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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو6 في ميدا6 اإلشهاض القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلداضة أية مسؤولية فيما يتعلق بمرمو6 اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
فيداضكو

شركة محدودة املسؤولية
ضأسمالها : 222.222 دضهم

عرو هيئة الخبراء املحاسبي6
زنقة مصطفى املعاني ضقم 357 - الداض البيراء

STE MYA INVEST
شركة محدودة املسؤولية
ضأسمالها : 222.222 دضهم

مقر الشركة : محج لالياقوت ضقم 

39 الطابق الخامس الشقة د - الداض 

البيراء

س,ت ضقم 446243

تم بيا6 خطأ بعنوا6 نص اإلشهاض 

 MYA شركة  بتأسيس  الخاص 

شركة  هي  الشركة  بأ6   INVEST

وحيد  لشريك  املسؤولية  محدودة 

محدودة  بشركة  األمر  يتعلق  بينما 

املسؤولية.
عن موجز وبيا6

املسير

السيد موال2 أمي6 البيسوض2

1 P

 STE UNIVERSITE

 INTERNATIONALE DE

LAAYOUNE
SARL

RC : 31597

تأسيس شركة
العام  الجمع  قراض  بمقت�شى 

 2222 فبراير   29 بتاضيخ  املنعقد 

املسؤولية  ذات  شركة  إنشاء  تم 

املحدودة بالخصائص التالية :

 STE UNIVERSITE  : التسمية 

 INTERNATIONALE DE

.LAAYOUNE

النشاط :

الطب  كلية  واستغالل  إنشاء 

كلية  واستغالل  إنشاء  الخاصة، 

الصيدلة الخاصة، إنشاء واستغالل 

الكلية الخاصة لطب األسنا6، إنشاء 

للهندسة  الخاصة  الكلية  واستغالل 

واستغالل  إنشاء  الحيوية،  الطبية 

وتقنيات  لعلوم  الخاصة  كلية 

الكلية  واستغالل  إنشاء  الصحة، 

إنشاء  الصحة،  ملدضسة  الخاصة 

للغات،  خاصة  كليات  واستغالل 

التعليم  مراكز  واستغالل  إنشاء 

وتشغيل  إنشاء  الخاص،  املستمر 

إنشاء  الصحة،  إلداضة  خاصة  كلية 

للتمريض،  خاصة  كلية  واستغالل 

واستغالل مؤسسات التعليم  إنشاء 

العالي الخاص، إنشاء واستغالل حرم 

خاصة،  جامعية  ومساكن  جامعي 

املؤتمرات  مراكز  واستغالل  إنشاء 

الخاصة.

محمد  محج   : االجتماعي  املقر 
السادس تجزئة الوحدة بلوك D ضقم 

266 - العيو6.

من تاضيخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
دضهم   22.222.222  : املال  ضاس 

مقسمة على 222.222 حصة موزعة 

كالتالي :

السيد موال2 حمد2 ولد الرشيد : 

42.222 حصة.

 32.222  : القمر  محمد  السيد 

حصة.

 32.222  : قوبع  أحمد  السيد 

حصة.

موال2  السيد  تعيي6   : التسيير 
محمد  السيد  الرشيد،  ولد  حمد2 
القمر والسيد أحمد قوبع كمسيرين 
للشركة ملدة غير محدودة مع اعتماد 
اإلمراء املشترك ملسيرين على األقل.

االبتدائية  باملحكمة  اإليداع  تم 
بالعيو6 بتاضيخ 29 أبريل 2222 تحت 

ضقم 858/2222.
2 P

STE JANNA LOGEMENT
SARL AU

برأسمال : 222.222 دضهم
2 ودادية األمة العربية - خريبكة

بمقت�شى محرر جمع عام    -  2
 2222 ماضس   9 استثنائي املنعقد في 
 JANNA شركة  يخص  بخريبكة 
املوجود   LOGEMENT SARL AU
تقرضت  أعاله،  بالعنوا6  مقرها 

التغييرات التالية :
بيع حصص اجتماعية :

جميع  محمد  طريق  السيط  باع 
حصصه االجتماعية للسيد املكاو2 
التعريف  لبطاقة  الحامل  أحمد، 
لتصبح   W827266 ضقم  الوطنية 
للشركة  االجتماعية  الحصص 

موزعة على الشكل التالي :
طريق محمد التوزيع القديم 522 

حصة التوزيع الجديد 2 حصة.
القديم  التوزيع  أحمد  املكاو2 
 2222 الجديد  التوزيع  حصة   522

حصة.
حصة   2222  : الحصص  جميع 

التوزيع القديم 2222 حصة.
 التوزيع الجديد : 2222 حصة.

تنسيق القانو6 األسا�شي للشركة :
السادس،  األول،  البند  أ6  بما 
القانو6  من  عشر  والراقع  السابع 
األسا�شي للشركة قد شمله التغيير، 
قرض الجمع العام االستثنائي تنسيق 

القانو6 األسا�شي للشركة.

التسيير :
االستثنائي  العام  الجمع  قبول 
املكاو2  السابقة  املسيرة  استقالة 

فتيحة.
قرض الجمع العام االستثنائي منح 
املكاو2 أحمد وظيفة املسير  السيد 
غير  ملدة  للشركة  والوحيد  الجديد 
محددة وبذلك تم تغيير البند الرابع 

عشر من قانو6 األسا�شي للشركة.
الشكل  تغيير   : القانوني  الشكل 
ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 
املسؤولية املحدودة SARL إلى شركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

.SARL AU وحيد
لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2
االبتدائية  باملحكمة  الربط  كتابة 
 2222 ماضس   22 بتاضيخ  بخريبكة 
التجاض2  وبالسجل   239 ضقم  تحت 

تحت ضقم 232.
3 P

STE PELUX
SARL

برأسمال : 222.222 دضهم
ضقم 6 مكرض، الطابق السفلي بلوك د 

شاضع 22 غشت خريبكة
بمقت�شى عقد عرفي مؤضخ    -  2
سنت   2222 أبريل   8 في  بخريبكة 
ذات  لشركة  األساسية  القواني6 
املميزات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :
التسمية : STE PELUX ش.ذ.م.م.

املوضوع :
التحليل  )البرمجة،  املعلوميات 

والتصميم(.
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INFORMATIQUE PROGRAMMEUR, 

ANALYSTE, CONCEPTEUR.
مكرض،   6 ضقم   : االجتماعي  املقر 

 22 شاضع  د  بلوك  السفلي،  الطابق 

غشت خريبكة.

الشركة  صالحية  مدة   : املدة 

حددت في 99 سنة )تسعة وتسعو6( 

ابتداء من تاضيخ تسجيلها في السجل 

التجاض2 إال في حالة االنحالل السابق 

ألوانه أو في حالة التمديد.

 222.222  : االجتماعي  الرأسمال 

من  حصة   2222 إلى  موزعة  دضهم 

املنسوبة  للحصة  دضهم   222 فئة 

كالتالي إلى :

الفاللي عبد الرحما6 : 252 حصة.

 252   : الرحما6  خاشع  أحمد 

حصة.

الروحي عدنا6 : 252 حصة.

فوزية بليبلة : 252 حصة.

املجموع : 2222 حصة.

عبد  الفاللي  عي6   : التسيير 

الرحما6  خاشع  وأحمد  الرحما6 

مسيرا6 للشركة ملدة غير محددة.

2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

الربط باملحكمة االبتدائية بخريبكة 

بتاضيخ 27 أبريل 2222 تحت ضقم 252 

وبالسجل التجاض2 تحت ضقم 6322.

4 P

LEET IMMO
برأسمال : 22.222 دضهم

ضقم 6 مكرض، الطابق السفلي، بلوك 

»د«، شاضع 22 غشت، خريبكة

بمقت�شى عقد عرفي مؤضخ بخريبكة 

القواني6  سنت   2222 ماضس   22 في 

مسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 

محدودة لها املميزات التالية :

 LEET IMMO SARL  : التسمية 

ش.ذ.م.م.

)البرمجة،  املعلوميات   : املوضوع 

التحليل والتصميم(.
مكرض،   6 ضقم   : االجتماعي  املقر 

 22 الطابق السفلي، بلوك »د« شاضع 

غشت، خريبكة.

الشركة  صالحية  مدة   : املدة 

من تاضيخ  سنة ابتداء   99 حددت في 

في  إال  التجاض2  السجل  في  تسجيلها 

في  أو  ألوانه  السابق  االنحالل  حالة 

حالة التمديد.

الرأسمال االجتماعي : 22.222 دضهم 

 222 222 حصة من فئة  موزعة إلى 

دضهم للحصة واملنسوبة كالتالي إلى :

نوض الدين صابر 22 حصة ؛

لحسن البوهالي 62 حصة ؛

دحما6 بعيريس 22 حصة ؛

املجموع 222 حصة.

الدين صابر  نوض  عي6   : التسيير 

للشركة  مسيرا6  البوهالي  ولحسن 

ملدة غير محددة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الربط باملحكمة االبتدائية بخريبكة 

بتاضيخ 27 أبريل 2222 تحت ضقم 252 

وبالسجل التجاض2 تحت ضقم 6323.

5 P

R.SERVICE
SARL AU

شركة اض.سيرفيس
ضأس املال : 62.222 دضهم

املقر االجتماعي : 23 زنقة أنوال، 

عماضة فلوض2 ضقم 22، مكتب ضقم 4، 

ميموزا، القنيطرة

تأسيس شركة
حرض  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة تم وضع القانو6 األسا�شي 

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

املواصفات  وذات  الوحيد  الشريك 

التالية :

سيرفيس«  »اض.  شركة   : التسمية 

ش.م.م.ش.و.
زنقة أنوال،   23  : املقر االجتماعي 

عماضة فلوض2 ضقم 22، مكتب ضقم 4، 

ميموزا، القنيطرة.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

62.222 دضهم مكو6 من 622 حصة 

حصة  لكل  دضهم   222 فئة  من 

لفائدة :

السيد أنواض الناجم 622 حصة.

الهاتفي  االتصال  مركز   : الغرض 

)مركز االتصال(.

املدة : 99 سنة.

املسير : يسير الشركة السيد أنواض 

الناجم ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة 

تحت الرقم السجل التجاض2 54477.

6 P

CH-MULTI SERVICES
SARL

تأسيس شركة
يوم  في  مؤضخ  عرفي  لعقد   تبعا 

22 أبريل 2222 حيث تم وضع قواني6 

املسؤولية  ذات  املساهمة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات التالية :

: »شركة �شي اش مولتي  التسمية 

الشريك  ذات  ش.م.م.  سيرفيس« 

الوحيد.

الصفة القانونية : شركة مساهمة 

ذات مسؤولية محدودة.

حدد موضوع الشركة   : املوضوع 

في ما يلي :

التجاضة في منتجات التنظيف.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

لالكتتاب  كلها  دضهم   222.222

والدفع.
املنظمة  زنقة   : االجتماعي  املقر 

حي   ،226 ضقم  االفريقية  الوحدة 

املدينة الجديدة، اكادير.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاضيخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

اإلداضة : يدير الشركة السيد نبيل 

الشبكي ملدة غير محدودة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

بكتابة الربط لدى املحكمة التجاضية 

 2222 أبريل   29 بتاضيخ   ألكادير 

تحت ضقم 92223.

7 P

BRIDGE FOOD
SARL

تأسيس شركة
يوم  في  مؤضخ  عرفي  لعقد   تبعا 
4 ماضس 2222 حيث تم وضع قواني6 
املسؤولية  ذات  املساهمة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات التالية :
فود«  بريدج  »شركة   : التسمية 

ش.م.م.
الصفة القانونية : شركة مساهمة 

ذات مسؤولية محدودة.
حدد موضوع الشركة   : املوضوع 

في ما يلي :
بيع املواد الغذائية.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 
لالكتتاب  كلها  دضهم   222.222

والدفع.
 ،2 بلوك   4 ضقم   : املقر االجتماعي 

الطابق الثاني، زنقة البكا2، اكادير.
99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاضيخ تأسيس الشركة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
السيد  الشركة  يدير   : اإلداضة 
عماد  والسيد  التجاني  انعينيعة 

انعينيعة ملدة غير محدودة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
بكتابة الربط لدى املحكمة التجاضية 
 2222 أبريل   24 بتاضيخ   ألكادير 

تحت ضقم 92226.
8 P

 STE 2K IMPORT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
.STE 2K IMPORT : التسمية

الهدف : التصدير واالستيراد، بيع 
أشغال  السياضات املستعملة،  وشراء 

مختلفة أو البناء.
زنقة   6 2 عماضة  : شقة ضقم  املقر 

جدة الرباط.
املدة : 99 سنة من تاضيخ التاسيس.
دضهم   222.222  : الراسمال 
فئة  من  حصة   2222 الى  مقسمة 

222 دضهم موزعة كالتالي :
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 522  .... كمال  قادير2  السيد 
حصة.

السيد البكيلي عبد الرزاق ... 522 
حصة.

السيدا6 قادير2 كمال   : التسيير 
والبكيلي عبد الرزاق.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض2  سجل  بالرباط،  التجاضية 

تحت ضقم 243495.
9 P

GRAND SAHARA IMPEX
SARL AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قراض  إثر  على 
بتاضيخ 22 ماضس 2222 ملساهم شركة 
شركة   GRAND SAHARA IMPEX
بمساهم  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 222.222 ضاسمالها   البالغ  واحد، 
الحزام،  والكائن مقرها شاضع  دضهم 

ضقم 277، العيو6.
من حصص  حصة   522 تفويت 
السيد املهد2 لبتايت لفائدة السيد 

سيد2 الوالي داحا.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  واحد  بماسهم 

املسؤولية املحدودة.
لبتايت  املهد2  السيد  تعيي6 

كمسير وحيد لشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط باملحكمة االبتدائية بالعيو6 
ضقم  تحت   2222 ما2   7 بتاضيخ 

.865/2222
10 P

 GLOBAL PAPER &
 PACKAGING MOROCCO  -

GPPMS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعا للعقد العرفي بتاضيخ 23 ماضس 
2222، تم وضع قواني6 الشركة ذات 

املميزات التالية :

 GLOBAL PAPER  : التسمية 
 & PACKAGING MOROCCO -

.GPPMS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
األنشطة  مختلف   : املوضوع 
وضق  بصناعة  املتعلقة  الصناعية 

الكرتو6، التغليف والتعليب.
التعليب  أشكال  مختلف  إنتاج 

والتلفيف.
نقل  تسويق،  تصدير،  استيراد، 
التعليب،  أنواع  مختلف  وتوزيع 

التغليف وضق الكرتو6.
الحسن  شاضع   : الرئي�شي  املقر 

الثاني، ضقم 22، العيو6.
الراسمال : حدد في مبلغ 222.222 
حصة من   2222 إلى  دضهم مقسمة 
مقسمة  للواحدة،  دضهم   222 فئة 

كاآلتي :
                          AMG PACKAGING شركة 

SARL AU   722 حصة.
الكنتاو2  الخليل  إبراهيم  السيد 

322 حصة.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلداضة 

إبراهيم الخليل الكنتاو2.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الربط باملحكمة االبتدائية بالعيو6 
ضقم  تحت   ،2222 أبريل   29 بتاضيخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   2222/852
التحليلي عدد  الرقم  التجاض2 تحت 

.32592
11 P

STE INDUSTRIE SAKIA 
EL HAMRA - INDUSAHA

SA
كيلومتر 28 طريق ميناء العيو6

RC : 1501
تعديل قانوني

بموجب عقد عرفي مؤضخ بتاضيخ 
فاتح أبريل 2222 تمت املصادقة من 

طرف املساهمي6 على ما يلي :
مع  األسا�شي  النظام  مالئمة 
املكمل واملعدل   29-22 القانو6 ضقم 
املتعلق   95-27 ضقم  للقانو6 
والتعديل  املساهمة  بالشركات 

القانوني املرتبط به.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاضيخ  بالعيو6  االبتدائية  باملحكمة 

7 ما2 2222 تحت ضقم 2222/864.

12 P

HDID CONSULTANTS

الداض البيراء 4، زنقة معطي جزولي )زنقة 

فريول سابقا( انفا

BABY NEST 
تكوين شركة مساهمة

بموجب عقد عرفي مؤضخ بالداض 

البيراء في 22 فبراير 2222، تم وضع 

مساهمة  لشركة  االسا�شي  النظام 

تكمن مميزاتها فيما يلي :

الشكل : شركة مساهمة.

.BABY NEST : التسمية

الغرض : استغالل حرانة.

 - البيراء  الداض   : الشركة  مقر 

عماضة  294، شاضع يعقوب املنصوض، 

فراء أنفا، الطابق الرابع ضقم 25.

املدة : 99 سنة.

 322.222  : الشركة  ضاسمال 

دضهم.

عبد  حسن  السيد   : الشركاء 

شداد2،  نجيب  السيد  املالكي، 

السيد  شداد2،  أمينة  السيدة 

سعاد  السيدة  شداد2،  يوسف 

العمراني.

من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير إلى 32 ديسمبر.

عبد  حسن  السيد   : الحكامة 

املالكي، ضئيس مدير عام.

السيد نجيب شداد2، متصرف.

