
{
صفحة

صفحة

ISSN 0851 - 1225

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

الرسمية بالجريدة  صدورها  يتحتم  رسمية،  صبغة  وإعطاؤها  نشرها  املقرر  والعقود  واإلجراءات  الرسوم  وكذا  والقضائية  القانونية  اإلعالنات  إن 
اإليداع. آجال  يلي  أربعاء  ثاني  عدد  في  نشرها  يتأتى  كي  تقدير  أبعد  على  الجمعة  يوم  الرسمية  املطبعة  إلى  نشرها  املراد  النصوص  تصل  أن  ويجب 

السنة العاشرة بعد املائة - عدد 5680  30 محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(

فهرست

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

 I.  -  إعالنات قانونية

 ............................................................................B.M.G.C TRAVAUX DIVERS17864

 .............................................................................................................. STPMM17864

 ............................................................MAFRAN ENERGIES ET SOURCING17864

 ................................................................................................... DRINAC SERV17864

 ........................................................................................................ BLAK TRAV17864

 ......................................................................................... JENANE DIVERSITY17865

 ....................................................................................................CASA TOSCA 17865

 ........................................................................ NEONVERT PRODUCTIONS17865

 .....................................................................................................ARYMETUDE17865

 ............................................................................................ FYM SOLUTIONS17865

 ...................... PREMIUM DISTRIBUTION OF MEDICAL EQUIPEMENT17865

 .................................................................................................... RAPID ROAD17865

 ...............................................................................................AMZOUGH TEC17866

 .............................................................................................................VISIATEC17866

 .................................................................................................. SHORINGOAL17866

 ................................................................................... SPACE COIFF MARINA17866

17867شركة اموانفو...................................................................................................... 

 .................................................... INDOOR ET OUTDOOR ADVERTISING17867

 ....................................................................................................NEXT CARGO17867



صفحة صفحة

عدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) الجريدة الرسمية17844  

 ..................................STE MONDE DIESEL INJECTION COMMON RAIL17867

 ............................................................................................SOCIETE ITTOLAV17867

 ............................................................................ PHONE TRAIDING STORE17867

 ............................................................................PERFECT HOME SERVICES17868

 .................................................................................................. VIKINGS VAPE17868

..................................................................................................................  AMBL17868

 ...........................................................................STE LOCATION AL MORAL17868

 COMPAGNIE CENTRALE INDUSTRIELLE COMMERCIALE شركة 

 ........................................................................................D’INEZGANE17868

 ...................................................................................... TIKIDA DUNES 17868شركة

 ........................................................................ 17868شركة الوكــالــة الـفــالحـيـة لـســوس

 ................................................................................... MAY I SERVICES 17869شـــركـــة

 ........................................................................................ AMENA LOCATION17869

17869شركة مطعم اسساعيل........................................................................................ 

 ............................................................................................................STE TIGO17869

 ........................................................................................................INFINITUM17869

 .......................................................................................................CHAYSOUL 17878

 .......................................................................................... FIGMAR TRAVAUX17878

 ....................................................................................... PERSEA AMERICAIN17878

 ............................................................................................... ORIENTSCENTS17878

 ........................................................................................... MOPIO TRADIND17878

 ....................................................................................................LE MAROKIN17871

 .................................................................................................... GINEENCOM17871

 ...............................................................................................................SAMFO17871

 .................................................................................................... AKOIM PARA17871

 ..........................................................................ATLANTIC KENITRA TRANS1787(

 .......................................................................................SABRI PROMOTEUR1787(

 .......................................................................GARDIENNAGE CBS MAROC1787(

 .............................................................................CBS NETTOYAGE MAROC1787(

 ...................................................................................STE (AB ( KH SERVICE1787(

 ................................................................................ PHS ENVIRONNEMENT1787م

 ...................................................................................................MAGZ TRANS1787م

 ......................................................ESPACE D’ETUDE ET COORDINATION1787م

................................................................................................................. H BEN1787م

 .............................................................................M.H.A.M BUILDING.COM17874

 .................................................................. ASWAR RIAD CONSTRUCTION17874

17874بسكوي آند موغ.................................................................................................... 

 .............................................................................................................NETHUB17874

 ........................................................................................................DYAL BLAD17874

 ...............................................................LOSTE ET CIE ASSURANCES 17874شركة

 .................................................................................................. EQDOM 17874شركة

 ...............................................................SOCIETE IMMOBILIERE MICHELE17875

 .....................................................................................................BIO-FARMER17875

 ..................................................................................................STE KISOTRAV17875

 ................................................................................................CLOCHE FOOD17875

 ................................................................................................... BRICO-ELBAZ17875

 ...............................................................................................BABER CONSEIL17876

17876فريش كو0............................................................................................................ 

 .......................................................................................BROD COLLECTION17876

 ..............................................................................................BTP ASSISTANCE17876

 ................................................................................................... AL NOUMARI17876

 .......................................................................... PHARMACIE HOURIA BAAJ17877

 ............................................................................................................NOVEDA17877

 ...................................................................................PET FACTORY MAROC17877

 .....................................................................................................BATICOTRAV17877

 ................................................................................................PELAGIA PECHE17877

 ....................................................................................................MONDO SPA17877

 .................................................................................................... CONTROBAT17878

 .........................................................................................SUCCESS HAJJAOUI17878

 ......................................................... NYMPHALIS HEALTH CONSULTING17878

 .................................................................................. MARITA IMMOBILIERE17878

 ........................................................................... SANDPIPER CONSULTING17878

 ...........................................................BAYMUKHAMED INTERNATIONAL17878

 ................................................................STE ATOMIUM SERVICE MAROC17879

 ......................................................................... STE SOURCES ALUMINIUM17879

 ...........................................................................................................HFID ALU17879

 ............................................SOCIETE CONSEIL SOLUTION ASCENCEUR17879

 ..................................................................................................STE T.A TRANS17879



صفحة صفحة

17845 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

 ........................................................................................CEMENT PRODUCT17879

 .........................................................................  DIWAN AL MAARIFA PRIVE17888

 ...................................................................................................ADEAU PLAST17888

 .................................................................................  POUTRELLES UNIVERS17888

 ......................................................................................PARCOURSUP PRIVE17888

 ...........................................................................................STE DAICH TRANS17888

 ..............................................................................STE MALIKALUXE TRANS17888

 .................................................................................................STE RIM BERRY17881

 ................................................................................................. STE IJRI TRANS17881

 .............................................................................................................BH PRIM17881

 ........................................................................... MEHDI TRAVAUX GLOBAL17881

 ................................................................................ IK CALL MANAGEMENT17881

 .............................................................................................................HS COM17881

 ................................................................................PLATINIUM INGENIERIE1788(

 ..................................................................................... AMAL KACIMIA 1788شركة(

 ....................................... GRANDE PARAPHARMACIE DE CASABLANCA1788(

 ..................................................................................... ALPHA HEALTHCARE1788م

 ........................................................................................ CRAYON CONCEPT1788م

 ..........................................................SOCIETE DOUAA ET SAFAA AGADIR1788م

 ...................SOCIETE GENERALE DE LA MECANIQUE ET TRANSPORT1788م

 ........................................................................... SOS SMART COURS PRIVE1788م

17884شركة أد تكنكال سيغفيس.................................................................................. 

 .........................................................................................................OULANOR17884

 .......................................................................................................ELVAGRIMA17884

 .............................SOCIETE PANAFRICAINE INDUSTRIE ALIMENTAIRE17884

 ............................................................................ PETRO NEUF LUBRIFIANT17884

 ...................................................................................PORTE DE TRANSFERT17885

 ................................................................................ SOCIETE BUSINESS BYK17885

 ................................................................................................ ALVIE PHARMA17885

 ...........................................................................................T-CONSULT 17885مقاولة

 ..................................................................... SOCIETE SOUS ECOLOGIQUE17885

 .........................................................................................................ACT ARCHI17885

 ........................................................................................SOCIETE SOCOSEM17886

 ................................................................................................... RISING PROD17886

17886بالنيط تيك........................................................................................................... 

