح3 ل  الزاهير 

.GK 19376 الوطنية ضقم
8

وك3لة الحوض امل3ئي لسبو

 لخص قراض
افتت3ح البحث العلني

أصدضته  ديرة  قراض  بموجب 
وك3لة الحوض امل3ئي لسبو ضقم ح.ج 
 2020 23 أبريل  2020/2914 بت3ضيخ 
املسمى  العق3ض  على  سيجرى  الذ1 
العق3ض1  الرسم  ذ1   44 الكف3ح 
ب3لجم3عة  املتواجد   30/5856 ضقم 
الترابية اشب3ن3ت، قي3دة زيراضة، دائرة 
ق3سم،  سيد1  إقليم  الشراضدة، 
ابتداء  ن ت3ضيخ 8  13 2020 إلى غ3ية 
في شأ9  بحث علني   2020  13  18
 شروع الترخيص بإنج3ز ثقب  وجلب 
 5 امل3ء  نه،  ن أجل سقي  س3حة 
هكت3ضا لف3ئدة السيد بشروض1 عمر 
الوطنية  التعريف  لبط3قة  الح3 ل 

.GK 12437 ضقم
9

وك3لة الحوض امل3ئي لسبو

 لخص قراض
افتت3ح البحث العلني

أصدضته  ديرة  قراض  بموجب 
وك3لة الحوض امل3ئي لسبو ضقم ح.ج 
 2020 23 أبريل  2020/2915 بت3ضيخ 
املسمى  العق3ض  على  سيجرى  الذ1 
ضقم  الكيشية  األضضية  القطعة 
العوا ر  بمشيخة  الك3ئنة   388/2
امللكية  حق  عن  تسليم  عقد  ذات 
 1999 سبتمبر   30 والتصرف بت3ضيخ 
ب3ب  الترابية  ب3لجم3عة  املتواجدة 
دائرة الشراضدة،  قي3دة زيراضة،  تيوك3، 
إقليم سيد1 ق3سم، ابتداء  ن ت3ضيخ 
8  13 2020 إلى غ3ية 18  13 2020 
بحث علني في شأ9  شروع الترخيص 
بإنج3ز بئر وجلب امل3ء  نه،  ن أجل 
لف3ئدة  هكت3ضا   3.50 سقي  س3حة 
السيد البوض اله3شمي الح3 ل لبط3قة 

.G 151192 التعريف الوطنية ضقم
10

وك3لة الحوض امل3ئي لسبو

 لخص قراض
افتت3ح البحث العلني

أصدضته  ديرة  قراض  بموجب 
وك3لة الحوض امل3ئي لسبو ضقم ح.ج 
 2020 21 أبريل  2020/2909 بت3ضيخ 
الجم3عي  العق3ض  على  سيجرى  الذ1 
دواض  املسمى  ب3ملك93  ترس  املدعو 
الساللية  للجمعية  الت3بع  ضحو  أوالد 
أوالد ضحو ذ1 شه3دة االستغالل ضقم 
املتواجد   2020 ين3ير   20 بت3ضيخ   4
الشم3لية،  ع3 ر  الترابية  ب3لجم3عة 
دائرة  الشم3لية،  ع3 ر  قي3دة 
سليم93،  سيد1  إقليم  القصيبية، 
إلى   2020  13  11 ت3ضيخ  ابتداء  ن 
في  علني  بحث   2020  13  21 غ3ية 
شأ9  شروع الترخيص بإنج3ز ثقب 
سقي  أجل  امل3ء  نه،  ن  وجلب 
هكت3ضا لف3ئدة السيد   1.50  س3حة 
لبط3قة  الح3 ل  أحمد  الهراس 