السيدة أمينة شداد2، متصرف.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الربط لدى املحكمة التجاضية للداض 

البيراء بتاضيخ 22 ماضس 2222 تحت 

ضقم 734224.

الربط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكمة التجاضية للداض البيراء 

62222 تحت ضقم  ماضس   22 بتاضيخ 

.462.272

13 P

HDID CONSULTANTS

الداض البيراء 4، زنقة معطي جزولي

 )زنقة فريول سابقا( انفا

MY MAQAM  GROUP  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بموجب 

تم  بالداض البيراء،   2222 26 فبراير 

ذات  لشركة  االسا�شي  النظام  وضع 

مميزاتها  تكمن  محدودة  مسؤولية 

فيما يلي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

  MY MAQAM  : التسمية 

.GROUP

: تولي املشاضكة في املجال  الغرض 

العقاض2.

البيراء،  الداض   : الشركة  مقر 

 6 ضقم  أكتوبر   6 زنقة  املسيرة  شاضع 

 ،22222 -  3 الشقة  الطابق الثالث، 

أنفا.

املدة : 99 سنة.

ضاسمال الشركة : 22.222 دضهم.

فاتح  من  للشركة  املالية  السنة 

يناير إلى 32 ديسمبر.

الشركاء : السيدة غيثة بركاش.

السيد محمد ودغير2 بنداش.

السيد اسماعيل ودغير2 بنداش.

السيد اسماعيل ودغير2 بنداش.

اآلنسة كنزة ودغير2 بنداش.

اآلنسة عبلة ودغير2 بنداش.

السيدة   : االقترانيا6  املدبرا6 

غيثة بركاش.

السيد محمد ودغير2 بنداش.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الربط لدى املحكمة التجاضية للداض 

 ،2222 ماضس   22 بتاضيخ  البيراء 

تحت ضقم 734223.

الربط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 

بالداض  التجاضية  املحكمة  لدى 

البيراء بتاضيخ 22 ماضس 2222 تحت 

ضقم 462249.

14 P
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HYPERINFO

HYPERINFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد     

 HYPERINFO : تسمية الشركة

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
ضأسمال الشركة : 222.222 دضهم

الشكل القانوني للشركة :

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

املقر إالجتماعي : محل تجاض2 ضقم 

2432 حي الوحدة بنسودة فاس 

املغرب
ضقم السجل التجاض2 : 62835

في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانو6  إعداد  تم   2222 يناير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة   : الشركة  تسمية 

تسميتها   بمختصر  االقتراء  عند 

.HYPERINFO SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : 

تاجر معدات الحاسوب.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا6 

الوحدة  حي   2432 ضقم  تجاض2 

بنسودة فاس املغرب.

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222  : مبلغ ضأسمال الشركة 

دضهم، مقسم كالتالي: 

 2.222  : شديد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   –

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد : محمد شديد عنوانه ضقم 

6 الطابق األض�شي شاضع الكويت فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد محمد شديد عنوانه ضقم 

6 الطابق األض�شي شاضع الكويت فاس 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاضية بفاس بتاضيخ ... تحت ضقم .... 

2I

CCJF

 صانع اإلسمنت املغربية 
بالجنوب

إعال6 متعدد القراضات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

مصانع اإلسمنت املغربية بالجنوب 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا6 مقرها االجتماعي: الشقة 2 
ضقم 299، بلوك E ، أضض الوكالة، 

العيو6 - - الداضالبيراء املغرب.

»إعال6 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التجاض2: 

25343

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2229 يونيو   23 املؤضخ في 

القراضات التالية: 

على  ينص  الذ2   :2 ضقم  قراض 

 (222.222( ألف  مئتي  بيع  مايلي:  

السيد  طرف  من  اجتماعية  حصة 

الهاشمي بوتكرا2 و هي كل الحصص 

االجتماعية التي يمتلكها هذا األخير في 

هذه الشركة، إلى شركة أنواض إنفست.

على  ينص  الذ2   :2 ضقم  قراض 

وتسعي6  وتسعة  مئة  بيع  مايلي: 

وتسعي6  وتسعة  وتسعمئة  ألف 

من  اجتماعية  حصة   )299.999(

إلى  بوتكرا2  إبراهيم  السيد  طرف 

شركة أنواض إنفست و حصة واحدة 

)2( إلى شركة أطلنتيك اسمنت.

قراض ضقم 3: الذ2 ينص على مايلي: 

تحيي6 القانو6 األسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

بند ضقم 2: الذ2 ينص على مايلي: 

بيع حصص اإلجتماعية.

بند ضقم 2: الذ2 ينص على مايلي: 

تحيي6 القانو6 األسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاضيخ  االبتدائية بالعيو6  

2229 تحت ضقم 2332/29.

2I

CCJF

 صانع اإلسمنت املغربية 
بالجنوب

إعال6 متعدد القراضات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

مصانع اإلسمنت املغربية بالجنوب 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا6 مقرها االجتماعي: الشقة 2 
ضقم 299، بلوك E ، أضض الوكالة، 

العيو6  - - الداضالبيراء املغرب.

»إعال6 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التجاض2: 

25343

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2229 يونيو   27 املؤضخ في 

القراضات التالية: 

قراض ضقم 2: الذ2 ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

املساهمة.

قراض ضقم 2: الذ2 ينص على مايلي: 

بوتكرا2  الهاشمي  السيد  استقالة 

مهام  من  حرما  عبدهللا  والسيد 

التسيير.

على  ينص  الذ2   :3 ضقم  قراض 

مايلي: تعيي6 كل من السيد الهاشمي 

بوتكرا2  براهيم  السيد   ، بوتكرا2 

وشركة أنواض إنفست متصرفي6 جدد 

أ2  سنوات   )3( ثالث  ملدة  للشركة 

إلى حي6 انعقاد الجمع العام العاد2 

املدعو للبث في حسابات سنة 2222

قراض ضقم 4: الذ2 ينص على مايلي: 

مجلس اإلداضة املنعقد في نفس اليوم 

قرض  تعيي6 السيد الهاشمي بوتكرا2 

ملدة  اإلداضة  مجلس  ضئيس  مهام  في 

وكالته متصرفا.

قراض ضقم 5: الذ2 ينص على مايلي: 

تحيي6 القانو6 األسا�شي لشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

بند ضقم 2: الذ2 ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة.

بند ضقم 2: الذ2 ينص على مايلي: 

تعيي6 متصرفي6 جدد.

بند ضقم 3: الذ2 ينص على مايلي: 

تعيي6 ضئيس مجلس اإلداضة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   26 بتاضيخ  االبتدائية بالعيو6  

2229 تحت ضقم 2592/29.

3I

nador conseil sarl au

ANDALUSIA-HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

ANDALUSIA-HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : الحي 
الجديد اقامة محسن الطابق االول 
بني انصاض الناظوض - 62222 الناظوض 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

29845

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 ماضس   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

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

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.ANDALUSIA-HOUSE
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاض2.
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوا6 
الجديد اقامة محسن الطابق االول 
بني انصاض الناظوض - 62222 الناظوض 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 522   : اهالل مصطفى   السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
 522   : جهينة  اكالبيلي  السيدة 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اهالل مصطفى عنوانه)ا( 
 62222 العربي بني انصاض  حي اوالد 

الناظوض املغرب.
السيدة اكالبيلي جهينة عنوانه)ا( 
  52 ضقم   222 زنقة   3 عاضيض  حي 

62222 الناظوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد اهالل مصطفى عنوانه)ا( 
 62222 العربي بني انصاض  حي اوالد 

الناظوض املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوض  بتاضيخ 23 ماضس 

2222 تحت ضقم 387.
4I

afaqconseil

FLEUR DE CUIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FLEUR DE CUIR

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي  : إقامة 

الفرج الطابق 5 الشقة ضقم 77 

املكتب 2 زنقة عبد الكريم الخطابي 

كليز مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

223729

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 فبراير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FLEUR : اإلقتراء بمختصر تسميتها

.DE CUIR

غرض الشركة بإيجاز :

البرائع  وتسويق  تصنيع   

الجلدية.

استيراد وتصدير.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا6 

 77 ضقم  الشقة   5 الطابق  الفرج 
زنقة عبد الكريم الخطابي   2 املكتب 

كليز مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   ضأسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

بيير  أندض2  إيف  بوالغ  السيد 

دضهم   222 بقيمة  حصة   225   :

للحصة. 

السيد فوليو نيكوالس جوضج بيير 

 222 بقيمة  حصة   225   : ميشيل 

دضهم للحصة .

 52   : السيد عبدالعالي مصدض2 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بيير  أندض2  إيف  بوالغ  السيد 

عنوانه)ا( 4 طريق دوبليزونس فرنسا 

35222 فرنسا فرنسا.

السيد فوليو نيكوالس جوضج بيير 
3 طريق د2 بونت  ميشيل عنوانه)ا( 
ايفيت   فرنسا 22232 فرنسا فرنسا.
مصدض2  عبدالعالي  السيد 
عنوانه)ا( دواض الشعبة الفوكانية ضقم 
مراكش   42222 سيبع مراكش   279

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
مصدض2  عبدالعالي  السيد 
عنوانه)ا( دواض الشعبة الفوكانية ضقم 
مراكش   42222 سيبع مراكش   279

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   27 بتاضيخ  التجاضية بمراكش  

2222 تحت ضقم 223299.

5I

HR MEDICAL

HR MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
HR MEDICAL

 Avenue Mers Sultan, Appt ,26
 N°3, 1er étage . ، 20000،

Casablanca Maroc
 HR MEDICAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا6 مقرها اإلجتماعي ضقم 26، 
محج مرس السلطا6، الشقة ضقم 
3، الطابق األول،  - 22222 الداض 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

457672
 24 عقد حر مؤضخ في  بمقت�شى  
القانو6  إعداد  تم   2222 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.MEDICAL

وتهدف    : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة إلى التحقيق املباشر أو غير 
املباشر و ذلك تحت أ2 صفة داخل 

املغرب أو خاضجه 
- بيع و شراء جميع مواد اإلستهالك 
الخاصة باملختبرات واملعدات الطبية 
بجميع  القيام  وكذلك  الحيوية، 
الخدمات املندضجة في هذا التخصص
-لعمليات االشتراك املباشر أو غير 
املالية،  املعامالت  جميع  في  املباشر 
العقاضية أو الغير العقاضية، وفي جميع 
الصناعية  أو  التجاضية  الشركات 
الشركة  بغرض  تتصل  أ6  بإمكانها 
أو بغرض مماثل أو ذات صلة الكل 
خاص بإنشاء  مباشر أو غير مباشر، 
شركة أو مجموعة شركات جدد، من 
االشتراك،  الرعايات،  املساهمات، 
شراء امللكية أو الحقوق االجتماعية، 
في  واملشاضكة  التحالف  االندماج، 
التبرع أو اإليجاض أو إداضة عقود التأجير 

أو أ2 ممتلكات أو حقوق أخرى.
بصفة عامة، كل عملية لها عالقة 
مالي،  تجاض2،  صناعي،  هو  ما  بكل 
نقلي أو غير نقلي بإمكانها أ6  مدني، 
تكو6 لها صلة مباشرة أو غير مباشر 
مع أحد األهداف املذكوضة أعاله أو ما 
شابه ذلك أو ما يتعلق بتعزيز تنمية 

الشركة..
ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا6 
الشقة  السلطا6،  مرس  محج   ،26
 22222  - األول،   الطابق   ،3 ضقم 

الداضالبيراء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 82.222 الشركة:   ضأسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 422   : السيد ضشيد محمد ضضىا 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
 422   : ممسك   حمزة  السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ضضىا  محمد  ضشيد  السيد 
عنوانه)ا( ضقم 23 زنقة 222 مجموعة 
البيراء   الداض   22222 االلفة   ت 

املغرب.
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عنوانه)ا(  السيد حمزة ممسك  
ضقم 99 زنقة 223 مجموعة ت االلفة  

22222 الداض البيراء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
الشوادلي           عائشة  السيدة  
عنوانه)ا( ضقم 23 زنقة 222 مجموعة 
البيراء    الداض   22222 االلفة   ت 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 4 بتاضيخ  البيراء   بالداض  التجاضية 

ماضس 2222 تحت ضقم .

6I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE SALAMA
CARRELAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

ضفع ضأسمال الشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شاضع املسجد ضقم 22 الطابق االول 
الشقة 2 الرشيدية ص ب 288 ، 

52222، الرشيدية املغرب
  SOCIETE SALAMA CARRELAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا6 مقرها اإلجتماعي ضقم 56 
املنطقة الشبه الصناعية تاضكة 
الجديدة  - 52222 الرشيدية 

املغرب.
ضفع ضأسمال الشركة

ضقم التقييد في السجل التجاض2 
22277

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�شى 
تم   2222 ماضس   22 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضأسمال  ضفع 
من  أ2  دضهم«   2.622.222«
»2.222.222 دضهم« إلى »3.622.222 
تقديم حصص    : عن طريق  دضهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاضيخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أبريل 2222 تحت ضقم 222/2222.

7I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

A.C.H.TRAVAUX SARL
إعال6 متعدد القراضات

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In Khaldoune Av
 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC
A.C.H.TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا6 مقرها االجتماعي: الرقم 

229 تجزئة الشروق سبت كزولة  - 
46222 اسفي املغرب

»إعال6 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التجاض2: 

8873
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2222 يناير   22 املؤضخ في 

القراضات التالية: 
قراض ضقم 2: الذ2 ينص على مايلي: 
حصة   522 تفويت  على  املصادقة 
في ملكية السيد عزيز افيحة لفائدة 
السيد خالد يسف طبقا ملقتريات 

عقد عرفي بتاضيخ 25 ديسمبر2229.
قراض ضقم 2: الذ2 ينص على مايلي: 
افيحة من مهام  السيد عزيز  إعفاء 
تسيير الشركة و تعيي6 السيد خالد 
يسف مسيرا وحيدا ملدة غير محددة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات 
النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذ2   :2 ضقم  بند 
يسف  خالد  السيد  أسس  مايلي: 
املوقع اسفله مالك جميع الحصص 
املحدثة بعده، وبي6 مالكي الحصص 
شركة  الحقا،  إحداثها  يتم  قد  التي 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
القانو6  بمقت�شى  تنظم  الوحيد، 
التي  واملراسيم  والقواني6   ،5–96
قد تنشر الحقا بشأ6 الشركات ذات 
هذا  وبموجب  املحدودة،  املسؤولية 

النظام األسا�شي
بند ضقم 6: الذ2 ينص على مايلي: 
تمت املساهمة في ضأس مال الشركة 
بمبلغ 100.000،00 دضهم نقدا عند 
للشريك  تعود  وجميعها  تاسيسها 

الوحيد السيد خالد يسف .

بند ضقم 7: الذ2 ينص على مايلي: 
من  املكو6  الشركة  ضأسمال  حدد 
اإلسهامات املطلوبة في مبلغ مائة ألف 
دضهم )222.222.22 دضهم(، ومقسم 
الشركة  في   )2222( ألف حصة  إلى 
من فئة مائة 100,00 دضهم للواحدة، 
طبقا  الشركة  حصص  خصصت 
املطلوبة  االسهامات  مكافأة  لقانو6 
نقدا. وجميعها تعود للشريك الوحيد 

السيد خالد يسف.
على  ينص  الذ2   :23 ضقم  بند 
مايلي: يعهد تسيير الشركة و ملدة غير 

محددة للسيد خالد يسف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاضيخ  بآسفي   االبتدائية 

2222 تحت ضقم 75.

8I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

MS. MAK TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In Khaldoune Av
 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC
MS. MAK TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : الرقم 22 
تجزئة مايا  - 46222 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 
22229

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانو6  إعداد  تم   2222 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MS.  : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.MAK TRAV
غرض الشركة بإيجاز : - األشغال 

العامة وأشغال البناء.
والخدمات  األشغال  جميع   -
ووسائل  باملعلوميات  املتعلقة 

اإلتصال.
املعلوماتية  األجهزة  في  التجاضة   -
جميع  بيع  املكتب،  ومواد  واجهزة 

املسلتزمات العامة.
عنوا6 املقر االجتماعي : الرقم 22 

تجزئة مايا  - 46222 اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 2.222   : السيد املكتاو2 محمد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املكتاو2 محمد عنوانه)ا( 
املايا   تجزئة   25 الزنقة   22 الرقم 

46222 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد املكتاو2 محمد عنوانه)ا( 
املايا   تجزئة   25 الزنقة   22 الرقم 

46222 اسفي املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاضيخ  االبتدائية بآسفي  

.RC 22229 2222 تحت ضقم
9I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

 CHEMLAL TETOUAN CAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC



عدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222)الجريدة الرسمية   5858

 CHEMLAL TETOUAN CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي بوجراح 

الفوقي الكريا6 شاضع املختاض 

السو�شي ضقم 226 اقامة االبراض 

تطواtetouan 93222 -  6 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

26763

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 ماضس   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

 CHEMLAL TETOUAN CAR

.SARL

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات بدو6 سائق.