17886أورو دسطوك....................................................................................................... 

17886دينو سبار............................................................................................................. 

17886الشركة الدولية املغربية للسواد العضوية والطبيعية......................................... 

17887نزهة باكور............................................................................................................ 

 ............................................................................................... 17887ماجيستيك جابري

 ........................................................................................................... 17887ديار املسك

 ............................................................................................................ 17887جو�سي بارا

17887لوكس ليفيكن...................................................................................................... 

 .........................................................................................STE ATLAS BOUALY17888

 ........................................................................................... SOCIETE ROSACO17888

 ...............................................................................STE MOUNTAIN HONEY17888

17888شركة اكوسيسبسا................................................................................................ 

 ............................................................................................AFRIC PLANCHER17888

 ............................................................................. ACWAA POWER MAROC 17888

 ................................................................................................. 17889شركة عفي اكاس

 .......................................................................AZIZ LUXE CONSTRUCTION17889

 ................................................................................................... START TRAJET17889

 ...........................................................................................................WINSLAIS17889

 ........................................................................................AKRAM MONTASIR17889

 ...........................................................................................MATINO NEGOCE17889

 ................................................................................PEINTURE AUTO JAMAL17898

 ..................................................................................... DELTA BERRY FARMS17898

 ......................................................................... F&S MANAGEMENT SPORT17898

 .............................................................................SOCIETE LES ATELIERS BK17898

 ........................................................................................ TOP SERVICE TEAM17891

 .................................................................. STE ECHAOUI BUILDING STYLE17891

 ......................................................................... ESPACE OUFOUK SERVICES17891

17891دوش كبيني فدسيل كونطبل............................................................................... 

................................................................................................................. 17891لبادرف 

17891اي 8يكا كورك.......................................................................................................... 

 ................................................................................ BREMEN AUTOMOBILE1789(

 .....................................................................................................FLASHDEALS1789(

 .................................................................................................G.M. BUSINESS1789(



صفحة صفحة

عدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) الجريدة الرسمية17846  

 .............................................................................................. UNIMMOBILIER1789(

 ................................................................................GHOUZLANE TRAVAUX1789(

 ................................................................................................. HARGAS CASH1789(

 ..............................................................................................MEDKA PROMO1789م

 ...............................................................................................STE AYOTO CAR1789م

 ....................... STE HOTEL CAFE RESTAURANT ESSAFA ET EL MARWA1789م

 ................................................................................... STE HAFIDI ET FRERES1789م

 ...........................................................................................................ZEALOUS1789م

 ....................................................................................................... HSO FOOD1789م

 ................................................................................................................ARRYN1789م

 ................................................................................... STE NEW HOBBY HUB17894

 .......................................................... GUELLIL HOUSSINE TECHNOLOGY17894

 ............................................................................................... STE ISO AVENIR17894

 ........................................................................... STE WARCHAT ALJANOUB17894

 .........................................................................................................KIT MOTO17894

 ...................................................................................SIEG MEDICAL DEVICE17894

 ............................................................................................ TH ENERGY 17895شركة

 .....................................................................................................F ONE AUTO17895

 ......................................................................................... STE RISHAL TRANS17896

 .................................................................................SOCIETE ZAOUITE GAZ17896

 ................................................................................................. 17896شركة لوازغ اليث

 .............................................................................................................. HD NET17896

 ...................................................................................................YEB TRAVAUX17896

 ....................................................................................MASTERING NEGOCE17896

 .......................................................................................... GAM ANIMALERIE17896

 ................................................................................................. ADAM DAHAK17897

 ......................................................................................................EBP MAROC17897

 ............................................................................................ MAJER HOLDING17897

 ................................................................................................... MAJER AUDIT17897

 .................................................................................ITALGEN MAROC ENER17897

..................................................................................................................  RGL17897

 ......................................................................................................»SVEALTHY«17898

 ................................................................................................. »MANDARISS«17898

 ................................................................................. »JNANE AL KHAYRATE«17898

 ..................................................................................»GROUPE J HOLDING«17899

 ............................................................................................... »PROMARZAK«17899

 .......................................................................................................TANZANITE17899

 ..................................... NEW VISION TRANSPORTS SOLUTIONS NVTS17899

 .......................................................................................................  »STE »مLAB17988

 .....................................................................................................STE NETHUB17988

 .......................................................................................STE CHISWICK & CO17988

 .................................................................................. STE NEW BRUNSWICK17988

 ................................................................................MOUVEMENT CONSEIL17988

 ....................................................................................................... HAK - TECK17988

 ........................................................................................ GASTROLIM FOOD17988

 ....................................................................... STE EL HARRACHY SERVICES17981

 ........................................................................................MASARDER INVEST17981

 .........................................................................................TECHNOTACTIQUE17981

 ............................................................................................................KASAMO17981

AMLILI17981 ش.0.0.................................................................................................... 

)1798بروكاس................................................................................................................. 

 .......................................................................................... IMRANE TRAVAUX1798(

 ............................................................................ DADOUCHE ARCHITECTS1798(

 .................................................................................. STE APEX IMMOBILIER1798(

 .............................................................................................. AFRAH MAISON1798(

 ......................................................................................................... ETCOMAR1798(

 ......................................................................................................... ETCOMAR1798م

 ....................................................................................... PARA NAIT-OF م1798شركة

 ................................................SOCIETE CREZY LOGISTIQUES ET TRANS1798م

 .....................................................SMART WORKS CONCEPT SARL1798م

 ..........................................................................................................SOFIAZEN1798م

 ........................................................................................ VEGETAL CONCEPT17984

 .............................................................................. 17984شركة أدمامي8 كونست8يكسيو

17984ل 8اهسة كاش......................................................................................................... 

 ........................................................................................STE OUZZYRENTAL17984

 ............................................................................................................BIK-TECH17984

 ........................................................................................................ DOMICAM17984

 ..........................................................................................................TRATOUIS17985



صفحة صفحة

17847 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

 ............................................................................................... GLOBAL BAYAD17985

 ...............................................................................................REAL ACHAMAL17985

 ...................................................................................................RITAJ GLOBAL17985

 ................................................ CAREER SUPPORT SERVICES MOROCCO17985

 ..........................................................................................................ERM 17986شركة

 .........................................................................................................BETRACOP17986

 .......................................................... TOUFIK SFOULI TRAVAUX PUBLICS17986

 ............................................................................................... BOUDNI DATTE17986

 .........................................................................................................MNTAGUA17986

 ............................................................................................AGRO MODERNE17986

 ..................................................................................................FUTURE LAND17987

 .............................................................................................................ARDINO17987

 ..................................................................................................... ARDI GREEN17987

 .......................................................................................................AGRO REVE17987

 ............................................................................................... AGRO UNIVERS17987

R LAZER17987م........................................................................................................... 

 ................................................................... JG DEGOS AUDIT & ADVISORY17987

 .......................................................................................................OPTIMGOV17988

 ............................................................................................. MONDI TANGER17988

 .............................................................................................. COSTO VOYAGE17988

 .................................................................................................... CASA PROFIL17989

 ...............................................................................................ZAZ IMMEUBLE17989

 ...............................................................................ABLA INVEST COMPANY17989

 ......................................................................................CASA HOUSE LIVING17989

 ...................................................................................................STE SUR TRAV17918

 .................................................................................................MF FORMAXIA17918

 .....................................................................................ACCORD FIDUCIAIRE17918

17918شركة ا ن ج 64.................................................................................................... 

 ...............................................................................................BOUMESS TRAV17918

 ............................................................................................................ KALT AIR17911

 ..............................................................................................STE FADRT LBEN17911

 ....................................................................................................... ARABIA OIL17911

 ...............................SAFRAN AIRCRAFT ENGINE SERVICES MOROCCO17911

 ............................ SAFARAN AIRCRAFT ENGINE SERVICES MOROCCO17911

..................................................................................................................  TGCA1791(

 ............................................................................................................ ARTEMIS1791(

 ..................................................................JORF FERTILIZERS COMPANY V1791(

 COMPAGNIE MAROCAINE DE TRANSPORT ET D’AFFRETEMENTS

 ................................................................  MARITIMES - COMATAM1791(

 ............................................ MAGHRIB HOSPITALITY COMPANY - MHC1791(

 .................................................................................................. IFOC CONSEIL1791(

 ....................................................................................................... م1791يوسف سي8ا0

م1791ابيدال اميناجسنت............................................................................................... 