.G 17653 التعريف الوطنية ضقم
11

وك3لة الحوض امل3ئي لسبو

 لخص قراض

افتت3ح البحث العلني
أصدضته  ديرة  قراض  بموجب 

وك3لة الحوض امل3ئي لسبو ضقم ح.ج 

 2020 21 أبريل  2020/2912 بت3ضيخ 

الفالحية  الذ1 سيجرى على األضض 

عبد  الشيخ  بالد  املسمى  ب3مللك 

 25 بت3ضيخ  ذات عقد1 كراء  السالم 

ب3لجم3عة  املتواجدة   2020  3ضس 

الترابية القصيبية، قي3دة القصيبية،  

سيد1  إقليم  القصيبيية،  دائرة 

 13  11 ت3ضيخ  ابتداء  ن  سليم93، 

2020 بحث   13  21 إلى غ3ية   2020

الترخيص  شأ9  شروع  في  علني 

بإنج3ز ثقب وجلب امل3ء  نه،  ن أجل 

سقي  س3حة 5 هكت3ضا لف3ئدة السيد 
ض�ضى  حمد بو هد1  الح3 ل لبط3قة 

.GA 169301 التعريف الوطنية ضقم

12

وك3لة الحوض امل3ئي لسبو

 لخص قراض

افتت3ح البحث العلني
بموجب قراض أصدضته  ديرة وك3لة 

 الحوض لسبو ضقم ح.ج 2020/2907 
بت3ضيخ 21 أبريل 2020 الذ1 سيجرى 

البوضية  ن  الفالحية  األضض  على 

الخ3 س  له  حمد  املغفوض  توزيع 

طيب هللا ثراه الت3بعة للمركز الفالحي 

ذات  الكب3ضثة  بدواض  والك3ئنة   246

بت3ضيخ   193 ضقم  إداضية   شه3دة 

املتواجد ب3لجم3عة   2020 13  3ضس 

بهت،  دائرة  العسلوجي،  داض  الترابية 

إقليم سيد1 ق3سم ابتداء  ن ت3ضيخ 

11  13 2020 إلى غ3ية 21  13 2020 

بحث علني في شأ9  شروع الترخيص 

امل3ء  نه  ن  وجلب  ثقب  بإنج3ز 

هكت3ضا لف3ئدة   3 أجل سقي  س3حة 

السيد  حمد حريدة الح3 ل لبط3قة 

.GN139462 التعريف الوطنية

13

وك3لة الحوض امل3ئي لسبو

 لخص قراض
افتت3ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك3لة
ح.ج  ضقم  لسبو  امل3ئي  الحوض 
أبريل   21 بت3ضيخ   2020/2911
العق3ض  على  سيجرى  الذ1   2020
الك3ئن  »حرحوضي3ت»  املسمى 
املطلب  ذ1  برج3ل  اوالد  بدواض 
بت3ضيخ  بيع  وعقد   13/5650  ضقم 
املتواجد   2019 أغسطس   15
قي3دة  املن3صرة،  الترابية  ب3لجم3عة 
إقليم  بنمنصوض،  دائرة  املن3صرة، 
 13  11 ت3ضيخ  ابتداء  ن  القنيطرة 
2020 بحث   13  21 إلى غ3ية   2020
الترخيص  شأ9  شروع  في  علني 
بإنج3ز ثقب وجلب امل3ء  نه  ن أجل 
لف3ئدة  هكت3ضا   0,30 سقي  س3حة 
السيدة حن93  ؤ ن الح3 لة لبط3قة 

.I470648 التعريف الوطنية
14

وك3لة الحوض امل3ئي لسبو

 لخص قراض
افتت3ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك3لة
ح.ج  ضقم  لسبو  امل3ئي  الحوض 
أبريل   21 بت3ضيخ    2020/2908
القطعة  على  سيجرى  الذ1   2020
األضضية الفالحية البوضية  ن توزيع 
طيب  الخ3 س  له  حمد  املغفوض 
هللا ثراه الت3بعة للمركز الفالحي 246 
والك3ئنة بمزاضع دواض الرزيم3 الكب3ضثة 
بت3ضيخ   192  ذات شه3دة إداضية ضقم 
13  3ضس 2020 املتواجدة ب3لجم3عة 
داض  قي3دة  العسلوجي،  داض  الترابية 
العسلوجي، دائرة بهت، إقليم سيد1 
ق3سم ابتداء  ن ت3ضيخ 11  13 2020 
بحث علني   2020  13  21 إلى غ3ية 
بإنج3ز  الترخيص  شأ9  شروع  في 
ثقب وجلب امل3ء  نه  ن أجل سقي 
هكت3ضا لف3ئدة السيد   2,50  س3حة 
لبط3قة  الح3 ل  الداود1  يونس 

.GN155656 التعريف الوطنية
15
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وك3لة الحوض امل3ئي لسبو

 لخص قراض
افتت3ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك3لة
ح.ج  ضقم  لسبو  امل3ئي  الحوض 
أبريل   21 بت3ضيخ   2020/2910
األضض  على  سيجرى  الذ1   2020
له  املغفوض  توزيع  الفالحية  ن 
الدولة  ت3بعة أل الك  الث3ني  الحسن 
بت3ضيخ   234  ذات شه3دة إداضية ضقم 
املتواجد ب3لجم3عة   2020 13  3ضس 

الترابية اض يالت، قي3دة  خت3ض، دائرة 

ابتداء  ق3سم  سيد1  إقليم  بهت، 

غ3ية  إلى   2020  13  11 ت3ضيخ   ن 

في شأ9  بحث علني   2020  13  21

 شروع الترخيص بإنج3ز ثقب وجلب 

 5 أجل سقي  س3حة  امل3ء  نه  ن 

هكت3ضا لف3ئدة السيدة بنمزوز زهراء 

الوطنية  التعريف  لبط3قة  الح3 لة 

.GN56832

16

وك3لة الحوض امل3ئي لسبو

 لخص قراض

افتت3ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك3لة

ح.ج  ضقم  لسبو  امل3ئي  الحوض 

 2020 22 أبريل  2020/2793 بت3ضيخ 

املسمى  العق3ض  على  سيجرى  الذ1 

امللكية  شه3دة  ذ1  الجميل  املنظر 

املتواجد ب3لجم3عة   41/50190 ضقم 

الترابية اغب3لو اقوضاض، دائرة صفرو،

 13 ت3ضيخ  ابتداء  ن  صفرو  إقليم 

 2020  13  22 إلى غ3ية   2020  13 

بحث علني في شأ9  شروع الترخيص 

امل3ء  نه  ن  وجلب  ثقب  بإنج3ز 

هكت3ضا   1,5518 أجل سقي  س3حة 

احمد  بنمنصوض  السيد  لف3ئدة 

الوطنية  التعريف  لبط3قة  الح3 ل 

.CB17593

17
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