بوجراح   : عنوا6 املقر االجتماعي 

الفوقي الكريا6 شاضع املختاض السو�شي 
 - تطوا6   االبراض  اقامة   226 ضقم 

tetouan 93222 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 522   : محمد  شمالل  السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .

 522   : البشير  شمالل  السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد شمالل محمد  
تطوا6   34 ضقم   4 شاضع صيدا زنقة 

93222 تطوا6 املغرب.

عنوانه)ا(  السيد شمالل البشير  
شاضع صيدا زنقة 4 ضقم 34 الطابق 3 

تطوا6 93222 تطوا6 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا(  البشير  شمالل  السيد 

شاضع صيدا زنقة 4 ضقم 34 الطابق 3 

تطوا6 93222 تطوا6 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   22 بتاضيخ  االبتدائية بتطوا6  

2222 تحت ضقم 2529.

22I

BURO INVEST

SENETOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BURO INVEST

 bd oukba ibnou nafii hay 23

 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،

20570، casablanca MAROC

SENETOL

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : 

23 شاضع عقبة ابن نافع الحي 

املحمد2 الداضالبيراء  - 22572 

الداضالبيراء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

462772

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
القانو6  إعداد  تم   2222 أبريل   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.SENETOL

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جل  املطهرات  منتجات  وتصنيع 

االستحمام وماسك.

 23  : االجتماعي  املقر  عنوا6 

شاضع عقبة ابن نافع الحي املحمد2 

الداضالبيراء  - 22572 الداضالبيراء  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضأسمال  مبلغ 

2.222.222 دضهم، مقسم كالتالي:

 22.222   : السيد احمد خليفه  

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خليفه   احمد  السيد 

ضياض   8 شقة   54 عماضة  غرناطة 

االندلس حي الرياض  22222 الرباط 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا(  خليفه   احمد  السيد 

ضياض   8 شقة   54 عماضة  غرناطة 

االندلس حي الرياض  22222 الرباط 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاضيخ  بالداض البيراء   التجاضية 

أبريل 2222 تحت ضقم 734826.

22I

Ste HYDROTRA SARL au

STE HYDROTRA SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ste HYDROTRA SARL au

 Résidence Nkhila immobilier

 A appt N 4 Avenue Hassan 1

 -TEMARA ، 12000، TEMARA

MAROC

STE HYDROTRA SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي اقامة 

النخيلة عماضة A شقة ضقم 4 شاضع 

الحسن االول تماضة - 22222 تماضة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

229792

بمقت�شى  عقد عرفي مؤضخ في 23 

ماضس 2222 تم إعداد القانو6 

األسا�شي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.HYDROTRA SARL AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املساحات  هندسة  الر2  شبكة 

الخرراء .

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا6 

شاضع   4 شقة ضقم   A النخيلة عماضة 

تماضة   22222  - الحسن االول تماضة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:   ضأسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وافق  املعطي  السيدة 

س2/2  عماضة  داضنا  اليانس  اقامة 

شقة ضقم22 مهدية القنيطرة 24222 

القنيطرة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا(  وافق  املعطي  السيد 

س2/2  عماضة  داضنا  اليانس  اقامة 

شقة ضقم22 مهدية القنيطرة 24222 

القنيطرة  املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة 

االبتدائية بتماضة  بتاضيخ ... تحت ضقم 

23I
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Seen Teranga SARL AU

SEEN TERANGA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Seen Teranga SARL AU

64 حي املغرب العربي، تماضة ، 

22222، الرباط اململكة املغربية

Seen Teranga SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : العماضة 

32، الشقة ضقم 8، شاضع موال2 

أحمد لوكلي، حي الحسا6 - 22222 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

243375

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 فبراير   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Seen  : بمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.Teranga SARL AU

التجاضة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغذائية، وتقديم الخدمات املالية.

العماضة   : االجتماعي  املقر  عنوا6 

موال2  شاضع   ،8 ضقم  الشقة   ،32

 22222  - أحمد لوكلي، حي الحسا6 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   ضأسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة محمدو بمب دضامي :  922 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

دضامي  بمب  محمدو  السيد 
تماضة  الفردوس،  حي   64 عنوانه)ا( 

22222 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
دضامي  بمب  محمدو  السيد 
تماضة  الفردوس،  حي   64 عنوانه)ا( 

22222 الرباط املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاضيخ  بالرباط   التجاضية 

2222 تحت ضقم 2286.
24I

O’CONSEIL

أيز2 ُضولوكوسيو6

(EASY RELOCATION( 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
O›CONSEIL

 Rue Ezzahraoui Abou El ,22
 Kacem, Quartier Des Hopitaux ،
20360، CASABLANCA MAROC

 EASY( 6أيز2 ُضولوكوسيو
RELOCATION(  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : 22 زنقة 
صبر2 بوجمعة، الطابق األول ضقم 6. 

- 22222  الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 
462337

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 فبراير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها   بمختصر  اإلقتراء 
 EASY( ُضولوكوسيو6  أيز2 

. (RELOCATION

تقديم  ـ   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املساعدة والعو6 لألجانب باملغرب.

اإلداضات  لدى  عنهم  النيابة 
العمومية والخاصة.

في  وعائالتهم  املهاجرين  مساعدة 
جميع اإلجراءات اإلداضية.

تقديم خدمات عامة للمستثمرين 
وألعوانهم وعائالتهم.

املجاالت  في  والتكوين  التدضيب 
واالجتماعية  والثقافية  التجاضية 

والرياضية، وكذا السياحية.
مشاضكة الشركة بكل الوسائل في 
التي  الشركات  أو  املؤسسات  جميع 
إنشاؤها،  التي سيتم  أو  إنشاؤها  تم 
والتي يمكن ضبطها بشكل مباشر أو غير 
مباشر باملوضوع االجتماعي، والسيما 
شركات جديدة أو  عن طريق إنشاء 

ضعاية املساهمات.
بجميع  القيام  عام،  وبشكل 
واملالية  التجاضية  العمليات 
من  التي  الصفة  ذات  والصناعية 
شأنها تعزيز تراثها االجتماعي للشركة.
زنقة   22  : عنوا6 املقر االجتماعي 
صبر2 بوجمعة، الطابق األول ضقم 6. 

- 22222  الداض البيراء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:   ضأسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 222   : ندير  النعماني  السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ندير  النعماني  السيد 
 32 عماضة  كاليفوضنيا  نوض  إقامة 
شقة2 طابق عي6 الشق 22472 الداض 

البيراء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا(  ندير  النعماني  السيد 
 32 عماضة  كاليفوضنيا  نوض  إقامة 
شقة2 طابق عي6 الشق 22472 الداض 

البيراء  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاضيخ  بالداض البيراء   التجاضية 

ماضس 2222 تحت ضقم 8759.

25I

 FIDUCIAIRE« STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

HIDDEN HILLS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب ضقم 2 عماضة ياسي6 شاضع 

الحسن الثاني أحداف أزضو ، 
53222، أزضو املغرب

HIDDEN HILLS
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : 25 أيت 
لحسن أو براهيم الريبعة تيزكيت  - 

53224 ايفرا6 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 
2289

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 ماضس   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.HIDDEN HILLS
غرض الشركة بإيجاز :

ومطعم  للريافة  نزل  استغالل 
واالستعراضات  املهرجانات  وتنظيم 
الصناعية  العمليات  جميع  وعموما 
والتجاضية واملالية والعقاضية املرتبطة 
بغرض  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة  أو املساهمة في تنميتها.
أيت   25  : عنوا6 املقر االجتماعي 
 - لحسن أو براهيم الريبعة تيزكيت  

53224 ايفرا6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
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 2.222   : السيدة الطويل ايما6 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الطويل ايما6 عنوانه)ا( 

الصميم   بن  الصميم  بن  زاوية 

53223 ايفرا6 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

السيدة الطويل ايما6 عنوانه)ا( 

الصميم   بن  الصميم  بن  زاوية 

53223 ايفرا6 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاضيخ  بازضو   االبتدائية 

2222 تحت ضقم 223.

26I

NIVAR EXPRESS

SOCIETE NIVAR EXPRESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NIVAR EXPRESS

26 شاضع مرس سلطا6 شقة 3 

الطابق 2 ، 22222، الداض البيراء 

املغرب

 SOCIETE NIVAR EXPRESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي 26 شاضع 

مرس سلطا6 شقة 3 الطابق 

2 - 22222 الداض البيراء اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

462742

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد القانو6   2222 فبراير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE NIVAR EXPRESS

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

وتوزيع البرائع الجاهزة.

 26  : االجتماعي  املقر  عنوا6 

الطابق   3 شاضع مرس سلطا6 شقة 

اململكة  البيراء  الداض   22222  -  2

املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:   ضأسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ضضوا6 نيفاض :  222 حصة 

بقيمة 222 دضهم للحصة .

السيد عزيز السباعي :  222 حصة 

بقيمة 222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نيفاض  ضضوا6  السيد 

الطابق  شقة    2623 حي تيال تجزئة 

اململكة  اكادير   82233 تيكيوين    2

املغربية.

عنوانه)ا(   السباعي  عزيز  السيد 

 22222   22 ضقم   9 حي جواد2 زنقة 

الداض البيراء اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا(  نيفاض  ضضوا6  السيد 

الطابق  شقة    2623 حي تيال تجزئة 

اململكة  اكادير   82233 تيكيوين    2

املغربية.

عنوانه)ا(   السباعي  عزيز  السيد 

 22222   22 ضقم   9 حي جواد2 زنقة 

الداض البيراء اململكة املغربية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 .. بتاضيخ  البيراء   بالداض  التجاضية 

تحت ضقم ..

27I

AOUSSERD ENGENIIRING

KA POLYSTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AOUSSERD ENGENIIRING
حي املسيرة 3 شاضع عبد الرحيم بو 
عبيد الرقم 92 الداخلة ، 73222، 

الداخلة املغرب
KA POLYSTER  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي حي 
الحسني ضقم 2525 - 73222 

الداخلة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 
25329

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانو6  إعداد  تم   2222 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

. POLYSTER
غرض الشركة بإيجاز : بناء قواضب 

بالخشب والبوليستير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا6 
الحسني ضقم 2525 - 73222 الداخلة  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 2.222   : مالكي  ضشيد  السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ضشيد مالكي عنوانه)ا( حي 
املسجد زنقة الطرف االزضق  73222 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد ضشيد مالكي عنوانه)ا( حي 

املسجد زنقة الطرف االزضق  73222 

الداخلة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 6 بتاضيخ  الذهب   بواد2  االبتدائية 

فبراير 2222 تحت ضقم 238/2222.

28I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

MSTB TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شاضع عالل ابن عبد 

هللا ضقم 32 الريش ، 52422، الريش 

املغرب

MSTB TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : 27 

مكرض زنقة  فاس حي تاحمدانت     - 

52422 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

2355

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MSTB : اإلقتراء بمختصر تسميتها

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير.
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عنوا6 املقر االجتماعي : 27 مكرض 
زنقة  فاس حي تاحمدانت     - 52422 

الريش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد مصطفى بويــــــزو     :  2.222 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى بويــــــزو     عنوانه)ا( 
27  زنقة فاس حي تاحمدانت الريش 

52422 الريش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد مصطفى بويــــــزو     عنوانه)ا( 
27  زنقة فاس حي تاحمدانت الريش 

52422 الريش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 ماضس  بتاضيخ  االبتدائية بميدلت  

2222 تحت ضقم 75.
29I

BDO

شركة التنمية الدولية كوفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة
BDO

 Boulevard Abdelmoumen , N°
 119, 4ème étage Apt. N°32 ،

20360، CASABLANCA MAROC
شركة التنمية الدولية كوفي شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا6 مقرها اإلجتماعي إنجلترا  

الواليات املتحدة - 23245 إنجلترا   
الواليات املتحدة

إنشاء فرع تابع للشركة
ضقم التقييد في السجل التجاض2 ....

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض   2229 أكتوبر   22 في  املؤضخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
املغربية  العاملية  ت.ت  التسمية 
عبد  شاضع   ،229 بالعنوا6  والكائن 
   ،22342 الثاني،  الطابق  املومن، 
املغرب       الداضالبيراء   24222
أونسلو  السيد)ة(  واملسير من طرف 

كيت ماضتي6 .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاضيخ  البيراء   بالداض   التجاضية 

4 ماضس 2222 تحت ضقم 459222.

22I

CCJF

 صانع اإلسمنت املغربية 
بالجنوب

إعال6 متعدد القراضات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

مصانع اإلسمنت املغربية بالجنوب 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها االجتماعي: الشقة 2 
ضقم 299، بلوك E ، أضض الوكالة، 

العيو6 - - العيو6 املغرب.

»إعال6 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التجاض2: 

25343

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2229 يونيو   24 املؤضخ في 

القراضات التالية: 

على  ينص  الذ2   :2 ضقم  قراض 

مايلي: الرفع من الرأسمال االجتماعي 

إلى  دضهم   )40.000.000,00( من 

بإصــــداض  دضهم   )42.803.900,00(

فئة  من  جديدة  حصـة   )28.239(

الواحدة،  دضهم للحصة    )100,00(

كاملة األداء و اإلبراء.

على  ينص  الذ2   :2 ضقم  قراض 

مايلي:  تخفيض الرأسمال االجتماعي 

 (42.803.900,00( من  لتحويله 

دضهــــــم  إلـــى )40.000.000,00( دضهــــــم 

للخسائر  و ذلك لالمـتصــــاص الكلي  

املتراكمة.

قراض ضقم 3: الذ2 ينص على مايلي: 

)3( حصص اجتماعية لكل من  بيع 

السادة الهاشمي بوتكرا2 و إبراهيم 

بوتكرا2 و شركة دياض النهرة.

قراض ضقم 4: الذ2 ينص على مايلي: 

تحيي6 القانو6 األسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

بند ضقم 2: الذ2 ينص على مايلي: 

الرفع من الرأسمال االجتماعي.

بند ضقم 2: الذ2 ينص على مايلي:  

تخفيض الرأسمال االجتماعي.

بند ضقم 3: الذ2 ينص على مايلي: 

بيع حصص اجتماعية.

بند ضقم 4: الذ2 ينص على مايلي: 

تحيي6 القانو6 األسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   26 بتاضيخ  االبتدائية بالعيو6  

2229 تحت ضقم 29/2624.

22I

ORIEN.COMPTA

BACHIRI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ORIEN.COMPTA

52 شاضع محمد الخامس حي 

الحسني بركا6 ، 62322، بركا6 

املغرب

bachiri car شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي ضقم  24 

شاضع االهرام حي النصر - 62322 

بركا6 املغرب

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السجل التجاض2 

5532

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�شى 

املؤضخ في 23 ماضس 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - شاضع االهرام حي النصر   24 ضقم  

 42 »ضقم  إلى  بركا6 املغرب«   62322

زنقة الدكرات حي بن صالح  - 62322 

بركا6  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاضيخ  ببركا6   االبتدائية 

2222 تحت ضقم 266.

22I

ORIEN.COMPTA

STE A.M.Y GENERATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA

52 شاضع محمد الخامس حي 

الحسني بركا6 ، 62322، بركا6 

املغرب

STE A.M.Y GENERATION

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي ضقم 36 
زنقة 392  حي املقاومة - 62322 

بركا6 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

7227

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 ماضس   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.A.M.Y GENERATION

غرض الشركة بإيجاز : 

2  بيع قطع الغياض .

واالطاضات.

2 التصليح امليكانيكي.

3 اشغال الطرق واالشاضات.
 36 ضقم   : عنوا6 املقر االجتماعي 
 62322  - املقاومة  حي    392 زنقة 

بركا6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد بوشيخي منير :  922 حصة 

بقيمة 222 دضهم للحصة .

السيدة عزاو2 نوضة :  222 حصة 

بقيمة 222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  منير  بوشيخي  السيد 
املقاومة  حي    392 زنقة   36 ضقم 

62322 بركا6 املغرب.
عنوانه)ا(  نوضة  عزاو2  السيدة 
املقاومة  حي    392 زنقة   36 ضقم 

62322 بركا6 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا(  منير  بوشيخي  السيد 
املقاومة  حي    392 زنقة   36 ضقم 

62322 بركا6 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما2   24 بتاضيخ  ببركا6   االبتدائية 

2222 تحت ضقم 267.

23I

ISDM CONSULTING

 STE MAH SER-TRAV SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو6 املغرب
 STE MAH SER-TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : حي 

الوكالة 22 بلوك د ضقم 292 العيو6 
- 72222  العيو6 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 
32559

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 ماضس   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.MAH SER-TRAV SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا6 
292 العيو6  22 بلوك د ضقم  الوكالة 

- 72222  العيو6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد احمد سالم املاح :  2.222 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد سالم املاح عنوانه)ا( 

العيو6 72222 العيو6 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد احمد سالم املاح عنوانه)ا( 

العيو6 72222 العيو6 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاضيخ  االبتدائية بالعيو6  

2222 تحت ضقم 836/22.
24I

F COMPTA AL ISRAE

BE-CH TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
F COMPTA AL ISRAE

ص ب 2224 بركا6 الرئيسية ، 
63322، بركا6 املغرب

BE-CH TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : 238 
تجزئة السعادة حي 3 اكليم - 63322 

بركا6 املغرب
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التجاض2 
5625

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2228 ماضس   32 في  املؤضخ 

املصادقة على :

برياح  امليلود  )ة(   السيد  تفويت 
452 حصة اجتماعية من أصل 452 
محسن  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

اشبيب بتاضيخ 32 ماضس 2228.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتاضيخ  ببركا6   االبتدائية 

2222 تحت ضقم 92.