 ......................................................................................................... MB BETAIL1791م

 ............................................................................. HANAA VISION AIN ATIQ1791م

 ...........................................STE. CENTRE DE CONSEIL EN ASSURANCES1791م

 ............................................................................CARRIERE JOUHARA م1791شركة

 ............................................................................................. STE. SAM STONE17914

 ....................................................................STE. AUTO ECOLE LIGHTNING17914

 ................................................................................................ UNION AYAFID17914

 ......................................................................PHARMACIE TIZI N’SAF 17914شركة

 .....................................................................................EL AATIFI TRANSFERT17914

 .............................................................................................ASFAR SARGHINI17915

 ........................................................................................ STE. BAYTI LOUIZIA17915

 ................................................................................................................CHIBEL17915

 .............................................................................. UNION FINANCES CORP17915

 ................................................................................................................KF DEV17915

 ............................................................................................................. KAMAM17915

 ........................................................................PRESTIGIA GOLF COMPANY17916

 ................................................................................................ DE LUCA ET CIE17916

17916أحسد الحجوي وعبد السال0 كوزولي................................................................... 

17916فنداري ..................................................................................................................

 ...................................................................................... SOCIETE Z& K STYLE17916

 .............................................................................................. MATRIX TARGET17916

17916شركة سابلو......................................................................................................... 

 .............................................................................................................. ferticom17917

 ................................................................................STE PARRILLA CORONA17917

 ............................................................................................... STE STK PRIVEE 17917



صفحة صفحة

عدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) الجريدة الرسمية17848  

 ...................................................................................................... RENAD CAR17917

 .............................................................................................. NOUILLES CLUB17917

 ...............................................................KSB POMPES ET ROBINETTERIES17918

 .................................................................................................... TR CONCEPT17918

 L’AFRICAINE DE COMPTABILITE DE GESTION ET DE CONSEIL

 ...................................................................................................ACGCO17918

 ................................................................................................... ECLAIREVILLE17918

 ..............................................................................................................AKI BEN17918

 ............................................................................. STE ECOLE ANNA PRIVEE17918

 .......................................................... 17919شركة VERIFAST TRANSPORT ش.0.0 

17919شركة ZAKALIL TRANSPORT ش.0.0 ............................................................ 

 ........................................................................  STE W8م TRANS  S.A.R.L AU17919

 ............................................... 0.0 TRANSLUX AGADIR INTERNATIONAL17919

 ...........................................................................................STE TECHNOTREE179(8

 ................................................................. .STE NORA VISION  S.A.R.L.-A.U179(8

 ......................................................................................................... NATEXPO 179(8

 .........................................................  STE RAGHIDEX SOLUTIONS-S.A.R.L179(8

8)179شركة بروبات سوس ش.0.0 بشريك وحيد......................................................... 

 ................................................................................. STE PORT BERHIL SARL179(1

 ..................................................................................... 1)179شركة بالي وطن ش.0.0 

 ................................................................................ PHARMACIE TANTAOUI179(1

 ........................................................................PHARMACIE HASSI SIDI BIBI179(1

 .................................................................................STE PERSISTANCE SARL179(1

 .....................................................................................SOCIETE OWNLEADS179((

 ......................................................................... ))179شركة BLOOM NEON ش.0.0

 ................................................................................  Sté BEWACHUNG SARL179((

 ................................................................  STE BEN BRAIK TRANS SARL AU179((

 ..............................................................................................  FALLAD DECOR179((

 ..............................................................................ECO-TIZNIT TRANSPORT179(م

 ....................................................................................................  DREAMFACT179(م

 .................................................................................... م)179شركة اش كليين سرفيس

 ..............................................  STE GROUPE LOGISTIQUE SARYOU SARL179(م

 ............................................  STE GROUP DOS HERMANOS ADRA SARL179(م

 ..............................................................SOCIETE GRANET TRAVAUX SARL179(م

 ....................................... GRAND MAITRE ACADEMIE PRIVEE SARL AU 179(4

 .......................................................................FRESH ATLANTIC PESCADOS179(4

 .............................................SOCIETE MED-AZI TRANSPORT S.A.R.L AU179(4

4)179شركة مداكري...................................................................................................... 

 ................................................................................  STÉ LEADHUB SARLA.U179(4

 INSTITUT MAROCAIN PRIVE D’INFORMATIQUES ET METIERS DE

 ..................................................L’ENTREPRISE IMAPIME SARL AU179(5

 ...............................................................  STE IMSWAN LOGISTIQUE SARL179(5

 ................................................................................... 5)179شركة أريج سالمة ش.0.0 

 ....................................................... ALGORITHME ANALYTIQUE MAROC179(5

5)179شركة أدمين مكبب.............................................................................................. 

 ................................................................................. ADIK HOUDA NEGOCE179(5

 ............................................................................» STE » ADDAXMECATOLE179(6

 ........................................................................................ BEN BRAHIM TRDV179(6

 .............................................................................................................. 6)179بيال فروتا

 ........................................................ FKM COMMUNICATION SARL 6)179شركة

 ...............................................................  AFKAR PRODUCTION SARL A.U 179(6

7)179شركة أيت يوسف................................................................................................ 

 .................................................  STE AIT DAOUD LONDON TRANS SARL179(7

 SOCIETE ARZAC MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET TRAVAUX

 .......................................................................................  DIVERS SARL179(7

 ....................................................................... 7)179شركة دوري نيكوس ش.0.0 ش.و

 .................................................................... 7)179شركة كومباني بوفقي8 ش.0.0 ش.و

 ...................................................................................... STE BROBA SARL AU179(7

 ............................................................................STE FK MASSIF – SARL AU179(7

 .............................................................................SOCIETE IDAAM SARL AU179(7

 ...............................................................................  LAKHDAR LIGNES 7)179شركة

 ............................................................................................  KATI PRINT 7)179شركة

 ........................... 8)179شركة OPEN MOVE INTERNATIONAL GROUP ش 0 0 

 .....................................................................................  STE SOLAMCO SARL179(8

 ................................SOCIETE RESTAURANT COUTE JARDAIN SARL AU179(8

 .......................................................................................... 8)179شركة طه أگا خدمات

 .............................................................................. SOCIETE BOUMATA SUD179(8

 ..............................................................................................STACOSA II SARL179(8



صفحة صفحة

17849 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

 ................................................................STE SOUTRA DIMA TRANS 8)179شركة

 ............................................................................................ ECLAIRE MAROC 179(8

 ............................................................  STE UNIQUE PACKING SARL 9)179شركة

 ..............................................  STE TIZI NEGOCE EQUIPEMENT SARL AU179(9

 .................................STE ASSURANCES AL MANSOUR ADDAHBI SARL179(9

 .................................................................................... STE » A.M.M.A.S « Sarl179(9

 ........................................  Sté EZZIOUANI TRANSPORT & LOGISTIQUE179(9

 ......................................................STE NARJISS IMMOBILERE SARL 9)179شركة

 .......................................................................................... AMAL FISCO 9)179شركة

 ............................................................................. 8م179شر كة مكبب مزوز للهندسة 

 .......................................................................................... ATELIER D(A 8م179شركة

 ......................................................................STE SIZAX INDUSTRIE S.A.R.L1798م

8م179شركة ايت المين نيكوس...................................................................................... 

 ...................................................................  STE ENTREPRISE ESSAFA SARL1798م

 .............................................................SOCIETE EURO STAR TRANS SARL1798م

 ............................................  STE LA PETITE PROVINCE S.A.R.L ZOLADO1798م

 ............................................................................ GERADEAUS TRANS SARL1791م

 ..............................................................................................Société E-WINDS1791م

1م179شركة إتروتكس.................................................................................................... 