25I

CANOCAF SARL

HARIDELLE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
CANOCAF SARL

شاضع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
ضقم 7 الطابق الثاني ضقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظوض

MAROC
 HARIDELLE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : شاضع 
الجيش امللكي زنقة الخنساء ضقم 7، 
الطابق الثاني شقة ضقم 3 - 62222 

الناظوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

29849
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانو6  إعداد  تم   2222 ما2   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.HARIDELLE DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز :

ومواد  الغذائية  املواد  توزيع   -  
التنظيف.

- االستيراد والتصدير.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا6 
 ،7 ضقم  الجيش امللكي زنقة الخنساء 
 62222 -  3 الطابق الثاني شقة ضقم 

الناظوض املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 452.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد البقالي عبد الرحيم  2.295 
حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .

السيد املير2 وليد :  2.225 حصة 
بقيمة 222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  البقالي  السيد 
عنوانه)ا( دواض تاوضيت بوستة سلوا6  

62222 الناظوض املغرب.
السيد املير2 وليد عنوانه)ا( شاضع 
الناظوض   62222 العرو2  الحرية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
الرحيم  عبد  البقالي  السيد 
عنوانه)ا( دواض تاوضيت بوستة سلوا6  

62222 الناظوض املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوض  بتاضيخ 22 أبريل 

2222 تحت ضقم 422.
26I

BDO

تيكنيبو  وروكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BDO
 Boulevard Abdelmoumen , N°
 119, 4ème étage Apt. N°32 ،

20360، CASABLANCA MAROC
تيكنيبو موضوكو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : شاضع 
يوسف بن تاشفي6 ، إعماضة لباد2  
ضقم 6 ، الدوض الثالث -  - 42222 

تطوا6 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 
 26773
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد القانو6   2222 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء بمختصر تسميتها : تيكنيبو 

موضوكو.

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لجميع  والشراء  البيع  أنشطة 

املتعلقة  واألنشطة  الخدمات 

بالخشب  الداخلي  بالتصميم 

ومشتقاته والواجهات لتشكيل املواد 

الخام املستخدمة في البناء .

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا6 

لباد2  إعماضة   ، يوسف بن تاشفي6 

 42222  -   - الدوض الثالث   ،  6 ضقم   ،

تطوا6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:   ضأسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

  : دوضمال  جوضج  دوضيا6  السيد 

222 حصة بقيمة 222 دضهم للحصة  

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

دوضمال  جوضج  دوضيا6  السيد 

جونز72،  ضوبرتز  زنقة  عنوانه)ا( 

2282 إيكل ،  2282 بلجيكا  بلجيكا .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

دوضمال  جوضج  دوضيا6  السيد 

جونز72،  ضوبرتز  زنقة  عنوانه)ا( 

2282 إيكل ،  2282 بلجيكا  بلجيكا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   23 بتاضيخ  االبتدائية بتطوا6  

2222 تحت ضقم ..

27I

CANOCAF SARL

ADMINOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي6 مسير جديد للشركة

CANOCAF SARL

شاضع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
ضقم 7 الطابق الثاني ضقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظوض

MAROC

ADMINOX  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : شاضع 

املسيرة، زنقة 224 ضقم 23 الطابق 

األول، أوالد ميمو6 - 62222 

الناظوض  املغرب 

تعيي6 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التجاض2 

26389

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي6   2222 أبريل   27 املؤضخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

تبعا  وحيد  كمسير  أنس   محاش 

لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوض  بتاضيخ 28 أبريل 

2222 تحت ضقم 427.

28I

CANOCAF SARL

ACH DISTRIBUTION
إعال6 متعدد القراضات

CANOCAF SARL

شاضع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
ضقم 7 الطابق الثاني ضقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظوض

MAROC

 ACH DISTRIBUTION

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها االجتماعي: تجزئة 

املدينة الجديدة ضقم 269 حي املطاض  

- 62222 الناظوض  املغرب 

إعال6 متعدد القراضات
ضقم التقييد في السجل التجاض2: 

29267

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2222 أبريل   22 املؤضخ في 

القراضات التالية: 

قراض ضقم 2: الذ2 ينص على مايلي: 

الحـصص  تفـويت  على  املصادقة 

 22 بتاضيخ  املقرضة  االجتمـاعـية 

البنيحياتي  السيد  بي6   2222 أبريل 

السيد  و  جهة،  من  الحفيظ  عبد 

البنيحياتي اشرف  من جهة أخرى.

قراض ضقم 2: الذ2 ينص على مايلي: 

تعيي6 مسير جديد للشركة.

قراض ضقم 3: الذ2 ينص على مايلي:

للشركة  القـانوني  الشكل  تـغـيير   

مسـؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

لشريك وحيد و املصادقة  محدودة  

الجديد  األسـا�شي  القانو6  على 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

ينص على  الذ2  و7:   6 ضقم  بند 

 2222( اشرف  البنيحياتي  مايلي: 

حصة( .

على  ينص  الذ2   :24 ضقم  بند 

مايلي:

تعيي6 السيد البنيحياتي اشرف   
قبول  بعد  للشركة  وحيد  كمسير 

عبد  البنيحياتي  السيد  استقالة 

الحفيظ من مهام التسيير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوض  بتاضيخ 28 أبريل 

2222 تحت ضقم 424.

29I

CANOCAF SARL

LUXIND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شاضع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
ضقم 7 الطابق الثاني ضقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظوض

MAROC

LUXIND شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : شاضع 
الجيش امللكي زنقة الخنساء ضقم 7، 
الطابق الثاني شقة ضقم 3 - 62222 

الناظوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

29852
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 ماضس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.LUXIND
غرض الشركة بإيجاز :

 2/صناعة االثاث.
 /2االستيراد والتصدير. 

3/تجاضة في االثاث.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا6 
 ،7 ضقم  الجيش امللكي زنقة الخنساء 
 62222 -  3 الطابق الثاني شقة ضقم 

الناظوض املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد هوبا6 سهيل :  522 حصة 

بقيمة 222 دضهم للحصة .
 522   : معاوية  هوبا6  السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سهيل  هوبا6  السيد 
حي الكند2 زنقة 25 ضقم 23 62222 

الناظوض املغرب.
عنوانه)ا(  معاوية  هوبا6  السيد 
حي الكند2 زنقة 25 ضقم 23 62222 

الناظوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا(  سهيل  هوبا6  السيد 
حي الكند2 زنقة 25 ضقم 23 62222 

الناظوض املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوض  بتاضيخ 22 أبريل 

2222 تحت ضقم 423.

32I

CANOCAF SARL

ADMINOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 
CANOCAF SARL

شاضع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
ضقم 7 الطابق الثاني ضقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظوض

MAROC
ADMINOX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا6 مقرها االجتماعي  : شاضع 
املسيرة، زنقة 224 ضقم 23 الطابق 

األول، أوالد ميمو6 - 62222 
الناظوض املغرب

توسيع نشاط الشركة
ضقم التقييد في السجل التجاض2 

26389
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 أبريل   27 في  املؤضخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تجاضة الحبوب والقطاني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوض  بتاضيخ 28 أبريل 

2222 تحت ضقم 427.

32I

 FIDUCIAIRE« STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

 MONUMENTS
CONSTRUCTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب ضقم 2 عماضة ياسي6 شاضع 

الحسن الثاني أحداف أزضو ، 
53222، أزضو املغرب

 MONUMENTS
CONSTRUCTIONS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : 27 أيت 
لحسن أو براهيم الريبعة تيزكيت  - 

53224 ايفرا6 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 
2287

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 ماضس   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتراء  عند 
 MONUMENTS  : تسميتها 

.CONSTRUCTIONS
التجاضة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  وعموما  االشغال  وجميع 
والتجاضية  الصناعية  العمليات 
بشكل  املرتبطة  والعقاضية  واملالية 
مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة  

أو املساهمة في تنميتها.
أيت   27  : عنوا6 املقر االجتماعي 
 - لحسن أو براهيم الريبعة تيزكيت  

53224 ايفرا6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 2.222   : وفاء  دولكرام  السيدة 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  وفاء  دولكرام  السيدة 
الصميم  بن  الصميم  بن  زاوية  دواض 

53223 ايفرا6 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا(  وفاء  دولكرام  السيدة 

الصميم  بن  الصميم  بن  زاوية  دواض 

53223 ايفرا6 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاضيخ  بازضو   االبتدائية 

2222 تحت ضقم 222.

32I

Cabinet LAMRINI HADI

ARLON CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Cabinet LAMRINI HADI

28، شاضع إبن سينا الناضوض ، 

62222، الناضوض املغرب

ARLON CAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : شاضع 

محمد الخامس ضقم 82 حي جعداض 

أزغنغا6 الناظوض شاضع محمد 

الخامس ضقم 82 حي جعداض أزغنغا6 

الناظوض 62672 الناظوض املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التجاض2 

27762

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2222 ماضس   23 في  املؤضخ 

املصادقة على :

)ة( حسي6 العامل  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.252

2.522 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 

هللا العامل بتاضيخ 23 ماضس 2222.

)ة( حسي6 العامل  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.252

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   2.522

ماضس   23 بتاضيخ  العامل  شكيب 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوض  بتاضيخ 25 ماضس 

2222 تحت ضقم 333.

33I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE DEFENSE SECURITY'S
D.S SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي6 مسير جديد للشركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محمد بن عبدهللا زنقة املحمدية 
ضقم 24 السماضة، 72222، السماضة 

املغرب
 STE DEFENSE SECURITY›S

D.S SARL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 RUE : وعنوا6 مقرها اإلجتماعي
 AAMER NR 12 BIS HAY EL
 HASSANI ES SEMARA RUE
 AAMER NR 12 BIS HAY EL

 HASSANI ES SEMARA 72000
smara املغرب

تعيي6 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التجاض2 

2677
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي6   2222 أبريل   28 املؤضخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
تبعا  وحيد  كمسير  مولود  معروف 

إلقالة مسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسماضة  بتاضيخ 29 أبريل 

2222 تحت ضقم 249/2222.

34I

 LE CONSORTIUM DE
L›IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضفع ضأسمال الشركة

 LE CONSORTIUM DE
L›IMMOBILIER

 MEKNES ، 50000، MEKNES
املغرب

 LE CONSORTIUM DE
L›IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا6 مقرها اإلجتماعي عماضة أ، 

ضقم 2، مشروع الطالبية،  - 52222 
الحاجب املغرب
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ضفع ضأسمال الشركة
ضقم التقييد في السجل التجاض2 

42629
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2229 يوليوز   22 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضأسمال  ضفع 
من  أ2  دضهم«   2.222.222«
 2.222.222« إلى  دضهم«   222.222«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  دضهم« 
املقداض  املحددة  الشركة  ديو6  مع 

واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاضيخ  بمكناس   التجاضية 

أغسطس 2229 تحت ضقم 3323.

35I

Saint-Jalmes & Associés

 ENGIE CONTRACTNG AL
MAGHRIB

شركة املساهمة
تغيير تسمية الشركة

Saint-Jalmes & Associés
 rue Abou Mahassine 24

 Rouyani ، 20000، casablanca
maroc

 ENGIE CONTRACTNG AL
MAGHRIB شركة املساهمة
وعنوا6 مقرها االجتماعي : 

 ROUTE EL-JADIDA, PK 374
 KM13,5 Commune Rurale

 OULAD AZOUZ  PROVINCE
 NOUACEUR 20190

CASABLANCA MAROC
تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السجل التجاض2 
34227

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2229 ديسمبر   28 في  املؤضخ 
 ENGIE« من  الشركة  تسمية  تغيير 
 »CONTRACTNG AL MAGHRIB
. »ENGIE SERVICES MAROC« إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاضيخ  بالداض البيراء   التجاضية 

فبراير 2222 تحت ضقم 732462.

36I

الزوين املصطفى

�شي تبيكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
الزوين املصطفى

عماضة 9  زنقة بنزضت شقة 5 الطابق 
3 حمرية ، 52222، مكناس املغرب
�شي تبيكو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
22تجزئة جبر2 محل 2 شاضع ابن 

اتير طريق عي6 شقف - 32252 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 
62442

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
�شي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

تبيكو.
بيتزيريا   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والوجبات السريعة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا6 
ابن  شاضع   2 محل  جبر2  22تجزئة 
اتير طريق عي6 شقف - 32252 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي: 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
جلو6   بن  خديجة  السيدة 
اقامة  عماضة س24   2 ضقم  عنوانه)ا( 
مكناس   52222 ع  م  ب  سينا  ابن 

املغرب.
السيد محمد نوض الدين تكناوتي 
حي   4 زنقة   22 عنوانه)ا(  مومناني 
االندلس شاضع ابن الخطيب 32252 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير2 الشركة:

جلو6   بن  خديجة  السيدة 
اقامة  عماضة س24   2 ضقم  عنوانه)ا( 
مكناس   52222 ع  م  ب  سينا  ابن 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   26 بتاضيخ  بفاس   التجاضية 

2222 تحت ضقم 2269.

37I

FIDURIZK

 AFRICAIN REINSURANCE  
BROKERS BENSLIMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC
 AFRICAIN REINSURANCE  
 BROKERS BENSLIMANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طوض التصفية(

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي :  22 شاضع 
الحسن الثاني صوفال بنسليما6 - 

23222 بنسليما6 املغرب
حل شركة

ضقم التقييد في السجل التجاض2 
5572

العام  الجمع  بمقت�شى 
أبريل   26 في  اإلستثنائياملؤضخ 
ذات  شركة  حل  تقرض   2222
 AFRICAIN املحدودة    املسؤولية 
 REINSURANCE BROKERS
ضأسمالها  مبلغ    BENSLIMANE
مقرها  وعنوا6  دضهم   222.222
الحسن  شاضع   22 اإلجتماعي  
 23222  - بنسليما6  الثاني صوفال 
: تصفية  بنسليما6 املغرب نتيجة ل 

ضضائية.
 82 ب  التصفية  مقر  وحدد 
التاني  الطابق  التاني  الحسن  شاضع 
بنسليما6   23222 بنسليما6 املغرب 

املغرب. 

وعي6:
تاغي  حمو   الحاج  السيد)ة( 
شاضع الحسن الثاني ضقم  وعنوانه)ا( 
بنسليما6   23222 بنسليما6   82

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاضيخ  سليما6   بب6  االبتدائية 

.226l22 أبريل 2222 تحت ضقم
38I

ste controle balance sarl

EXELENCIA DE LA CASA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
EXELENCIA DE LA CASA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : عماضة 
2232 شقة 3 طابق 2  ضياض 
االسماعلية  - 52222 مكناس 

املغرب
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السجل التجاض2 
42929

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�شى 
املؤضخ في 24 يونيو 2229 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
  2 طابق   3 شقة   2232 »عماضة  من 
ضياض االسماعلية  - 52222 مكناس 
  22 شقة   23 »عماضة  إلى  املغرب« 
طابق4  تجزئة اليسر  سيد2 بوزكر2  

52222 مكناس  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   26 بتاضيخ  التجاضية بمكناس  

2222 تحت ضقم 2298.
39I
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ديوا6 املحاسبة

ALYOSSR KHADMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا6 املحاسبة خالقي أحمد
سالم 5 مرجا6 2 شقة 7 الطابق 
الثاني ، 52272، مكناس املغرب

ALYOSSR KHADMAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : ضقم 

59 مرجا6 2  الشطر 3 مكناس - 
52272 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 
49655

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.ALYOSSR KHADMAT
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل األموال.
 59 ضقم   : عنوا6 املقر االجتماعي 
مرجا6 2  الشطر 3 مكناس - 52272 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 2.222   : لحسن  بركات  السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لحسن  بركات  السيد 
ضقم 59 مرجا6 2  الشطر 3 مكناس 

52272 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا(  عثما6  بركات  السيد 
ضقم 59 مرجا6 2  الشطر 3 مكناس 

52272 مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   23 بتاضيخ  التجاضية بمكناس  

2222 تحت ضقم 2328.

42I

ste controle balance sarl

MED NAF EVOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
MED NAF EVOLUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : ضقم 5 
دضب  سيد2 لحبيب زيتو6 مكناس 

مكناس 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 
49543

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانو6  إعداد  تم   2222 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MED  : بمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.NAF EVOLUTION
غرض الشركة بإيجاز : 

اشغال البناء.
اشغال التبريد.

اشغال الكهرباء.

اشغال  كاميىرات املراقبه.
 5 ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا6 
سيد2 لحبيب زيتو6 مكناس  دضب  

مكناس 52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .
 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 2.222   : السيد محمد النافعي  

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد النافعي عنوانه)ا(  السيد  
5 دضب  سيد2 لحبيب زيتو6 مكناس 

52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا(  النافعي  محمد  السيد 
5 دضب  سيد2 لحبيب زيتو6 مكناس 

52222 مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   23 بتاضيخ  التجاضية بمكناس  

2222 تحت ضقم 2282.
42I

ديكسو6

RED BEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ديكسو6

23 جو6 جوضيس الطابق الثالث 
الداض البيراء، 22262، الداض 

البيراء املغرب
RED BEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : 22، 

زنقة الحرية، الطابق 3، الشقة 5  - 
22222 الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 
462565

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RED  : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.BEN

غرض الشركة بإيجاز : 

تاجر.

 ،22  : االجتماعي  املقر  عنوا6 

 -   5 3، الشقة  زنقة الحرية، الطابق 

22222 الداض البيراء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 292   : ملعوقي  ضضوا6  السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .

السيدة سكينة الربيو :  22 حصة 

بقيمة 222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ملعوقي  ضضوا6  السيد 

تجزئة  بنبركة،  مهد2  شاضع   ،46

 4 ضقم  الشقة   ،2 الطابق  العلج، 

22222 الداض البيراء املغرب.

عنوانه)ا(  الربيو  السيدة سكينة 

تجزئة  بنبركة،  املهد2  شاضع   ،46

 4 ضقم  الشقة   ،  2 الطابق  العلج، 

22222 الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا(  ملعوقي  ضضوا6  السيد 

تجزئة  بنبركة،  مهد2  شاضع   ،46

 4 ضقم  الشقة   ،2 الطابق  العلج، 

22222 الداض البيراء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاضيخ  بالداض البيراء   التجاضية 

ماضس 2222 تحت ضقم 452962322.

42I
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FACE FIDUCIAIRE

BZ LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
229 شاضع مصطفى املعني الطابق 

الثالث ضقم 6 ، 22232، الداض 
البيراء املغرب

BZ LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا6 مقرها اإلجتماعي :  222 
شاضع مصطفي املعاني ط 2 ش 9 

الداضالبيراء - 22232 الداضالبيراء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 
462555

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 ماضس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.LOGISTIQUE
غرض الشركة بإيجاز :

 نقل البرائع 25 طن وما فوق.
 222   : االجتماعي  املقر  عنوا6 
 9 ش   2 ط  املعاني  مصطفي  شاضع 
22232 الداضالبيراء  الداضالبيراء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 2.222   : زضوقي  ابتسام  السيدة 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زضوقي  ابتسام  السيدة 

املحمدية   23 ضقم  البحيرة  تجزئة 

28832 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا(  زضوقي  ابتسام  السيدة 

املحمدية   23 ضقم  البحيرة  تجزئة 

28832 املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاضيخ  بالداض البيراء   التجاضية 

أبريل 2222 تحت ضقم ..

43I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 GLOBAL TETOUAN

ACTIVITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شاضع فاس الطابق األول ضقم 2 ، 

92222، طنجة املغرب

 GLOBAL TETOUAN ACTIVITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي طريق 

ماضتيل كلم 6,5 قرب املنطقة 

الصناعية  - 93222 تطوا6 املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التجاض2 

26249

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�شى 

تمت   2222 أبريل   26 في  املؤضخ 

املصادقة على :

زهير اعذياطي  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.222

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   2.222

فردوس بنتال بتاضيخ 26 أبريل 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   22 بتاضيخ  االبتدائية بتطوا6  

2222 تحت ضقم 957.

44I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 GLOBAL TETOUAN

ACTIVITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيي6 مسير جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شاضع فاس الطابق األول ضقم 2 ، 

92222، طنجة املغرب

  GLOBAL TETOUAN ACTIVITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : طريق 

ماضتيل كلم 6,5 قرب املنطقة 

الصناعية - 93222 تطوا6 املغرب

تعيي6 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التجاض2 

26249

الوحيد  الشريك  قراض  بمقت�شى 

تم تعيي6   2222 أبريل   26 املؤضخ في 

بنتال  مسير جديد للشركة السيد)ة( 

فردوس كمسير وحيد.

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بتاضيخ  االبتدائية بتطوا6  

2222 تحت ضقم 957.

45I

صغير فيش

كلوبال اوطو ه & م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

صغير فيش

مكزا6 ضقم 654 حي الجديد بن 

سودة فاس ، 32222، فاس املغرب

كلوبال اوطو ه & م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : بالد بن 

مخلوف بريج الحسني خاضج باب 

فتوح - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

62622

في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�شى  

القانو6  إعداد  تم   2229 نونبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: كلوبال  اإلقتراء بمختصر تسميتها 

اوطو ه & م.

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

غياض السياضات والدضاجات الناضية.

بالد بن   : عنوا6 املقر االجتماعي 

باب  خاضج  الحسني  بريج  مخلوف 

فتوح - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد املنصوض2 االدضي�شي  

522 حصة بقيمة 222 دضهم للحصة. 

 522   : العسر2  حميد  السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد املنصوض2 االدضي�شي 

صهريج  البرج  تجزئة   86 عنوانه)ا( 

كناوة  32222 فاس املغرب.

العسر2 عنوانه)ا(  السيد حميد 

بنمخلوف  بالد   3 زنقة   25 الرقم 

الطاهريي6 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد محمد املنصوض2 االدضي�شي 

صهريج  البرج  تجزئة   86 عنوانه)ا( 

كناوة  32222 فاس املغرب.

العسر2 عنوانه)ا(  السيد حميد 

بنمخلوف  بالد   3 زنقة   25 الرقم 

الطاهريي6 32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   24 بتاضيخ  بفاس   التجاضية 

2222 تحت ضقم ..
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STE GEST CLA COM SARL

 STE TIAAOURMA SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME ETAGE AVE MED V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE TIAAOURMA SERVICE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : سوق 
الخميس دادس تنغير  - 45822 

تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

383

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانو6  إعداد  تم   2229 نونبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.TIAAOURMA SERVICE SARL

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
سوق   : االجتماعي  املقر  عنوا6 
الخميس دادس تنغير  - 45822 تنغير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 622   : محمد  ويكما6  السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .

 422   : السيدة اوعياش خديخة 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  ويكما6  السيد 
ضقم 22 زنقة التموض  حي تيحيت تنغير 

45822 تنغير املغرب.
خديخة  اوعياش  السيدة 
بوجدوض   2 الخير  حي  عنوانه)ا( 

72222 بوجدوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  ويكما6  السيد 
ضقم 22 زنقة التموض  حي تيحيت تنغير 

45822 تنغير املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 ديسمبر  االبتدائية بتنغير  بتاضيخ 

2229 تحت ضقم 632.
47I

SOCIETE AFADRIQ

SOCIETE AFADRIQ SARL-
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE AFADRIQ
الطابق السفلي ضقم 272 النعيم 7 
مكناس ، 52222، مكناس املغرب
 SOCIETE AFADRIQ SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : الطابق 
السفلي ضقم 272 النعيم 7 مكناس 

مكناس 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 
46573

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
23 ديسمبر 2228 تم إعداد القانو6 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE AFADRIQ SARL-AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا6 
مكناس   7 النعيم   272 السفلي ضقم 

مكناس 52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضأسمال  مبلغ 

2.522.222 دضهم، مقسم كالتالي:
السيدة ازهوض الودغير2 :  25.222 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الودغير2  ازهوض  السيدة 
عنوانه)ا( ضقم 272 النعيم 7  52222 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
الودغير2  ازهوض  السيدة 
عنوانه)ا( ضقم 272 النعيم 7  52222 

مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاضيخ  بمكناس   التجاضية 

2229 تحت ضقم 34.

48I

ACTIVE  DISTRIBUTION MAROC

ليم ليت

LUM LIGHTS S.A.R.L AU 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACTIVE  DISTRIBUTION
MAROC

 El oulfa El oulfa، 20200،
casablanca MAROC

 LUM LIGHTS S.A.R.L AU ليم ليت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 Bd.46 وعنوا6 مقرها اإلجتماعي
 Zerktouni 2ème Etage Appt
 N°6 CASABLANCA - 20490

الداضالبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

459295

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�شى  

القانو6  إعداد  تم   2222 يناير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ليم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.LUM LIGHTS S.A.R.L AU ليت

غرض الشركة بإيجاز : نجاضة من 

وكافة  والخشب  والحديد  األملنيوم 

األعمال العامة والخاصة.

 Bd.46  : االجتماعي  املقر  عنوا6 

 Zerktouni 2ème Etage Appt

N°6 CASABLANCA - 22492 الداض 

البيراء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:   ضأسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 222   : دحما6  بن  ضضا  السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ضضا بن دحما6 عنوانه)ا( 

 EL BARAKA GR GH4 IM 54

 APPT 5 ETG 2 H H CASA. 22232

الداضالبيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد ضضا بن دحما6 عنوانه)ا( 

 EL BARAKA GR GH4 IM 54

 APPT 5 ETG 2 H H CASA. 22232

الداضالبيراء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاضيخ  بالداض البيراء   التجاضية 

فبراير 2222 تحت ضقم ..
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االتقا6 للحسابات

STE DONRITAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة
االتقا6 للحسابات

242 شاضع مراكش الطابق الثاني 
ضقم 5 ، 62222، الناظوض املغرب
STE DONRITAJ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا6 مقرها االجتماعي حي اصبانا 
زنقة 77 ضقم 23 - 62232 الناظوض 

املغرب
تغيير نشاط الشركة

ضقم التقييد في السجل التجاض2 
26692

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2222 ماضس   24 املؤضخ في 
نشاط الشركة من »- استيراد جميع 

أنواع املالبس األنيقة.
املالبس  أنواع  جميع  تصدير   -
التقليدية« إلى »- االستراد والتصدير.
للحبوب  مستوضد   تاجر   -

والبقوليات«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوض  بتاضيخ 22 ماضس 

2222 تحت ضقم 366.
52I

االتقا6 للحسابات

STE DONRITAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
االتقا6 للحسابات

242 شاضع مراكش الطابق الثاني 
ضقم 5 ، 62222، الناظوض املغرب
STE DONRITAJ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا6 مقرها اإلجتماعي :حي اصبانا 
زنقة 77 ضقم 23 - 62232 الناظوض 

املغرب
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التجاض2 
26692

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 ماضس   24 في  املؤضخ 

املصادقة على :

تفويت السيد عبد القادض اصبا6 

225 حصة اجتماعية من أصل 252 

السيد عماد اصبا6  لفائدة   حصة 

بتاضيخ 24 ماضس 2222.

تفويت السيد جمال اصبا6 225 

 252 أصل  من  اجتماعية  حصة 

السيد محمد اصبا6  حصة لفائدة  

بتاضيخ 24 ماضس 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضوض  بتاضيخ 22 ماضس 

2222 تحت ضقم 366.

52I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

TAIBA TRANSACTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING

GROUP SARL

 Rue de Nador 37 Rue de 37

 Nador، 20800، Mohammedia

MOHAMMEDIA

TAIBA TRANSACTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي :  شاضع 

الحسن الثاني محطة افريقيا )زناتة 

الكبرى( – املحمدية - - 28822 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

25325

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانو6  إعداد  تم   2222 يناير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAIBA : اإلقتراء بمختصر تسميتها

.TRANSACTION

تهدف    :  : غرض الشركة بإيجاز 

املجاالت  في  التدخل  إلى  الشركة 

التالية:

وإعادة  وإداضة  واستغالل  شراء   -

واملمتلكات  العقاضات  جميع  بيع 

والحقوق املنقولة ،

- استغالل محطات الخدمة ، بما 

في ذلك بيع الوقود وزيوت التشحيم 

للسياضات  الخدمات  وتقديم 

واستغالل الكافيتريا واملطعم ،

تتعلق  عملية  أ2   ، عام  وبشكل 

بهدف  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا6 

)زناتة  الحسن الثاني محطة افريقيا 

الكبرى(  املحمدية  28822 املحمدية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:   ضأسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 72   : بلفقيه  بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .

السيدة امينة ايجابي :  32 حصة 

بقيمة 222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوشعيب بلفقيه عنوانه)ا( 

زنقة ابراهيم  املحمدية بفيال البركة، 

الروداني. 28822 املحمدية املغرب.

عنوانه)ا(  ايجابي  امينة  السيدة 

زنقة ابراهيم  املحمدية بفيال البركة، 

الروداني. 28822 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد بوشعيب بلفقيه عنوانه)ا( 

زنقة ابراهيم  املحمدية بفيال البركة، 

الروداني. 28822 املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاضيخ  باملحمدية   االبتدائية 

ماضس 2222 تحت ضقم 443.

52I

هب فيد

س ب ) م ترونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

هب فيد
36 شاضع املنصوض الذهبي سوق 
االضبعاء الغرب ، 24322، سوق 

االضبعاء الغرب املغرب

س ب 2 م ترونس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : 56 

شازع موال2 عبد الرحما6 ضقم 8 

KENITRA 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

53935

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2229 أكتوبر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: س ب  بمختصر تسميتها  اإلقتراء 

2 م ترونس.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص املستخدمي6.

 56  : االجتماعي  املقر  عنوا6 

 8 ضقم  الرحما6  عبد  موال2  شازع 

KENITRA 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 2.222   : السيد بغداد2 بوشتى 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بغداد2 بوشتى عنوانه)ا( 

 24222  5 الوفاء  تجزئة   529

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
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السيد بغداد2 بوشتى عنوانه)ا( 

 24222  5 الوفاء  تجزئة   529

القنيطرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاضيخ 22 يناير 

2222 تحت ضقم 53935.

53I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

LOMINIZ-NET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
ضقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شاضع فلسطي6 ، 32222، 

فاس املغرب

LOMINIZ-NET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي  :42 زنقة 

حسيمة اقامة بن زاكوض الشقة 3  - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

62322

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانو6   2222 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتراء 

.LOMINIZ-NET

غرض الشركة بإيجاز : 

صناعة مواد النرافة.

 - االستيراد والتصدير.

 - التجاضة.
زنقة   42  : عنوا6 املقر االجتماعي 

  3 الشقة  زاكوض  بن  اقامة  حسيمة 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

لوكيلي  كالتالي:السيد  مقسم  دضهم، 

 2.222 522 حصة بقيمة    : محسن 

دضهم للحصة .

السيد لوكيلي محمد :  522 حصة 

بقيمة 2.222 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لوكيلي محسن عنوانه)ا(  السيد 
52 زنقة 222 باب سيفر عي6 هاضو6  

32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  لوكيلي  السيد 

فاس   32222 العليا  الطيب  اوالد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:

لوكيلي محسن عنوانه)ا(  السيد 
52 زنقة 222 باب سيفر عي6 هاضو6  

32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   29 بتاضيخ  بفاس   التجاضية 

2222 تحت ضقم 952.

54I

MANAGEX

AGRI EL MANZEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANAGEX
ضقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركا6 ، 62322، بركا6 املغرب

AGRI EL MANZEL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي : ضقم 25 

شاضع الحسن الثاني حي الحسني  - 

63322 بركا6  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

7229

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانو6  إعداد  تم   2222 أبريل   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRI  : بمختصر تسميتها  اإلقتراء 

. EL MANZEL
غرض الشركة بإيجاز :

 تجاضة منتجات حماية املحاصيل 
البذوضالنباتية واالالت الفالحية.

  املفاوضة .
االستيراد والتصدير.

 25 ضقم   : عنوا6 املقر االجتماعي 
 - شاضع الحسن الثاني حي الحسني  

63322 بركا6  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 2.222   : السيد الصالحي محمد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
 2.222   : السيد الصالحي احمد 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
 2.222   : السيد الصالحي هشام 

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
 2.222   : السيد الصالحي سمير  

حصة بقيمة 222 دضهم للحصة .
القادض   عبد  الصالحي  السيد 
دضهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الصالحي محمد عنوانه)ا(  
حي  العربية  الوحدة  زنقة   4 ضقم 

القدس  63322 بركا6  املغرب .
السيد الصالحي احمد عنوانه)ا(  
حي  العربية  الوحدة  زنقة   4 ضقم 

القدس 63322 بركا6  املغرب .
السيد الصالحي هشام عنوانه)ا(  
حي  العربية  الوحدة  زنقة   4 ضقم 

القدس 63322 بركا6  املغرب .
السيد الصالحي  سمير عنوانه)ا(  
حي  العربية  الوحدة  زنقة   4 ضقم 

القدس 63322 بركا6  املغرب .
القادض  عبد  الصالحي  السيد 
عنوانه)ا(  ضقم 4 زنقة الوحدة العربية 

حي القدس 63322 بركا6  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير2 الشركة:

السيد الصالحي احمد عنوانه)ا(  
حي  العربية  الوحدة  زنقة   4 ضقم 

القدس 63322 بركا6  املغرب .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما2   24 بتاضيخ  ببركا6   االبتدائية 

2222 تحت ضقم 268.
55I

AUDIT ET CONSEIL 2222

FROID SYSTEME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك
AUDIT ET CONSEIL 2010

 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,
 BELVEDERE ، 20300،
CASABLANCA MAROC

FROID SYSTEME  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي  : ضقم 
29ـ22 شاضع حسن العلو2 - 22222 

الداض البيراء املغرب.
وفاة شريك

ضقم التقييد في السجل التجاض2 
75635

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 22 فبراير 2228 تم اإلعالم 
 RAHMA CHAFAI الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الوضثة  على  حصصه  وتوزيع 
يونيو   27 في  املؤضخ  اإلضاثة  لرسم 

2227 بالشكل األتي :
السيد)ة( مصطفى وضد2  4.522 

حصة .
 2.252  ، وضد2  سناء  السيد)ة( 

حصة .
 2.252   ، وضد2  صفاء  السيد)ة( 

حصة .
وضد2     محمد  سيد2  السيد)ة( 

4.522 حصة .
 4.522   ، السيد)ة( يونس وضد2  

حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاضيخ  بالداض البيراء   التجاضية 

ماضس 2228 تحت ضقم 659426.
56I
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fhm conseil sarl

B2M BOX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fhm conseil sarl

 rue el yemen rsd la cote 22

 10 rue el yemen rsd la cote،

90000، tanger maroc

B2M BOX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا6 مقرها اإلجتماعي طنجة ، 

مركز NREA ضقم 22 ، 283 شاضع ولي 

العهد - 92222 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التجاض2 : 

225257

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد القانو6   2222 ماضس   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B2M  : بمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.BOX SARL

مكتبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع لوازم املكاتب بشكل عام.