 .............................................................................................................DATAMY1791م

 .................................. SOCIETE ELITE SOLUTION ASSISTANCE MAROC1791م

 ................................................. NOUROU ET BEN YERROU TRANSFERT 1791م

 ...................................................................................  ATELIER VITA MAROC179م(

 .....................................................................................................  K&S FAMILY179م(

 .........................................................................  WEST AFRICA EQUIPMENT179م(

 ...............................................................................................................QUETO179م(

 .......................................................................................... SOCIETE PHAMED179مم

 ................................................................................................... DS BUILDING179مم

 ...................................................................................   OUELD LHRIZI - BTP  179مم

 ..................................................................................................LIFT BUSINESS179مم

 .......................................................................................  SAMI CRISTAL 4م179شركة

 ............................................................» TRADE AFRICAN COMMERCIAL«1794م

 .........................................................................................  CONFIG TRADING1794م

 ...................................................................................................THE DATALAB1794م

 ............................................................................. CALIFORNIE MATERIAUX1794م

 ............................................................................................................. ROSARY1795م

 ....................................................................................  STE ADMIRAL TRANS1795م

5م179 تالي توب............................................................................................................... 

 ...............................................................................WOLDARGAN TRADING1796م

 ....................................................................................................... ELJ SAKANE1796م

 ....................................................................................................... KASBA BATI1796م

 .............................................................MASTER PROJECT CONTRACTING1796م

 ......................................................................................BATIPROD TRADING1797م

7م179زكاة فود................................................................................................................ 

 ................................................................................................FALO TRADING1797م

 ..........................................................................  AW TWIN PERFORMANCE1797م

 ...............................................................................................LEISURE ASSETS1797م

 .............................................................................................  THE REFERENCE1798م

 SOCIETE D’ELECTROLYSE A MEMBRANES ET DE CHIMIE

 .....................................................................................INDUSTRIELLE1798م

 SOCIETE D’ART ARCHITECTURAL ET D’INNOVATION

 ...................................................................................... IMMOBILIERE1799م

 ................................................................................................ INVEST SHOES 1799م

 ....................................................................................... LIRIOS IMMOBILIER1799م

 ...............................................................................................»CHURROS TIT«1799م

 ........................................ ATLAS CAPITAL REAL ESTATE MANAGEMENT17948

 ............................................................................... ATLAS CAPITAL BOURSE17948

 .............................................................................  ATLAS CAPITAL FINANCE17948

 ................................................................. ATLAS CAPITAL MANAGEMENT17948

 ..................................................................................................  ENSE MAROC17948

 .................................. ATLAS CAPITAL REAL ESTATE MANAGEMENT SA17948

 .................................................................  MAMOUN GENERAL TRADING17941

 ........................................................................................... AINSI MAROC G.S17941

 ......................................................................AINSI MAROC N.I & INTERIM17941

 .................................................................................................. AINSI MAROC17941

 ...................................................................................... DECO SERVICES NET17941

 ...............................................................................................DECO SERVICES17941

 ....................................................................................................... LIMPA-PRO1794(
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 ...............................................................................................FANNISSA 1794شركة(

 .............................................................................................................IMAWAY1794(

 ...............................................................................SPORT PERFORMANCES1794(

 .......................................................................................................... ANATLOC1794(

)1794ب ميطال.............................................................................................................. 

 ..............................................................................PROMOTION MAGHREB1794م

 ..........................................................................................................SODIMAG1794م

 ............................................................................................ B PARTICIPATION1794م

 ................SOCIETE DU TOURISME ET DE L’IMMOBILIER AU MAROC1794م

 .......................................................................................................... BAMALIM1794م

 ............................................................................................................. 17944اريم تكس

 .................. 17944سنبغ انبغنسيونال بريف دو فغساسيون دون ميليوه بغوفسيونيل

17944شيلي واترتكنولوجي.............................................................................................. 

 ........................................................... GOURMET FOODS DISTRIBUTION17944

 ................................................................................. MANSOUR MIMOUNA17944

 ............................................................................................... SOCIETE SAID V17944

 ..............................................................................IMANE SIGNATURE 17944شركة

 ......................................................................................................... ALF SAHEL17945

 ......................................................................................................... ALF SAHEL17945

 .................................................................................... CHARCUTERIE SAHEL17945

 .............................................................................Sté LABORATOIRES NILYS17946

 .......................................................................................................... GABSANA17946

 ............................................................................................................. PAGUIEL17946

 .................................................................................... ASSET PROMOTIONS17946

17946إدينجيست........................................................................................................... 

 .................................................................................................... Sté IZOURAR17946

 ........................................................Ste DESIGN SPACE AND IGINEERING17947

 ....................................................... Sté GREEN LIFE ELECTRICITE MAROC17947

 .............................................................................. 17947مديكال اكيبسو اند سغفيس 

 ........................................................................................SOCIETE EL HILALIA17947

 ......................................................................  DATA CENTER PROCESSING 17947

 ...................................................................................................ENSE MAROC17947

 ............................................................................................................ SOMASA17947

 .............................................................................................. AGARAW PECHE17948

..................................................................................................................  TER17948

 .................................................................................................ATLAS CELESTE17948

 .................................................................................................  SAADI FRERES17948

 ................................................................... SOCIETE GREEN LIFE SERVICES17948

 ................................................................................. CORNICHE CASH 17949شركة

 ..........................................................................................ILIADORIL COMEX17949

 .......................................................................................... YOU LEARN PRIVE17949

 ................................................................HS ANNOUR IMMOBILIER 17949شركة

 ..............................................................................................SERVICE DIGGER17958

 ...............................................................................MBD BROTHERS TRANS17958

 ...............................................................................................PRIMA ACCUEIL17958

 ..................................................................................................ACCESS GLASS17951

 .................................................................................................. LUNA APPART17951

 ............................................................................................... 17951صو افسو طخافو

 .............................................................................................................LUN'APP1795(

 ..........................................................................................................ECOBURN1795(

 ........................................................................ SEBTAOUI IMPORT EXPORT1795(

 ..........................................................................................................DELTA (M1795(

 ................................................................................................... BATIMO BOIS1795م

 .........................................................................ABOU NOUR PROMOTION1795م

 .........................................................................................MMB DIAGNOSTIC17954

 .................................................................................. TRANSPORT DEMSIRA17954

 ...........................................................................................................LABAUTO17954

 .......................................................................................................HIDRI CARS17955

 ..............................................................................................TRANSANISSITO17955

17955مج.انرجي............................................................................................................... 

 ............................................................................................. CM PRDUCTION17956

 ............................................................................................. TRIQ AL WAHDA17956

 ........................................................................... SOCIETE ELHOMSI TRANS17956

 .....................................................................................FONCIERE AL IRFANE17956

 ...................................................................ADREJ FOR BUSINESS SARL AU17957

 .....................................................................................FONCIERE AL IRFANE17957

 ...............................................................PLAZA AMIGOS »JEAN MAXIME«17957

 .................................................................................................................XALKA17957
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 ...............................................................................................NTIC HORIZON17958

17958كونداليكا ترانس................................................................................................... 

 .....................................................................................................MAROSPARE17958

 ........................................................................................................XCI GROUP17959

 ............................................................................................ TRIPLESEPT.COM17959

 ...........................................................................................................AKOMAN17959

 .......................................................FORCE SECURITE INTERVENTION FSI17968

..................................................................................................................  ITCIA17968

 ............................................................................................OUASTONE SARL17968

 ..........................................................................................QUATAR TRAVAUX17968

17961اديال انكل............................................................................................................ 

 ...................................................................................BGHAIBEGH SERVICES17961

)1796بانرديكو................................................................................................................ 

 ...................................................................................TOUCHE D’ELEGANCE1796(

 ...............................................................................................................FITRAM1796(

 ................................................................................... BELLE AU QUOTIDIEN1796(

م1796بروك�سي دسبخيب................................................................................................ 