طنجة    : االجتماعي  املقر  عنوا6 
مركز NREA ضقم 22 ، 283 شاضع ولي 

العهد - 92222 طنجة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ ضأسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيد بزاح محمد 

بقيمة 222 دضهم للحصة .
522 حصة    : السيدة الواد هدى 

بقيمة 222 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  بزاح  السيد 
 228 ضاتما  تجزئة  البالية  طنجة 

92222 طنجة  املغرب.
عنوانه)ا(  هدى  الواد  السيدة 
حي   339 اقامة  الوطا�شي  حي قادوض 

شماعو 22222 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  بزاح  السيد 
 228 ضاتما  تجزئة  البالية  طنجة 

92222 طنجة  املغرب
عنوانه)ا(  هدى  الواد  السيدة 
حي   339 اقامة  الوطا�شي  حي قادوض 

شماعو 22222 سال املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاضية بطنجة  بتاضيخ - تحت ضقم ..

57I

AUDEC EXPERTISE

MARCHICA BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
MARCHICA BOIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Quartier : وعنوا6 مقرها اإلجتماعي
 Old Mimoun Rue 120 n° 71  -

.62020 NADOR MAROC
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التجاض2 -.
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي

تمت   2222 يناير   26 في  املؤضخ 
املصادقة على :

 YOUSSEF EL )ة(  تفويت السيد 
حصة اجتماعية   AMMURI 2.222
من أصل 2.222 حصة لفائدة  السيد 
 MOHAMED AQOUAOUCH )ة( 

بتاضيخ 26 يناير 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوض  بتاضيخ 32 أبريل 

2222 تحت ضقم 428.

58I

AUDEC EXPERTISE

MARCHICA BOIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيي6 مسير جديد للشركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,223

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

 Casablanca Maroc MARCHICA

BOIS  شركة ذات مسؤوليةمحدودة 

ذات الشريك الوحيد

 Quartier : وعنوا6 مقرها اإلجتماعي

 Old Mimoun Rue 120 n° 71 -

62020 NADOR MAROC

تعيي6 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التجاض2 ...

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2222 يناير   26 في  املؤضخ 

السيد للشركة  جديد  مسير  تعيي6 

  AQOUAOUCH MOHAMED

استقالة  لقبول  تبعا  وحيد  كمسير 

املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوض  بتاضيخ 32 أبريل 

2222 تحت ضقم 428.

59I
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 II.  -  إعالنات قضائية
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء

ملف ضقم : 228466

حساب  ضقم : 3457

عقدة تقدمة
السيد عبد املولى ضتيب الحامل 
B829278 للبطاقة الوطنية ضقم
بصفته ممثل للشخص الطبيعي 

واملسجل بالسجل التجاض2 
بالداضالبيراء تحت عدد 424224

وبصفته مسير وحيد لشركة  في طوض 
التكوين

MEDIA PROMOTION
SARL AU
خصائصها كالتالي : 

تم تصريح على ما يلي :
تــم القيــام بتقدمــة طبيعية لشــركة 
 MEDIA PROMOTION SARL AU
املحــدودة  املســؤولية  ذات  شــركة 
 SIS A بشريك وحيد مقرها اإلجتماعي
 CASA : 62 ANGLE BD. D’ANFA ET
 BD. MOULAY YOUSSEF 5eme
ETG N°52 تــم مســاهمة فــي الشــركة 
املذكــوضة أعــاله بجميــع عناصــر أصــول 
وخصــوم األصــل التجــاض2 للشــخص 
مالكــة  الشــركة  وتصبــح  الطبيعــي 
للعناصــر املســاهم بهــا ابتــداء مــن يــوم 

تســجيلها فــي الســجل التجــاض2.
مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو6 
هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لألصــل 
ابتــداء  تقدمتــه  الحــال  التجــاض2 
وســيكو6  العقــد  هــذا  توقيــع  مــن 
لهــا أيرــا اإلنتفــاع ابتــداء مــن تاضيــخ 
الشــركة  لهــذه  النهائــي  اإلنشــاء 
 SIS A CASA : 62 2باألصــل التجــاض
 ANGLE BD. D’ANFA ET BD.
 MOULAY YOUSSEF 5eme ETG
التجــاض2  بالســجل  واملســجل   N°52
بالداضالبيرــاء تحــت عــدد 424224.
تســجل  التعرضــات  فــإ6  وبذلــك 
بمكتــب الربــط باملحكمــة التجاضيــة 

التجــا2. الســجل  مكتــب 
النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

2 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء
ملف ضقم : 228682

حساب  ضقم : 4352

عقدة تقدمة
السيد مصطفى الرحموني االدضي�شي 

الحامل للبطاقة الوطنية ضقم 
BE69428

بصفته ممثل للشخص الطبيعي 
واملسجل بالسجل التجاض2 

بالداضالبيراء تحت عدد 382844
خصائصها كالتالي : 

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة

TRES-OR
SARL AU

شــركة ذات املســؤولية املحــدودة 
 RUE بشــريك وحيــد مقرهــا اإلجتماعــي
 ABOU ABDELLAH NAFII RDC
تــم   BOUTIQUE N°23 MAARIF
مســاهمة فــي الشــركة املذكــوضة أعــاله 
وخصــوم  أصــول  عناصــر  بجميــع 
األصــل التجــاض2 للشــخص الطبيعــي 
للعناصــر  مالكــة  الشــركة  وتصبــح 
املســاهم بهــا ابتــداء مــن يــوم تســجيلها 

التجــاض2. الســجل  فــي 
مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو6 
هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لألصــل 
ابتــداء  تقدمتــه  الحــال  التجــاض2 
وســيكو6  العقــد  هــذا  توقيــع  مــن 
لهــا أيرــا اإلنتفــاع ابتــداء مــن تاضيــخ 
الشــركة  لهــذه  النهائــي  اإلنشــاء 
بالداضالبيرــاء  التجــاض2  باألصــل 
 RUE ABOU ABDELLAH NAFII
 RDC BOUTIQUE N°23 MAARIF
التجــاض2  بالســجل  واملســجل 
بالداضالبيرــاء تحــت عــدد 382844.
تســجل  التعرضــات  فــإ6  وبذلــك 
بمكتــب الربــط باملحكمــة التجاضيــة 

التجــاض2. الســجل  مكتــب 

النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

3 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء

ملف ضقم : 228792

حساب  ضقم : 4732

عقدة تقدمة
السيدة سعاد واكريم الحاملة 

BK123937 للبطاقة الوطنية ضقم

السيد خليل الحقاو2 الحامل 

AA33229 للبطاقة الوطنية ضقم

السيد يوسف واكريم الحامل 

BK175619 للبطاقة الوطنية ضقم

بصفته ممثل للشخص الطبيعي 
واملسجل بالسجل التجاض2 

بالداضالبيراء تحت عدد 432522

432498-432522

ARIKATY

 SARL AU

 202BD.ABDELMOUMEN, RDC 

5 CASA

خصائصها كالتالي : 

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة

ARIKATY SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد 

222BD.ABDEL-  مقرها اإلجتماعي

.MOUMEN, RDC 5 CASA

تــم مســاهمة فــي الشــركة املذكــوضة 

أعــاله بجميــع عناصــر أصــول وخصــوم 

األصــل التجــاض2 للشــخص الطبيعــي 

للعناصــر  مالكــة  الشــركة  وتصبــح 

املســاهم بهــا ابتــداء مــن يــوم تســجيلها 

فــي الســجل التجــاض2.

مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو6 

هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لألصــل 

التجــاض2 الحــال تقدمتــه ابتــداء مــن 

توقيــع هــذا العقــد وســيكو6 لهــا أيرــا 

اإلنشــاء  تاضيــخ  مــن  ابتــداء  اإلنتفــاع 

باألصــل  الشــركة  لهــذه  النهائــي 

222BD. بالداضالبيرــاء  التجــاض2 

 ABDELMOUMEN, RDC 5
التجــاض2  بالســجل  واملســجل   CASA

بالداضالبيرــاء تحــت عــدد 385889.

التعرضــات  فــإ6  وبذلــك 

باملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 

التجــاض2  الســجل  مكتــب  التجاضيــة 

خمســة  أجــل  داخــل  بالداضالبيرــاء 

للنشــر. املوالــي  يومــا  عشــرا 

النشرة الثانية

ضئيس كتابة الربط

4 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء

ملف ضقم : 228846

حساب  ضقم : 5222

عقدة تقدمة
السيدة نادية طيب الحاملة للبطاقة 

D426229 الوطنية ضقم

شركة NY ARCHITEC ومسجلة 

بالسجل التجاض2 بالداضالبيراء 

439332

NY ARCHITEC

SARL AU

 PORTE مقرها  اإلجتماعي 

 CALIFORNIE IM ANNAFOURA

 ETG RDC APT N°01 RTE

MEKKA CASABLANCA

خصائصها كالتالي : 

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة

NY ARCHITEC

SARL AU

املســؤولية  ذات  شــركة 

مقرهــا  وحيــد  بشــريك  املحــدودة 

 PORTE CALIFORNIE اإلجتماعــي 

 IM ANNAFOURA ETG RDC

 APT N°01 RTE MEKKA

.C A S A B L A N C A

تــم مســاهمة فــي الشــركة املذكــوضة 

أعــاله بجميــع عناصــر أصــول وخصــوم 

األصــل التجــاض2 للشــخص الطبيعــي
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للعناصــر  مالكــة  الشــركة  وتصبــح 

املســاهم بهــا ابتــداء مــن يــوم تســجيلها 

التجــاض2. الســجل  فــي 

مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو6 

هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لألصــل 

التجــاض2 الحــال تقدمتــه ابتــداء مــن 

توقيــع هــذا العقــد وســيكو6 لهــا أيرــا 

اإلنشــاء  تاضيــخ  مــن  ابتــداء  اإلنتفــاع 

باألصــل  الشــركة  لهــذه  النهائــي 

 PORTE بالداضالبيرــاء  التجــاض2 

 CALIFORNIE IM ANNAFOURA

 ETG RDC APT N°01 RTE MEKKA

CASABLANCA
التجــاض2  بالســجل  واملســجل 

بالداضالبيرــاء.  439332

النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

5 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء
ملف ضقم : 228846

حساب  ضقم : 5262

عقدة تقدمة
السيد عبد اللطيف الشاديلي 

الحامل للبطاقة الوطنية ضقم 

TA232427

بصفته ممثل للشخص الطبيعي 
واملسجل بالسجل التجاض2 

بالداضالبيراء تحت عدد 284342

CHADILI GK
SARL AU

 LOT AMAL SIDI MOUMEN

LAKBIR N°4

خصائصها كالتالي : 

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة

شركة   CHADILI GK SARL AU

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 LOT AMAL وحيد مقرها اإلجتماعي

.SIDI MOUMEN LAKBIR N°4

تم مساهمة في الشركة املذكوضة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي للشخص  التجاض2  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح   

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاض2.

مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو6 

هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لألصــل 

التجــاض2 الحــال تقدمتــه ابتــداء مــن 

توقيــع هــذا العقــد وســيكو6 لهــا أيرــا 

اإلنشــاء  تاضيــخ  مــن  ابتــداء  اإلنتفــاع 

النهائي لهذه الشــركة باألصل التجاض2 

 LOT AMAL SIDI بالداضالبيرــاء 

MOUMEN LAKBIR N°4 واملســجل 

عــدد  تحــت  التجــاض2  بالســجل 

.284342

التعرضــات  فــإ6  وبذلــك 

باملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 

التجــاض2  الســجل  مكتــب  التجاضيــة 

خمســة  أجــل  داخــل  بالداضالبيرــاء 

للنشــر.  املوالــي  يومــا  عشــرا 

النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

6 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء
ملف ضقم : 228922

حساب ضقم : 5332

عقدة تقدمة
السيدة لبنى فتاح الحاملة للبطاقة 

BE695224 الوطنية ضقم

بصفتها ممثلة للشخص الطبيعي 

واملسجل بالسجل التجاض2 

بالداضالبيراء تحت عدد 377486

 PHARMACIE OUM

L’GHAITE

SARL AU

 MAGASIN 92 RUE 4

 LOTISSEMENT TISSIR SIDI

MOUMEN CASA

خصائصها كالتالي : 

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
PHARMACIE OUM L’GHAITE

SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  وحيد  بشريك  املحدودة 
 MAGASIN 92 RUE اإلجتماعي 
 4 LOTISSEMENT TISSIR SIDI

.MOUMEN CASA
تــم مســاهمة فــي الشــركة املذكــوضة 
أعــاله بجميــع عناصــر أصــول وخصــوم 
األصــل التجــاض2 للشــخص الطبيعــي 
للعناصــر  مالكــة  الشــركة  وتصبــح 
املســاهم بهــا ابتــداء مــن يــوم تســجيلها 

فــي الســجل التجــاض2.
مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو6 
هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لألصــل 
التجــاض2 الحــال تقدمتــه ابتــداء مــن 
توقيــع هــذا العقــد وســيكو6 لهــا أيرــا 
اإلنشــاء  تاضيــخ  مــن  ابتــداء  اإلنتفــاع 
النهائي لهذه الشــركة باألصل التجاض2 
 MAGASIN 92 بالداضالبيرــاء 
 RUE 4 LOTISSEMENT TISSIR
واملســجل   SIDI MOUMEN CASA
عــدد  تحــت  التجــاض2  بالســجل 

.377486
التعرضــات  فــإ6  وبذلــك 
باملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 
التجــاض2  الســجل  مكتــب  التجاضيــة 
خمســة  أجــل  داخــل  بالداضالبيرــاء 

للنشــر.  املوالــي  يومــا  عشــرا 
النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

7 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء
ملف ضقم : 228924
حساب ضقم : 5332

عقدة تقدمة
السيدة ماضية ازتاض الحاملة للبطاقة 

BK237898 الوطنية ضقم
بصفتها ممثلة للشخص الطبيعي 

واملسجل بالسجل التجاض2 
بالداضالبيراء تحت عدد 433752

PHARMACIE GREENTOWN
SARL AU

 25ROUTE SIDI MESSAOUD

 CENTRE COMMERCIAL GREEN

TOWN BOUSKOURA CASA

خصائصها كالتالي : 

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة

PHARMACIE GREENTOWN

SARL AU

شــركة ذات املســؤولية املحــدودة 

اإلجتماعــي  مقرهــا  وحيــد  بشــريك 

 25ROUTE SIDI MESSAOUD

 CENTRE COMMERCIAL GREEN

.TOWN BOUSKOURA CASA

تــم مســاهمة فــي الشــركة املذكــوضة 

أعــاله بجميــع عناصــر أصــول وخصــوم 

األصــل التجــاض2 للشــخص الطبيعــي 

للعناصــر  مالكــة  الشــركة  وتصبــح 

املســاهم بهــا ابتــداء مــن يــوم تســجيلها 

فــي الســجل التجــاض2.

مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو6 

هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لألصــل 

التجــاض2 الحــال تقدمتــه ابتــداء مــن 

توقيــع هــذا العقــد وســيكو6 لهــا أيرــا 

اإلنشــاء  تاضيــخ  مــن  ابتــداء  اإلنتفــاع 

باألصــل  الشــركة  لهــذه  النهائــي 

 25ROUTE بالداضالبيرــاء  التجــاض2 

 SIDI MESSAOUD CENTRE

 COMMERCIAL GREEN TOWN

واملســجل   BOUSKOURA CASA

بالداضالبيرــاء  التجــاض2  بالســجل 

.433752 عــدد  تحــت 

التعرضــات  فــإ6  وبذلــك 

باملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 

التجــاض2  الســجل  مكتــب  التجاضيــة 

خمســة  أجــل  داخــل  بالداضالبيرــاء 

للنشــر.  املوالــي  يومــا  عشــرا 

النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

8 مكرر
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املحكمة التجاضية بالداضالبيراء
ملف ضقم : 229286

حساب ضقم : 6263

عقد تقدمة
السيد الحسن بوافي  الحامل

للبطاقة التعريف الوطنية ضقم 
.B422782

بصفته ممثل للشخص الطبيعي 
واملسجل بالسجل التجاض2 

بالداضالبيراء تحت ضقم 434562.
  JNANE EL AOUINA EL JADIDA

SARL AU

مقرها االجتماعي 46 شاضع 

زضقطوني، طابق 2 ضقم 6 

الداضالبيراء 

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة

 JNANE EL AOUINA EL JADIDA

.SARL AU

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

االجتماعي  مقرها  وحيد،  بشريك 

شاضع زضقطوني،   46 بالداضالبيراء  

طابق 2 ضقم 6 الداضالبيراء. 

الشركةاملذكوضة  في  مساهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاض2  االصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاض2.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو6 

لالصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 

توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 

االنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 

النهائي لهذه الشركة ب :

االصل التجاض2 بالداضالبيراء.

شاضع   46 االجتماعي   مقرها 

 6 ضقم   2 طابق  زضقطوني، 

الداضالبيراء .
التجاض2  بالسجل  واملسجل 

 434562 ضقم  تحت  بالداضالبيراء 

بالداضالبيراء.

التعرضات  فا6  وبذلك 
باملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 
التجاض2  السجل  مكتب  التجاضية 
يوما   25 أجل  داخل  بالداضالبيراء 

املوالي للنشر.
النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

9 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء
ملف ضقم : 229222

حساب ضقم : 6259

عقد تقدمة
السيد محمد نجيب الديوض2   

الحاملة للبطاقة التعريف الوطنية 
.C822822 ضقم

بصفته ممثل للشخص الطبيعي 
واملسجل بالسجل التجاض2 

بالداضالبيراء تحت ضقم 283252.
  PHARMACIE DU CADUCEE

SARL AU
BD 337 MOHAMED V CASA-

BLANCA
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة

 PHARMACIE LA RESISTANCE
CASABLANCA  SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  وحيد،  بشريك  املحدودة 
 BD  337 بالداضالبيراء  االجتماعي 

.MOHAMED V CASABLANCA
الشركةاملذكوضة  في  مساهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاض2  االصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاض2.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو6 
لالصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 
توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 
االنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 
االصل   : ب  الشركة  لهذه  النهائي 

التجاض2 بالداضالبيراء.
 BD  337 االجتماعي   مقرها 

.MOHAMED V CASABLANCA
التجاض2  بالسجل  واملسجل 

بالداضالبيراء تحت ضقم 422949. 

التعرضات  فا6  وبذلك 
باملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 
التجاض2  السجل  مكتب  التجاضية 
يوما   25 أجل  داخل  بالداضالبيراء 

املوالي للنشر.
النشرة الثانية

عن ضئيس كتابة الربط

10 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء
ملف ضقم : 229756
حساب ضقم : 8827

تفويت جزء من عناصر االصل 
التجاض2
فوتت

شركة »ساتكوما ساتاس 
 SATACOMA SATAS »فواياجوض

.VOYAGEURS
 HENRI ARON يمثلها السيد

.BENHAMOU CIN  BE653657
لفائدة 

.AZERGAZ »شركة »ازض غاز
 MEYER السيد  يمثلها 

.AZEROUAL CIN B383742
تم تفويت جزء من عناصر االصل 
الغاز،  نقل  نشاط  د2  التجاض2 
على  تشتمل  املركبات  من  واملتكو6 

ما يلي :
25 سياضات  دبابة،   32 35 جراض، 
ساحنة   22 ضافعة،   2 سياح، 

ميتسوبي�شي.
الثاث املكاتب :

املكاتب،  أثاث  من  مجموعة 
املكتبية،  املعدات  من  مجموعة 
الكمبيوتر،  أثاث  من  مجموعة 
واالدوات  املعدات  من  مجموعة 
واملسجل  الغاز،  النقل  لنشاط 
ضقم  تحت  التجاض2  بالسجل 

.422225
التعرضات  فا6  وبذلك 
باملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 
التجاض2  السجل  مكتب  التجاضية 
يوما   25 أجل  داخل  بالداضالبيراء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.
النشرة الثانية

عن ضئيس كتابة الربط

11 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء
ملف ضقم : 229824
حساب ضقم : 9259

عقد تقدمة
السيدة نديرة بوشنتوف   الحاملة 
للبطاقة التعريف الوطنية ضقم 

.B62664
بصفتها ممثلة للشخص الطبيعي 

واملسجل بالسجل التجاض2 
بالداضالبيراء تحت ضقم 237492
وبصفتها مسيرة وحيدة للشركة في 

طوض التكوين
 PHARMACIE BOUCHENTOUF

.NADIRA SARL AU
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
 PHARMACIE MEDINA CASA

.SARL AU
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
االجتماعي  مقرها  وحيد،  بشريك 
 RUE SOUR JDID 3 بالداضالبيراء  

.CASABLANCA
الشركةاملذكوضة  في  مساهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاض2  االصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاض2.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو6 
لالصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 
توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 
االنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 

النهائي لهذه الشركة.
 3  االصل التجاض2 بالداضالبيراء 

.RUE SOUR JDID CASABLANCA
التجاض2  بالسجل  واملسجل 
 .237492 ضقم  تحت  بالداضالبيراء 

بالداضالبيراء.
تسجل  التعرضات  فا6  وبذلك 
التجاضية  باملحكمة  الربط  بمكتب 

مكتب السجل التجاض2.
النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

12 مكرر
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املحكمة التجاضية بالداضالبيراء
ملف ضقم : 229826

حساب  ضقم : 9282

تفويت جزئي ألصل تجاض2
فوتت

SIEMENS S.A فوتت شركة

داميا6  ديريك  السيد  يمثلها 

اإلداضة  ضئيس  بيلد  دو  غيسال6 

الجماعية والسيدة غيثة زاهير عرو 

اإلداضة الجماعية

 لفائدة :

 SIEMENS ENERGY شركة 

 SIEMENS التسمية السابقة   SARL

 PLANT OPERATIONS

اإلجتماعي  مقرها   TAHADDART

بطنجة )جماعة بوخالف(.

لألصل  الجزئي  التفويت 

األصل  من  الجزء  يهم  التجاض2 

)كسرا(  املفوتة  للشركة  التجاض2 

 CASA لنشاط   انفراديا  املخصص 

للتنمية،  املترمن   AND POWER

اإلستيراد،  التسليم،  التصميم، 

ضهن  الوضع  التوزيع،  التركيب، 

الحلول،  لألنظمة،  الخدمة 

البناء  مجال  في  املنشات  التجهيزات 

الكهربائي وكدا كل ايجاضت الخدمات 

بالداضالبيراء  الكائن  به،  املرتبطة 

)ماضينا الداضالبيراء( عماضة ج. العاج 

3 الطابق االسابع طبقة املكاتب ضقم 

6، واملسجل بالسجل التجاض2 تحت 

عدد 29253.

التعرضــات  فــإ6  وبذلــك 

باملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 

التجــاض2  الســجل  مكتــب  التجاضيــة 

خمســة  أجــل  داخــل  بالداضالبيرــاء 

األولــى  للنشــرة  املوالــي  يومــا  عشــرا 

. نيــة لثا وا

النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

13 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء
ملف ضقم : 229828

حساب  ضقم : 9292

بيع األصل التجاض2
 باع

السيد إبراهيم اكلموص الحامل 

N48227 للبطاقة الوطنية ضقم

لفائدة :

الحامل  سوا  حميد  السيد 

.BL48227 للبطاقة الوطنية

لفائدة :

الحامل  سوا  حميد  السيد 

.BL84292 للبطاقة الوطنية

الذ2  التجاض2  األصل 

األجهزة  لبيع  مخصص  هو 

الكائن  واإلكسسواضات  اإللكترونية 

سوالك  زنقة  زاوية  بالداضالبيراء، 

 ،B8 ضقم  محل  لوضا6  سا6  وزنقة 

والذ2 لم يسجل بالسجل التجاض2.

تسجل  التعرضات  فإ6  وبذلك 

التجاضية  باملحكمة  الربط  بمكتب 

مكتب السجل التجاض2 داخل أجل 

للنشرة  املوالي  يوما  عشرا  خمسة 

األولى والثانية.

النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

14 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء

ملف ضقم : 229832

حساب  ضقم : 9228

بيع  أصل  تجاض2
 باعت

الحاملة  زضوال  ايما6  السيدة  

 BK316757  للبطاقة الوطنية

لفائدة :

الحامل  ناصل  كريم  السيد 

.BK269079 للبطاقة الوطنية

عن  عباضة  التجاض2  األصل  بيع 

صيدلية الكائن بإقامة دياض بوسكوضة 

والد  دواض   23 ضقم  محل   6 ضقم   ،2

الداضالبيراء،  دحمانة،  عمر،  بن 

تحت  التجاض2  بالسجل  واملسجل 

عدد 422584.

التعرضــات  فــإ6  وبذلــك 

باملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 

التجــاض2  الســجل  مكتــب  التجاضيــة 

خمســة  أجــل  داخــل  بالداضالبيرــاء 

األولــى  للنشــرة  املوالــي  يومــا  عشــرا 

. نيــة لثا وا

النشرة الثانية

ضئيس كتابة الربط

15 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء

ملف ضقم : 229832

حساب  ضقم : 9223

عقدة تقدمة
السيد عبد القادض بظاظ الحامل 

B424933 للبطاقة الوطنية ضقم

بصفته ممثل للشخص الطبيعي 

واملسجل بالسجل التجاض2 

بالداضالبيراء تحت عدد 238766.

PHARMACIE EL WIFAK 

SARL AU

 EL WIFAK 3 RUE 65 OULFA LOT

778 CASA

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة

 PHARMACIE EL WIFAK SARL

AU شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 EL اإلجتماعي  مقرها  وحيد  بشريك 

 WIFAK 3 RUE 65 OULFA LOT

.778 CASA

تم مساهمة في الشركة املذكوضة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاض2  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاض2.

مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكو6 

هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لألصــل 

التجــاض2 الحــال تقدمتــه ابتــداء مــن

 توقيــع هــذا العقــد وســيكو6 لهــا أيرــا 

اإلنشــاء  تاضيــخ  مــن  ابتــداء  اإلنتفــاع 

النهائي لهذه الشــركة باألصل التجاض2 

 EL WIFAK 3 RUE 65 بالداضالبيراء

.OULFA LOT 778 CASA

واملسجل بالسجل التجاض2 بالداض 

البيرــاء تحــت عدد 238766.

التعرضــات  فــإ6  وبذلــك 

باملحكمــة  الربــط  بمكتــب  تســجل 
التجــاض2  الســجل  مكتــب  التجاضيــة 

خمســة  أجــل  داخــل  بالداضالبيرــاء 

األولــى  للنشــرة  املوالــي  يومــا  عشــرا 

. نيــة لثا وا

النشرة الثانية

ضئيس كتابة الربط

16 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء

ملف ضقم : 229836

حساب ضقم : 9245

بيع أصل  تجاض2
باع

اوضيونطال  »كونطواض  شركة 

ديكيبمو صنتير« CORESA املمثلة في 

شخص السيد احمد اضكيك الحامل 

.F36335 للبطاقة الوطنية ضقم

لفائدة :

الحامل  غيساو2  مراد  السيد 

.BK154378 للبطاقة الوطنية ضقم

الكائن  التجاض2  االصل  بيع 

شاضع صفرو وحي   52 بالداضالبيراء 

معروف تحت اسم  موال2 عبد هللا، 

بالسجل  واملسجل  سرام«  »ساني 

التجاض2 تحت ضقم 272329.

التعرضات  فا6  وبذلك 

باملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 
التجاض2  السجل  مكتب  التجاضية 

يوما   25 أجل  داخل  بالداضالبيراء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة الثانية

ضئيس كتابة الربط

17 مكرر
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املحكمة التجاضية بالداضالبيراء
ملف ضقم : 229838

حساب ضقم : 9246

عقد تقدمة
السيدة مونى القرمود2 الحاملة 
للبطاقة التعريف الوطنية ضقم 

.BE682939
بصفته ممثل للشخص الطبيعي 

واملسجل بالسجل التجاض2 
بالداضالبيراء تحت ضقم 329968.

 PHARMACIE LE REMEDE
SARL AU

ERAC HAU QODS LOT 511 
 N °3 MEDIOUNA CASA 

خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
  PHARMACIE LE REMEDE

.SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  وحيد،  بشريك  املحدودة 
 ERAC بالداضالبيراء  االجتماعي 
 HAY EL QODS LOT 522 N°3

.MEDIOUNA CASA
الشركةاملذكوضة  في  مساهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاض2  االصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاض2.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو6 
لالصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 
توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 
االنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 

النهائي لهذه الشركة ب :
االصل التجاض2 بالداضالبيراء.

 ERAC HA QODS LOT 522
.N°3 MEDIOUNA CASA

التجاض2  بالسجل  واملسجل 
بالداضالبيراء تحت ضقم 329968.

التعرضات  فا6  وبذلك 
باملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 
التجاض2  السجل  مكتب  التجاضية 
يوما   25 أجل  داخل  بالداضالبيراء 

املوالي للنشر.
النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

18 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء
ملف ضقم : 229842

حساب ضقم : 9249

تفويت أصل تجاض2
السيد عبد الحق الجمر2 الحاملة 
للبطاقة التعريف الوطنية ضقم  

.BE495675
السيد جمعا6 بن حاجب الحامل 
.BE42525Y للبطاقة الوطنية ضقم

لفائدة 
الحامل  بصير  ضشيد  السيد 

ضقم  الوطنية  التعريف  للبطاقة 

.BE566728

ملزاولة  املستغل  التجاض2  االصل 

املشروبات  لبيع  التجاض2  النشاط 

املكا6  عي6  في  املستهلكة  واالطعة 

والكائن بالداضالبيراء دضب  )محلبة( 
بوشنتوف ضقم 7/5 زنقة 29 واملتكو6 

واالليات  املعدات  الزبائن،  من 
التجاض2  النشاط  ملزاولة  املخصصة 

له  املنجز  الكراء  حق  به،  املرتبط 

التجاض2،  االصل  هذا  انشاء  من 

واملسجل بالسجل التجاض2 تحت ضقم 

.364238-338438

التعرضات  فا6  وبذلك 

باملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 
التجاض2  السجل  مكتب  التجاضية 

يوما   25 أجل  ذاخل  بالداضالبيراء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

19 مكرر

املحكمة التجاضية بالداضالبيراء
ملف ضقم : 229842

حساب ضقم : 9272

عقد تقدمة
السيدة حنا6 سعيد2 الحاملة 
للبطاقة التعريف الوطنية ضقم 

.C222722
بصفته ممثل للشخص الطبيعي 

واملسجل بالسجل التجاض2 
بالداضالبيراء تحت ضقم 433286.

  AUTO ECOLE SAIDI

SARL AU

 LOT MANDARONA N°125 SIDI

 MAROUF CASA

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة

.AUTO ECOLE SAIDI   SARL AU

الشركةاملذكوضة  في  مساهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاض2  االصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاض2.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو6 

لالصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 

توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 

االنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 

النهائي لهذه الشركة ب :

االصل التجاض2 بالداضالبيراء.

 LOT MANDARONA N°225

. SIDI MAROUF CASA
التجاض2  بالسجل  واملسجل 

بالداضالبيراء تحت ضقم 433286.

التعرضات  فا6  وبذلك 

باملحكمة  الربط  بمكتب  تسجل 
التجاض2  السجل  مكتب  التجاضية 

يوما   25 أجل  داخل  بالداضالبيراء 

املوالي للنشر.

النشرة الثانية
عن ضئيس كتابة الربط

20 مكرر

املحكمة التجاضية بالداض البيراء

ملف ضقم : 228926

حساب ضقم : 5372

عقد تقدمة
األنصاض2  ماجدة  السيدة 

للبطاقة  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

الوطنية ضقم A22635 بصفتها ممثلة 

املنبت  املسماة  الطبيعي  للشخص 

ومسجلة  الخصوصية  األنصاض2 

البيراء  بالداض  التجاض2  بالسجل 

تم  كالتالي  خصائصها   274598

تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 

 GROUPE SCOLAIRE AL لشركة 

 MANBAT AL ANSARI PRIVE

املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  وحيد  بشريك  املحدودة 

مقرها  البيراء  بالداض  االجتماعي 

 253BD OUM RABII  : االجتماعي 

تم   GROUPE T CASABLANCA

املذكوضة أعاله  الشركة  في  مساهمة 

بجميع عناصر أصول وخصوم األصل 

وتصبح  الطبيعي  للشخص  التجاض2 

الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 

من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاض2 سيكو6 للشركة املستفيدة 

من هذه التقدمة كامل امللكية لألصل 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 

توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 

اإلنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 
النهائي لهذه الشركة باألصل التجاض2 

االجتماعي  مقرها  البيراء  بالداض 

 253BD OUM RABII GROUPE T

واملسجلة بالسجل    CASABLANCA

التجاض2 274598 بالداض البيراء.