 ......................................CONSEIL ET EXPERTISE EN ENVIRONNEMENT1796م

 ..........................................................................................................AGRI-NISS1796م

 .......................................................................................... TULIPCOMMERCE1796م

 ...............................................................................................TIZLA DELIVERY17964

 .................................................................................. QTE KHALOUKI AGRO17964

 .......................................................................................................Vivari invest17964

 ..................................................................................SFAX STAR DEL NORTE17965

 ..................................................................STE AIT MASSAOUD 9م AFRIKA17965

 ...........................................................................................................VIDE VITE17965

 .............................................................. BENMASKOUR CONSTRUCTION17966

 ........................................................................... COGITO MAROC SARL AU17966

 .............................................................. BENMASKOUR CONSTRUCTION17966

 ........................................................................................................ IMACAB SA17966

 .................................................................................................TO FREEARTEC17966

 .................................................................................................TO FREEARTEC17967

 .....................................................................................PARA ALMALAGUETA17967

 ........................................................................................................XCI GROUP17967

17967مني8 كسباني ش.د.0.0.ش.و.................................................................................. 

 ............................................................. CENTRE DENTAIRE DES NATIONS17968

 STE PECHERIE ET D›ARMEMENT MARITIME SA par abréviation

 ......................................................................................MARIPECH SA17968

 ..........................................................................................Styles Poissonnerie17968

 ........................................................................................KOUTBAN SAHARA17969

 ................................................................................... T.R.C INVEST SARL AU17969

 ........................................................................................ Berrada cosmétique17969

 ....................................................................................... DECIBEL SOLUTION17978

 ......................................................................................................... S.A.R.L AU 17978

 ...............................................................................................KHAMSA PROD17978

 ...............................................................................................Babylone Events17978

17971طور انجليش لنكويش بريفايت............................................................................ 

 ................................................................STE BAYT EL YASSAMINE ETOILE17971

17971املغرب وإسرائيل لالستثسار................................................................................. 

 ...................................................................... AL IZDIHAR LILKHADAMATE17971

)1797)بك طليكو0......................................................................................................... 

)1797صحار كار............................................................................................................. 

 .............................................................................. PALAIS CONSTRUCTION1797(

 ................................................................................ATAOUFIK IMMOBILIER1797(

 ........................................................................................................... BILSTIMA1797م

 ..........................................................................STE WISH TRANS SARL A-U1797م

 ........................................................................................................ م1797انوار لالعسار

 ..................................................................................................IMA BUSINESS1797م

 ............................................................................................................KELI PRO17974

 .............................................................................................. BESTCALLMARA17974

 .............................................. GENIE TRAVAUX ET MULTISERVICES 17974شركة

 ..........................................................................................................BTW SARL17974

 ................................................................................................................ M.SAIF17974

 ..................................................................STE FORMATOR CENTER PRIVE17975

 ............................................................................................... TX RITAGE 17975شركة

 ...................................................................................... G K S A MESSAGERIE17975

 .............................................................................AOUAD IMPORT EXPORT17975

 ...............................................................................HIBOOS LASER SARL AU17976
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 ............................................................................................... TX RITAGE 17976شركة

 ..........................................................................................ABS OUARZAZATE17976

 ........................................................................................... JOHN ELLIS TOUR17977

 .........................................................................................GROUPE AL HAYAT17977

 .................................................................................................CYBIO MAROC17977

 ........................................................................................5MINUTES SARLAU17978

 .............................................................LES PAVILLONS DE LA PALMERAIE17978

 .............................................................................................................. ALETCO17978

 .......................................................................................STE LAAROUBI NEW17979

 ............................................................................................................ SARL AU 17979

 .................................... SOCIÉTÉ SARDINIÈRE MAROCAINE »SAMARA«17979

 ......................................................................................................... E FUMEUR17979

 ................................................................................................... DEFT DIGITAL17979

 ....................................................................................ZOLIS DISTRIBUTION17988

 ....................................................................................... 17988بشي8ي سسي8ة كونصتت

 ........................................................... REHHAF FATH MESSAGERIES SARL17988

 .........................................................»Travaux Equipements Gonzalez Sarl17988

 ........................................................................................ ISWY CONSULTING17981

 .................................................. INTÉGRALE FINIE DE BÂTIMENT ROUTE17981

 ...................................................................................................MAROC T.D.C17981

 ............................................................................................................KABAFER17981

 .....................................................................................................SIC EL FALAH1798(

 ......................................................................................................MAMABOSS1798(

 ...................................................................................................... Paloma Flex 1798(

 .................................................................................... JABIR.QOZAIBRE CAR1798(

 ........KASSEMI TRAVAUX DE VOIRIE ET ASSAINISSEMENT KATRAVA1798م

 ....................................................................................................LUPANAR CO1798م

 .................................................................................... CIUTADELLA PROMO1798م

 .... SOCIÉTÉ D›INVESTISSEMENT ET INTERMÉDIAIRE IMMOBILIERE17984

 ................................................................................................... GRUPLANETE17984

 .........................................................................................ALMAJD IKHWANE17984

 ......................................................................................................CHAD PALM17985

 .............................................................PRIVILÈGE LUXURY FITNESS CLUB17985

 ................................................................................................... GRUPLANETE17985

 .......................................................................................ACM TECHNOLOGY17986

 ...................................................................................................... FIRST4COM17986

 .............................................................................................. BIG WORKS BNI17986

 .......................................................................................... RAYON AGRICOLE17986

 ................................................................................KHALID TARIK NEGOCE17986

 ............................................................................................ TRANS AZARINO17987

 ...............................................................................................BIG WORKS BNI17987

 .................................................................................................. STE VENNDEV17987

 ...................................................................................................B.M VOYAGES17988

 ........................................................................................WHITE CAMEL WAY17988

 .........................................................................................................TAZASSUR17988

 ............................................................CHRAA CONSTRUCTION SARL AU17988

 ..................................................................................................... 17988بومماح ترانس

 ................................................................ 17989الشركة املدنية العقارية مصحة تسارة

 ................................................................ 17989الشركة املدنية العقارية مصحة تسارة

 .............................................................................. HIGH FRUITS COMPANY17989

 .......................................................................................... JAABOUKA TRANS17998

 ...............................SOCIETE TAMASOUNT D’ ELECTRIFICATION SARL17998

 ..........................................................................................INTERSTAR TRANS17998

 ................................................................................STE MR SUSHI SARL/AU17998

 ..................................................................CUTTING-EDGE TECHNOLOGY17991

 ..................................................*STE PHARMACIE RIM WISLANE *SPRW17991

 ............................................ INGENIERIE ET CONCEPTION TECHNIQUE17991

 ...................................................................................... AUDIOOPTIC NORD1799(

 .............................................................................................. TRANS FREINDS1799(

 ...................................................................................... AEH ARCHITECTURE1799(

 ..................................SOCIETE ASSISTANCE EZZAIR HASSAN SARL AU1799م

 ..................................................................................... SAHRAWA BUSINESS1799م

 ............................................................................LAHLOU PROJET SARL AU1799م

 ..................................................................................................... ROMERO 17994مم

 ......................................................................................................HEALTH JOY17994

 ..................................................................................................... Nova Rahma17994

 ...........................................................................NORMOKINVEST CAPITAL17995

 ......................................................................................... EL HICHO PROMO17995
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 .......................................................................................... DIGIT’ALL WORLD17996

 .....................................................................CIE CLS BELAKHDAR SARL AU17996

 ....................................................................SOCIETE TARGA ELEVAGE SNC17996

 .......................................................................................HAGEN GMBH SARL17996

 .....................................................................................MAISON DOKHOUN17997

 ............................................................................................ RABENZO IMMO17997

 ...................................................................................................... AUTO REDY17997

 ..........................................................................TRANS JADNOUR SARL AU17998

 ............................................... GROUPE SCOLAIRES PRIVE BATISSEURES17998

 ................................................................UNIVERS ANOUAR TRANSPORT17998

 ...................................................................................................CAFE NOUR.S17998

 .................................................................................................... FORZA RENT17999

 ................................................................................................. Musicalia Privé17999