تسجل  التعرضات  فإ6  وبذلك 

التجاضية  باملحكمة  الربط  بمكتب 

بالداض  التجاض2  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيراء 

يوما املوالي للنشر.

النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

29 مكرر

املحكمة التجاضية بالداض البيراء

ملف ضقم : 228968

حساب ضقم : 5535

عقد تقدمة
الحاملة  بوحميدة  ضجاء  السيدة 

الوطنية  للبطاقة  الوطنية  للبطاقة 
ممثلة  بصفتها   BK 324831 ضقم 

مسجلة  والغير  الطبيعي  للشخص 

املسيرة  وبصفتها  التجاض2  بالسجل 

 CENTRE لشركة  الوحيدة 

 HARMONIE SENSORIELLE

زنقة االجتماعي  مقرها   SARL AU
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الترامن األلفة الداض   64 ضقم   26  
البيراء خصائصها كالتالي تم تصريح 

على ما يلي :
طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 
 CENTRE HARMONIE لشركة 
شركة   SENSORIELLE SARL AU
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
بالداض  االجتماعي  مقرها  وحيد 
زنقة   : االجتماعي  مقرها  البيراء 
الداض  األلفة  الترامن   64 ضقم   26
الشركة  في  مساهمة  تم  البيراء 
املذكوضة أعاله بجميع عناصر أصول 
للشخص  التجاض2  األصل  وخصوم 
مالكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 
من يوم  للعناصر املساهم بها ابتداء 

تسجيلها في السجل التجاض2.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو6 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 
توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 
اإلنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 
النهائي لهذه الشركة باألصل التجاض2 
بالداض البيراء مقرها االجتماعي زنقة 
الداض  األلفة  الترامن   64 ضقم   26
بالسجل  مسجلة   والغير  البيراء 

التجاض2.
تسجل  التعرضات  فإ6  وبذلك 
التجاضية  باملحكمة  الربط  بمكتب 
بالداض  التجاض2  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيراء 

يوما املوالي للنشرة األولى.
النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

30 مكرر

املحكمة التجاضية بالداض البيراء
ملف ضقم : 229224
حساب ضقم : 5754

عقد تقدمة
الحاملة  املنجرة  نادية  السيدة 
الوطنية  للبطاقة  الوطنية  للبطاقة 
ممثلة  بصفتها   BE 532422 ضقم 
للشخص الطبيعي ومسجلة بالسجل 
 283592 البيراء  بالداض  التجاض2 
 PHARMACIE DE LA SECURITE
االجتماعي  مقرها   SARL AU

232 شاضع موال2 إدضيس األول وزنقة 
خصائصها  االجتماعي  الرما6 

كالتالي تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 PHARMACIE DE LA SECURITE
املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
مقرها  وحيد  بشريك  املحدودة 
مقرها  البيراء  بالداض  االجتماعي 
االجتماعي : 232 شاضع موال2 إدضيس 
تم  األول وزنقة الرما6 االجتماعي  
املذكوضة أعاله  الشركة  في  مساهمة 
بجميع عناصر أصول وخصوم األصل 
وتصبح  الطبيعي  للشخص  التجاض2 
الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 
من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاض2.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو6 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 
توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 
اإلنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 
النهائي لهذه الشركة باألصل التجاض2 
االجتماعي  مقرها   البيراء  بالداض 
األول  إدضيس  موال2  شاضع   232
وزنقة الرما6 االجتماعي واملسجلة  
بالداض   283592 التجاض2  بالسجل 

البيراء.
تسجل  التعرضات  فإ6  وبذلك 
التجاضية  باملحكمة  الربط  بمكتب 
بالداض  التجاض2  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيراء 

يوما املوالي للنشرة األولى.
النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

31 مكرر

املحكمة التجاضية بالداض البيراء
ملف ضقم : 229234
حساب ضقم : 5823

عقد تقدمة
الحاملة  فاطمة  فريد2  السيدة 
الوطنية  للبطاقة  الوطنية  للبطاقة 
ممثلة  بصفتها   BE 796795 ضقم 
للشخص الطبيعي ومسجلة بالسجل 
 422284 البيراء  بالداض  التجاض2 
طوض في  شركة  في  شريكة  وبصفتها 

 TIFLE SAGHIR SARL التكوين    
AU مقرها االجتماعي إقامة البستا6 
البيراء  الداض   23 زنقة  الهدى  حي 
على تصريح  تم  كالتالي   خصائصها 

 ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
شركة   TIFLE SAGHIR SARL AU
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
بالداض  االجتماعي  مقرها  وحيد 
الهدى  حي  البستا6  إقامة  البيراء 
تم مساهمة  الداض البيراء   23 زنقة 
بجميع  أعاله  املذكوضة  الشركة  في 
األصل  وخصوم  أصول  عناصر 
الطبيعي وتصبح  للشخص  التجاض2 
الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 
من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاض2.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو6 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 
توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 
اإلنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 
النهائي لهذه الشركة باألصل التجاض2 
االجتماعي  مقرها  البيراء  بالداض 
 23 زنقة  الهدى  حي  البستا6  إقامة 
بالسجل  واملسجلة   البيراء  الداض 

التجاض2 422284 بالداض البيراء.
تسجل  التعرضات  فإ6  وبذلك 
التجاضية  باملحكمة  الربط  بمكتب 
بالداض  التجاض2  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيراء 

يوما املوالي للنشرة األولى.
النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

32 مكرر

املحكمة التجاضية بالداض البيراء
ملف ضقم : 229254
حساب ضقم : 5923

عقد تقدمة
الحامل  السيد بوشعيب حويمد 
الوطنية  للبطاقة  الوطنية  للبطاقة 
ممثل  بصفته   B 338544 ضقم 
للشخص الطبيعي ومسجل بالسجل 
ضقم  تحت  البيراء  بالداض  التجاض2 
تم  كالتالي  خصائصها   294838

تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

شركة   WBM PROMO SARL AU

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

بالداض  االجتماعي  مقرها  وحيد 
البيراء 8 زنقة عي6 العاطي بوضكو6 

واملسجل بالسجل التجاض2 تحت ضقم 

الشركة  في  مساهمة  تم   443625
املذكوضة أعاله بجميع عناصر أصول 

للشخص  التجاض2  األصل  وخصوم 

مالكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 

من يوم  للعناصر املساهم بها ابتداء 

تسجيلها في السجل التجاض2.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو6 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 

توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 

اإلنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 
النهائي لهذه الشركة باألصل التجاض2 

بالداض البيراء.
الداض البيراء 8 زنقة عي6 العاطي 

بوضكو6.

تسجل  التعرضات  فإ6  وبذلك 

التجاضية  باملحكمة  الربط  بمكتب 

بالداض  التجاض2  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيراء 

يوما املوالي للنشرة األولى.

النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

33 مكرر

املحكمة التجاضية بالداض البيراء

ملف ضقم : 229292

حساب ضقم : 6229

عقد تقدمة
الحامل  عادل  تيمومي  السيد 

الوطنية  للبطاقة  الوطنية  للبطاقة 
ممثل  بصفته   BE 688223 ضقم 

ومسجل  الطبيعي  للشخص 

البيراء  بالداض  التجاض2  بالسجل 

 PHARMACIE RYAD EL  422798

االجتماعي  مقرها   FATH SARL AU

 CASABLANCA 6 IMM 244 GH

خصائصها    22 LOT EL FATH III

كالتالي تم تصريح على ما يلي :
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طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 
 PHARMACIE RYAD لشركة 
ذات  شركة   EL FATH SARL AU
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
البيراء  بالداض  االجتماعي  مقرها 
 CASABLANCA 6 IMM 244 GH
تم مساهمة    22 LOT EL FATH III
بجميع  أعاله  املذكوضة  الشركة  في 
األصل  وخصوم  أصول  عناصر 
الطبيعي وتصبح  للشخص  التجاض2 
الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 
من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاض2.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو6 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 
توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 
اإلنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 
النهائي لهذه الشركة باألصل التجاض2 

بالداض البيراء.
 CASABLANCA مقرها االجتماعي
 6 IMM 244 GH 22 LOT EL FATH
التجاض2  بالسجل  واملسجلة    III

422798 بالداض البيراء.
تسجل  التعرضات  فإ6  وبذلك 
التجاضية  باملحكمة  الربط  بمكتب 
بالداض  التجاض2  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيراء 

يوما املوالي للنشرة األولى.
النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

34 مكرر

املحكمة التجاضية بالداض البيراء
ملف ضقم : 229262
حساب ضقم : 6322

عقد تقدمة
الحاملة  منقول  هند  السيدة 
الوطنية  للبطاقة  الوطنية  للبطاقة 
ممثلة  بصفتها   BE 652772 ضقم 
للشخص الطبيعي ومسجل بالسجل 
 323296 البيراء  بالداض  التجاض2 
 PHARMACIE ANNASSR
 HAY االجتماعي  مقرها   SARL AU
 ESSALAMA II IMM 3G H4 EL

 OULFA N°44 CASABLANCA

على  تصريح  تم  كالتالي  خصائصها 

ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 PHARMACIE ANNASSR SARL

AU شركة ذات املسؤولية املحدودة 

االجتماعي  مقرها  وحيد  بشريك 

 HAY ESSALAMA البيراء  بالداض 

 II IMM 3G H4 EL OULFA N°44

في  مساهمة  تم   CASABLANCA

بجميع  أعاله  املذكوضة  الشركة 

األصل  وخصوم  أصول  عناصر 

الطبيعي وتصبح  للشخص  التجاض2 

الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 

من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاض2.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو6 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 

توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 

اإلنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 

النهائي لهذه الشركة باألصل التجاض2 

بالداض البيراء.

 HAY االجتماعي  مقرها 

 ESSALAMA II IMM 3G H4 EL

OULFA N°44 CASABLANCA

واملسجلة بالسجل التجاض2 323296 

بالداض البيراء.

تسجل  التعرضات  فإ6  وبذلك 

التجاضية  باملحكمة  الربط  بمكتب 

بالداض  التجاض2  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيراء 

يوما املوالي للنشرة األولى.

النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

35 مكرر

املحكمة التجاضية بالداض البيراء

ملف ضقم : 229224

حساب ضقم : 5535

عقد تقدمة
الحاملة  اعماض  بشرى  السيدة 

الوطنية  للبطاقة  الوطنية  للبطاقة 

ممثلة  بصفتها   A 622225 ضقم 

واملسجلة  الطبيعي  للشخص 

ضقم  تحت  التجاض2  بالسجل 

املسيرة الوحيدة  وبصفتها    272252
 PHARMACIE  323296 لشركة 
مقرها   PORTE D’ANFA SARL AU
 BOULEVARD  297 االجتماعي 
خصائصها    BOURGOGNE

: ما يلي  على  تصريح  تم  كالتالي 
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 PHARMACIE PORTE D’ANFA
املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
 297 املحدودة بشريك وحيد مقرها 
تم   BOULEVARD BOURGOGNE
املذكوضة أعاله  الشركة  في  مساهمة 
بجميع عناصر أصول وخصوم األصل 
وتصبح  الطبيعي  للشخص  التجاض2 
الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 
من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاض2.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو6 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 
توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 
اإلنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 
النهائي لهذه الشركة باألصل التجاض2 

بالداض البيراء.
 297 االجتماعي  مقرها 
 BOULEVARD BOURGOGNE
بالداض  التجاض2  بالسجل  واملسجلة 

البيراء تحت ضقم 272252.
تسجل  التعرضات  فإ6  وبذلك 
التجاضية  باملحكمة  الربط  بمكتب 
بالداض  التجاض2  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيراء 

يوما املوالي للنشرة األولى.

النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

36 مكرر

املحكمة التجاضية بالداض البيراء
ملف ضقم : 229424
حساب ضقم : 7332

عقد تقدمة
اليكسني6  دونيز  ماضتي6  السيد 
للبطاقة  الحامل  اعماض  اموضوس 
بصفته   BE 25272X ضقم  الوطنية 
واملسجلة  الطبيعي  للشخص  ممثل 
بالسجل التجاض2 تحت ضقم 427246 

على تصريح  تم  كالتالي   خصائصها 

 ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 ENITRAMA CONSULTING

املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

 59 مقرها  وحيد  بشريك  املحدودة 

 BOULEVARD ZERKTOUNI 3

واملسجل   EME ETAGE N°8 CASA

تم   452263 التجاض2  بالسجل 

املذكوضة أعاله  الشركة  في  مساهمة 

بجميع عناصر أصول وخصوم األصل 

وتصبح  الطبيعي  للشخص  التجاض2 

الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 

من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاض2.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو6 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاض2 

توقيع هذا العقد وسيكو6 لها أيرا 

اإلنشاء  تاضيخ  من  ابتداء  االنتفاع 

النهائي لهذه الشركة باألصل التجاض2 

بالداض البيراء.

 59 BOULEVARD

 ZERKTOUNI 3 EME ETAGE N°8

. CASA

تسجل  التعرضات  فإ6  وبذلك 

التجاضية  باملحكمة  الربط  بمكتب 

بالداض  التجاض2  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيراء 

يوما املوالي للنشرة األولى.

النشرة الثانية
ضئيس كتابة الربط

37 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش

ملف ضقم : 2222/66

حساب ضقم : 2986

هبة أصل تجاض2
 22 بمقت�شى عقد عرفي مؤضخ في 

بمراكش  ومسجل   2229 ديسمبر 

وبمقت�شى   2222 فبراير   28 بتاضيخ 

ماضس   2 بتاضيخ  مؤضخ  إضافي  عقد 

بتاضيخ  بمراكش  ومسجل   2222

السيدة  وهبت   ،2222 ماضس   3

لبطاقة  الحاملة  نعيمة  القندو�شي 

 E76728 ضقم  الوطنية  التعريف 

الحاملة  نزهة  العلو2  السيدة   -

ضقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

اللة  العلو2  السيدة   E242428

التعريف لبطاقة  الحاملة  أسماء 

السيدة   -  E247287 ضقم  الوطنية   

لبطاقة  الحاملة  كلثوم  أم  العلو2 

 EE534972 التعريف الوطنية ضقم  

موال2  العلو2  السيد  لفائدة 

التعريف  لبطاقة  الحامل  إسماعيل 

حقوقهم  جميع   E296423 ضقم 
من األصل التجاض2   82/66 املشاعة 

 222 بمراكش  الكائن  للمطعم 

تومرت  وابن  املنصوض  يعقوب  زاوية 

للعالمة  الحامل  األض�شي  للطابق 

واملسجل   SHOW CASE CAFE

 85542 ضقم  التجاض2  بالسجل 

املادية  عناصره  بجميع  و226342 

دضهم.  2.222.222 بمبلغ  واملعنوية 

املذكوضين  الواهبي6  دائني  فعلى 

إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ6  أعاله 

باملحكمة  التجاض2  السجل  قسم 

التجاضية بمراكش داخل أجل يبتدئ 

من تاضيخ نشره اإلعال6 األول وينتهي 

نشر  من  عشر  الخامس  اليوم  في 

اإلعال6 الثاني.

النشرة الثانية
عن ضئيس كتابة الربط

38 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجاض2

ملف ضقم : 2222/52

حساب ضقم : 2666

تفويت أصل تجاض2
في  املؤضخ  العرفي  العقد  بموجب 

.2984/29/25

اد بسالم بوجمعة  السيدا6  باع 

بن محمد وبوترامت محمد بن عبد 

هللا لفائدة السادة :

 بعيش بيهي بن علي وانجاض احمد 
املخبزة  بينهما،  مثالة  احمد،  بن 
 235 و   222 الكائنة برقم  العصرية 
واملسجل  بتيزنيت  الحمام  زنقة 
 22872 بالسجل التجاض2 تحت ضقم 
تحت  التجاضية  باملحكمة  و22568 
باملحكمة  و22568   22872 ضقم 
التجاضية باكادير، بثمن اجمالي قدضه 

222.222 دضهم.
تسجل  التعرضات  فا6  وبذلك 
بمكتب الربط باملحكمة االبتدائية 
يوما املوالية   25 بتزنيت داخل أجل 
من   84 الثانية طبقا للمادة  للنشرة 

مدونة التجاضة.
تحت جميع التحفرات.

النشرة الثانية
عن ضئيس مصلحة كتابة الربط

22 مكرر 
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املكتب الوطني للصيد
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5883 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) 

1



عدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) الجريدة الرسمية5886  

»املكتب الجهو2 لالستثماض الفالحي للحوز - مراكش«



5885 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) 

2229



عدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) الجريدة الرسمية5886  



5887 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) 



عدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) الجريدة الرسمية5888  

3



5889 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) 

«الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء»



عدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) الجريدة الرسمية5892  



5892 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) 



عدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) الجريدة الرسمية)589  

4



5893 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) 

2



عدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) الجريدة الرسمية5896  



5895 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) 

5



عدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) الجريدة الرسمية5896  



5897 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) 



عدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) الجريدة الرسمية5898  

6



5899 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222) 

7



عدد 5622 - 26 ضمرا6 2442 )22 ما2 2222)الجريدة الرسمية   5922

8