 ................................................................... MULTI TECHNIQUE FACILITIES17999

 ........................................................YAHYA NEGOCE & TRAVAUX DIVERS18888

 ........................................................................................  STE NOURAZINOV18888

 ............................................................................................................. SARL AU18888

 .............................................................................MEJDOUBINOX SARL/AU18888

 .............................................................................AGRI MARZAK HOLDING18888

 ....................................................ATLAS DEVELOPPEMENT IMMOBILIER18881

 ........................................................................................... IMOUFES RAY sarl18881

 .....................................................................................................EDIFICAL sarl1888(

 ................................................................................................. juve commerce1888(

 .................................................................IMAMMAR PIECES AUTOS SARL1888(

 .........................................................................................................BADINAGE1888(

 ................................................................................ CHOK MULTI TRAVAUX1888م

 ................................................................................................LAM MODESTE1888م

 ....................................................................................R.I.T.P BEN RAHAL ALI1888م

 .......................................ERE NOUVELLE ACCOMPAGNEMENT PROJET18884

 ................................................................................................MAHATA TOUR18884

 ............................................................. SOCIETE SARA WAY CAR SARL AU18884

 .......................................................................................SOMOUBAT 18884سسوبات

 ................................................................................................ AYASSAN TRAV18885

 .......................................................................ENBATCO ENTREPRISE SARL18885

 ............................................................................................................ DONUM18885

 .......................... GROUPE DE COMPETENCE AGRICOLE MAROCAINE18886

 .................................................................... MAGU ZEBRANO FURNITURE18886

 ...................................................................................... CAFE BELLA STRADA18886

 .....................................................................................................AUDIPHONE18886

 ............................................................................................ARYS CHANTIERS18887

 .............................................................................. SERVICES BASE D'AMITIE18887

 .......................................................................... GALLERIE CHIC BY SISTERS18887

 ..................................................................................................SOUF RAYANE18888

 ............................................................................................................BB MART18888

 .....................................................................................................REPEX AUTO18888

 ..........................................................................................................BB MAHAJ18889

 ...................................................................................................... 018889.ا.ج تكستيل

 ............................................................................SOCIETE ELGUELSYL SARL18889

 .........................................................................................SYNERGIE EXPERTS18889

 .................................................................................... LOCATION ABERKAN18889

 ................................................................................................... JOBMEDIAIRE18818

18818اكرمد كروب اسيسطونس نور)اكان(.................................................................. 

 .................................................................................... AL BAYT AL ATIQ CAR18818

 ............................................................................................................. SARL AU18818

 .......................................................STE TRAVAUX ET PARTENARIAT SARL18811

 ......................................................................................................DIVACOLOR18811

 ................................................................................... STE FRIGO MASTOUR18811

 ............................................................................................................. SARL AU18811

 ...............................................................................................MNS AGRICOLE1881(

 ............................................................................................LIGHTING GLORY1881(

 ......................................................................................... ECO TERROIR SUD1881(

 .....................................................NEWLINE STATION SERVICE CHERRAT1881(

 ........................................................................................................MEL ARCHI1881م

م1881ماربكس للبصدير واالسبي8اد............................................................................... 

 .....................................................................................................STE BIG BINE1881م

 ......................................................Société LAQROUCHA FOOD SARL AU18814

 ......................................................................STE MASCAW TECHNOLOGY18814

 ........................................................POISSONS ORIENT OCCIDENT SARL18814
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 .......................................................................................EL HASSANI TRASER18815

 ........................................................................SIGMACO BUSNESS TRAVEL18815

 ............................................................................................. STE: SMJ DESIGN18815

 ...............................................................................................STE: DETOXCAR18815

 .................................................................................................HLM TRAVAUX18816

..................................................................................................................  FRBT18816

 ................................................................................... ZAKHRAFAT TAFILALT18816

 ............................................................................ STE MIXASOLAR SARL AU18816

 ...................................................................... CHENNOUF DE TRANSPORT18817

 ....................................................................................CERVANTES OPTIQUE18817

 .............................................................. MK MARKETING ET LOGISTIQUE18817

 ..............................................................................STARK STATION SERVICE18817

 .......................................................................................................... INDELVER18818

 .............................................................................................. STE NAJAH BOIS18818

 ......................................................................................... KUTAKURA TRANS18818

 ..............................CHANTIER BENI SNASSEN DES TRAVAUX PUBLICS18819

 ....................................................................................................... SUP MA VIE18819

 .................................................................................ANHAR PAINT SARL AU18819

 ...................................................................................................LA GOURMET18819

 ..................................................................................WINNING SOLUTIONS188(8

 ........................................................................................... RIM PRESSING RP188(8

 ..................................................................................................TAMESNALOG188(8

 ..............................................SOCIÉTÉ »SOPHIE LUXURY SPA « SARL AU188(1

 ...........................................................................................................CITRUMA188(1

 ......................................................................................................RAHAF AGRI188(1

 .......................................................................................... HIRA IMMOBILIER188((

 ......................................................................................................PRIMOPLUS188((

 ........................................................................................ CCHM ASSISTANCE188(م

 ......................................................................................OTRADIC SARL م)188شركة

 ...................................................................................LUXURY FAST SERVICE188(م

 ......................................................................................OTRADIC SARL م)188شركة

 .................................................................................................. societe elmaco188(4

 .......... TRAVAUX UTILES HAISSOUN ET AANZAOUI DU SUD TUHAS188(4

 ........................................................................ ESPACE ESSAFA EL MENZEH188(4

5)188سباركيت شركة ممدودة املسؤولية.................................................................... 

5)188اوكس 8يدج اكاديمي اوف النكويدج بريفي........................................................... 

 .............................................................................................BENHADDI INFO188(6

6)188خي8ات اد0............................................................................................................ 

 ................................................................................. PRO DEMENAGEMENT188(6

 ..................................................................................................... H&H PATISS 188(7

 .......................................................................STE IMMOBILIERE KHAYBAR188(7

 ..........................................................ASTRONOMIQUE GERARD THERIN188(7

 ..............................................................................NARJISSE MORE SERVICE188(8

8)188ألودياج................................................................................................................. 

 ............................................................................................................AGAREPE188(8

 .....................................................................................MAISON MOGADOR188(9

 ........................................................................................... TIZRA LITTANMIA188(9

 ..................................................................................................... BABA STORE188(9

 .................................................................................................. CHILLING ART188(9

 .............................................SOURCING PERFORMANCE PARTNER S(P1888م

8م188إفسان كلين.......................................................................................................... 

 ................................................................................................... IMEDIAMESH1888م

 .....................................................................................................LE MURANO1881م

 ....................................................................... ANTARES CREATIVE STUDIO1881م

 .............................................................................................VENDING FARIM188م(

 .......................................................................................EL GHARB MAADEN188م(

 .......................................................................................................NADIMCAR188م(

 .................................................................................................. VERO PESHCA188مم

 ............................................................................................PERDRIX D'ATLAS188مم

 ............................................................................... STE TC OCIENT SARL AU188مم

 .................................................................................................... STAMAFRICA1884م

 ............................................................................................................ LUNARIS1884م

 .................................................................................................... STAMAFRICA1884م

 .................................................................................................... STAMAFRICA1884م

 ...........................................................................................................JORF GAZ1884م

 .................................................................................................... STAMAFRICA1885م

 ....................................................SOCIÉTÉ »YAWIM TRAVAUX « SARL AU1885م

 .......................................................... HAMMOUMI TRANSFERT SARL AU1885م
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 ..................................................................................... STE INCHAAT IMANE1885م

 .................................................................................. STE GUEMAR SARL AU1886م

 ..........................................................................................................AN KATAB1886م

 ............................................................................................ATLANTIC DEPOT1886م

 FOOD1886م

 ..............................................................................................DS & NG FRÈRES1887م

 .................................................................................. STE GUEMAR SARL AU1887م

 ...................................................................................................FAN GESTION1887م

 ..........................................................................................SOCIDAZ SARL AU1888م

 ..................................................................................FAN DEVELOPPEMENT1888م

 ...............................................................................STE MANAJIM CAR SARL1888م

 ......................................................................................................... SONAZAK1889م

 ................................................................... SOCIETE IMMOBILIERE OUBAI1889م

 ...................................................................... SUNLY ET CO SERVICES SARL1889م

 .................................................EL MALLOUKY EQUIPEMENTS SARL AU 1889م

 .................................................................................................... ROC FITNESS18848

 ......................................... Ste Entreprise Qial De Travaux Divers Sarl-Au18848

 ..................................................................... SOCIETE IMMOBILIERE AISSA18848

..................................................................................................................  CFZ18848

 .................................................................................................. ACHOUR GAZ18841

 ..........................................................................................................M-EXPRES18841

 .....................................»MAREE ESSALAM«S.A.R.L D'ASSOCIE UNIQUE18841

 ......................................................................................................... 18841كرميل مليزيا

 .........................................................................................GNAICH HOLDING1884(

 ..........................................................................................................BM ESCAR1884(

 .....................................................................................BOVINS AL KHAYART1884(

 ........................................... ECOLE DES HAUTES ETUDES D'INGENIERIE1884م

 .................................................................................. BOVINS AL KHAYARAT1884م

 .......................................................................................... CAFE DEGLI AMICI1884م

 ......................................................................................................MERCI A&M1884م

 ............................................................................................... TUFARMA SARL18844

 ............................................................................................... SAHB TRAVAUX18844

18844سجيد امبوغ......................................................................................................... 

 .....................................................................................OKEANOS RENT CAR18844

 ...................................................................................................... AG MARKET18845

 .......................................................................................... CAFE DEGLI AMICI18845

 .......................................................................................... CAFE DEGLI AMICI18845

 .................................................................................................ESPACE MOHA18845

 ............................................................................S-EURO TRANSFERT SARL18846

 ....................................................CLINIQUE INTERNATIONALE AL BADIE18846

 ............................................................................S-EURO TRANSFERT SARL18846

18846شركة بوعا0......................................................................................................... 

 ...................................................................ACCESSOIRES AUTO EL AOUNI18847

18847شركة تافروت طخاڨو.......................................................................................... 

 ........................................................................................... MONDIAL RELAIS18847

 .............................................................................................. AGRI BENI AMIR18847

 ................................................................................................ STE GRTV SARL18848

 ........................................................................STE NOUN BUREAU 18848نون بي8و

 ......................................................................................... 18848شركة كافي إيبي8 باالس

 ..............................................................DDR CONSTRUCTION-,SARL-A.U18849

 ......................................................................................... 18849شركة كافي إيبي8 باالس

 ...................................................................................................AZDISTRIPRO18849

 ......................................................................................... 18849شركة كافي إيبي8 باالس

 .............................................................................. BG COMPETENCES SARL18849

 ....................................................................... 18858تيسينكروب أيرو سبايس موروكو

 ........................................................................................ BASSOU AGRICOLE18858

 ......................................................................... ICHHAR IMMOBILIER-SARL18858

 PILAK18851

 ...................................................................... BOUYLAGHMANE CAR-SARL18851

 ..............................................................................MARCHICA BEACH CLUB18851

 ................................................................................................DR NUTRITION18851

 ................................................................................. SAFWAN CENTER SARL1885(

 ........................................................................................................ )1885كرا ايسوبيليي

 ................................................................................... BRAHIM AYOUB SARL1885(

 ............................................................................................................CARGESE1885(

 ....................................................................................................... AMATRADE1885(

 ....................................................................................................... AMATRADE1885م

 ............................................................................................... TIDE MARITIME1885م
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 ...........................................................................................IMMOBILIER PEPE1885م

 ............................................................................................ATLANTIC LIVING1885م

 .................................................................................STE SA OUCHBAB SARL18854

 .......................................................................................................... SCI AFSAB18854

 ......................................................................................................EYS PROMO18855

 .............................................................................STE BNIZNASAN EXPORT18855

 ....................................................................................................CLARY OPTIC18855

 ...........................................................................................................OTAMINE18855

.................................................................................................................. HMRT18856

 ................................................................................................... BADR INVEST18856

 .....................................................................CARELEND MOROCCO PRIVE18856

18857ييسيارف هولدكو.................................................................................................. 

 .......................................................................ALIMENTACION KADDOURI18857

 .......................................................................MABANI AL BOUGHAZ SARL18857

 ........................................ International Restauration and food company18858
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 ....................................................BUSINESS CENTER OF AFRICA »BCOA«18868
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 ...............................................................................................BIOUI TRAVAUX1886م

 .............................................................................................................IKAL م1886اكال
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 ...............................................................................ENGEL IMPORT EXPORT18865

 ..............................................................................................ORGANISE.COM18866

 ....................................................................................................... 18866شارتا0 كورب.

 ..............................................................................................ORGANISE.COM18866

 ..............................MIGRAPOLIS SERVICES DE VISA ET IMMIGRATION18866

 ................................................................................................................ RISTEC18867

 ................................................. SOCIETE LAAGUID POUR RENOVATION18867

18867دي جي جونز وشركاه املغرب................................................................................ 

18867الناجي اخوة للبناء................................................................................................ 

 .................................................................................................AGENCE PRINT18868

 ................................................................................AGRAFARM MOROCCO18868

 .............................................................................................NADOR EXPRESS18868
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 ..............................................................................................S DISTRIBUTION18869
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 ...................................................................................MIR-DOUHI TRAVAUX18878
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18878معبوقي نيكوس..................................................................................................... 
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صفحة صفحة

17857 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

 ........................................................................................BYMH IMMOBILIER1887م

 ............................................................................................... TISSENT TRANS1887م

 ......................................................................................................SHELBY CAR1887م

 ........................................................... ETABLISSEMENT PRIVEE EL HICHO1887م
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 ........................................ 18874شركة مسروج لإلنشاءات العامة والوساطة العقارية
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 .................... STAICU SOCIETE IMPORT EXPORT ET TRAVAUX DIVERS18875

 ..........................................................AUTO ECOLE YASSINE EL GOURARI18876

 ..................................... GLOBAL ROAD TRANSPORT SYSTEM SARL AU18876

 ......................................................................................STE ASSIL ANIR PLUS18876

 .......................................................................................................... KIASSURE18876

 ...............................................................................DALLAS MULTISERVICES18876

 ......................................................................................... GREEN CONCRETE18877

 ...................................................................................................LA. RA. IMMO18877

 ...........................................................................................REFLETS DU JOUR18877
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 .................................................................................................HIIT ACADEMY18878

 ................................................................................................................ T.C.G.T18878
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 ........................................................................................REFLETS DU TEMPS18879
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 ..................................................................................................KAS SHIPPING18888

 ................................................................................................... MAC FELLOW18888

 ..............................................ONCOLOGY & HEMATOLOGY MAGHREB18881
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 .........................................MORROCCAN EXTREME GROUP COMPANY18881

 ...................................................................................................CONSTROMA1888(

 ....................................................................................NEW OPERA SARL AU1888(

 ........................................................................................ MAGHREB ZINC SA1888م

 ...............................................................................................LAKBIBAT CASH1888م

 ............................................................................................. ZOUHAR GRIFIL 18884

 ...................................................G.N ARCHITECTEURE DESIGN ET DECO18884

 ...........................................................................................JIOUAK RENT CAR18884

 .................................................................... TRAVEAUX ETUDE SOLUTION18885

 ......................................................................................STE ASSIL ANIR PLUS18885

 ...................................................................................SOCIÉTÉ HYDRO-MEK18885

 ................................................................................................NUTRAHEALTH18886

 .........................................................................................................BURONEO18886

 ............................................................................................................ LANGRO18886

 ...........................................................................................ONEWHEY SPORT18886

 ...................................................................................... COMMERCE EXPERT18886

 ....................................................................................GOLDE SERVICE INFO18887

 ..................................................................................................INVICTUSALES18887

 ................................................................NOUCHIRA CLEANING SARL AU18887

 ............................................................................................ BEKATEL MAROC18888

 ......................................................................................................HLAYSITRAV18888

 ..........................................................................................................A.LAZRAK18888

 .............................................................................................. ECO DIFFUSION18889
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 ................................................................................... SERVICESMINUTE.MA18898

 ......EXPLOITATION BLAD EL KHIR SARLAU 818898إكسبلواطاسيون بالد الخي

 .................................................................................DABUZZ CONSULTING18898

 ...............................................................................WAFCOM CONSULTING18891

 .......................................................................AHAD MINING COMPAGNIE18891

 ..........................................................................CARENERGY CONSULTING18891

 ............................................................................................. STUDIO (A SARL1889(

 .................................................................................... SAFRANE PEINT SARL1889(

 ..................................................................................... NIRVA IMMOBILIÈRE1889(

 ...................................................................SILENT BELIEVERS GROUP SBG1889م
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 .............................................................. INGRAM MICRO NORTH AFRICA18894

 .......................................................................................AGADIR VISITE SARL18894

 ................................................................................................ ALIBRICO SARL18895

 ..........................................................................KS EVENTS LA DIFFERENCE18895

 ................................................................................ BEAUTY FASHION SARL18895

 .........................................................................................TARGET PARTNERS18895

 .................................................................................AGRI PROJETS SARL AU18896

 .......................................................................... ALSOTECH TRAVAUX SARL18896

 ..................................................................GREEN PRODUCTION SARL AU18896

 ...................................................................................... STE: CARINARO SGR18897

 ............................................................................UNIVERS INVEST SARL AU18897

 ........................................................................................STE IRDEN ALL GEN18897

 ..................................................................................... CHRONO COURSIER18898

 ....................................................................................... MEDIA POUR VOUS18898

 ........................................................................................DROGUERIE FLORA18898

 ....................................................................................................... BKAIT SARL18898

 ...........................................................STE TRANSPORT PRO GO SARL AU18899

 ...................................................................... CENTREFUGE INDUSTRIELLE18899

 ................................................................................................... SNACK LYDIA18899

 .................................................................................. CHIBANI ET CONSORT18899

 ................................................................................ CENTRE PRIVE CHEJANI18188

18188صولي8 ديركت انرجي مروك.................................................................................. 

18188صولي8 ديركت إنرجي مروك.................................................................................. 

 .........................................................................................................HORTI BIO18181

18181صولي8 ديركت إنرجي مروك.................................................................................. 

18181ديزيز كوكيز.......................................................................................................... 

 ..............................................................TRANSPORT JAWHARAT EUROPA18181

 .................................................................. MOGADOR BUSINESS CENTER1818(

 ............................................................................................................ )1818كوين اليك

)1818ماربوبيي8 سكيلتي.................................................................................................. 

 ..............................................................................FAIB INDUSTRIE MAROC1818م

 ...................................................................................................FLAWER SARL1818م

 .................................................................................LES MAINS DES JEUNES1818م

 ....................................................................................PYRAMIDE FONCIERE1818م

 ...............................................................................AIT SMAINI TRANSPORT18184

 .....................................................................TOP EUROP IMPORT EXPORT18184

 .................................. SOCIETE MARCHICA LOGISTIQUE DU TRAVAUX18184

 ..................................................................................................M.S IKHWANE18184

 ...............................................................................................LAYAL GESTION18185

 .................................. SOCIETE MARCHICA LOGISTIQUE DU TRAVAUX18185

 ..................................................................................AOUAM CONSULTING18185

 ..........................................................................................TAZMORT GHALIL18186

 ........................................................................ EL IDIDAK IMPORT EXPORT18186

 ............................................................................... LOTISSEMENT JNAN RIF18186

 .................................................................................... AIT LASRI ABDELILAH18186

 .........................................................................................ADAR IMMOBILIER18187

 ..................................................................................MED CHOUIKA TRANS18187

018187 ت ن شيمي........................................................................................................ 

018187 ت ن شيمي........................................................................................................ 

 ............................................................................................................ tangueda18188

 ...............................................................................................................DRIBRA18188

 ........................................................................................ STE ZAYANECO sarl18188
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 ........................................................................ EL IDIDAK IMPORT EXPORT18189

 ......................................................................................................STE LINADIS18189

 ................................................................................................ATELIER INSIDE18189

 .......................................................................................................STE MS.VER18118

 .......................................................................................................STE MS.VER18118

 ............................................................................................... ALMT MÉDICAL18118

 .......................................................................................................STE MS.VER18111

 .......................................................................................................STE MS.VER18111

 .........................................................................................................METALCER18111

 BO IP18111

 ........................................................................................ )1811شركة بارا فارما�سي بيو
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 ............................................................................................SORGEL GROUPE1811(

 ..................................................................................AFROWAYS LOGISTICS1811(
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 ............................................................ AGENCE ET CONSULTING SAKINA1811م

 .......................................................................................................... BRESAGRI1811م

 ........................................................................ HASSAD INVEST BY RMAILY18114

 ..........................................................................................ENERGYPRO TECH18114

 ............................................................................................ TANANE BARAKA18114

 ................................................... AFRICA METAL PACKAGING INDUSTRY18115

18115أمغار فرير............................................................................................................ 

18116ديلي هلت كورنر.................................................................................................... 

 ..................................................................................................BAYT AL BAHR18116

 ........................................................................ NOMAD SAHARIANO FINO18116

 ........................................................................................................ SOPHYBER18116

 ............................................................................................ EL MAN GROUPE18117

 ............................. FIRST SMART EDUCATION CENTRE PRIVE »FSECP«18117

18117كولد بورك كومي8س.............................................................................................. 

 ...................................................................................................... RESPIRE AIR18118

 ....................................................................................................... LINEA LUXE18118

 ................................................BOUFNICHAL D›ELECTRICITE GENERALE18118

 ..................................................................................................SWEET LIVING18118

 ..............................................................................................................TRUEFIT18119

 ........................................................................................................SOLERGIYA18119

18119فاس تيكاري طسسيليسليك................................................................................. 

 ..........................................................................................  EXPLOR SERVICES181(8

 .......................................................................................................(EXPLOSER(181(8

 ................................................................................... ADAWAT TRANSPORT181(8

 ................................................................................LE NID D’ÉVEIL SARL AU181(8

 .........................................................................................DOUCE ETOILE sarl181(1

 .................................................... SOCIÉTÉ GUERNANA BÂTIMENT SARL181(1

 ............................................................................................... CHOLET TRANS181(1

 ........................................................................ EXPLOR SERVICE EXPLOSER181((

))181الداخلة دريم كلوب.............................................................................................. 

 ....................................................................................................... HDI BISNES181((

 ............................................................................ KISSARIAT ASSAFAA PLUS181((

 ..........................................................................................................LAMATEM181(م

 ...................................................................................................... RM CENTER181(م

 ........................................................................................... PROD OFFSHORE181(م

 ............................................................................................BEST-DEAL-AGRO181(4

 ............................................................................................ KHALIJ CONSBAT181(4

 .............................................................................. OMAR TRADIV SARL A.U181(4

 ........................................................................STE AHLATRADINE SARL AU181(5

 ........................................................................................................DELI FOOD181(5

..................................................................................................................  ISISEK181(5

 ..................................................................................................VAYAGO.COM181(5

 ............................................................................... STE BELAAROUSSI CARS181(6

6)181فيجي مروك........................................................................................................... 

 ........................................................ TRANS COMMERCE PROFESSIONEL181(6

 ................................................................... SOCIETE TRANSPORT SHYNES181(7

 ................................................................................................. ARIJ BUILDING181(7

 ...........................................................................................MARRA CONSULT181(7

 ..................................................................................................... ESPRIT PARA181(7

 .................................................................................. MULTI SPACE NEGOCE181(8

 .............................................................................................DELROY BERRIES181(8

 .........................................................................OBIANG-CONCEPT GROUP181(8

 ..................................................................................................B.(.A.A TRANS181(9

 ........................................................................... 9)181انت8ناسيونال بيزنس انفورمبيك

 .............................................................................CESI SAFEWATER MAROC181(9

 .........................................................................................................SM MEATS1818م

 .......................................................................................... SAKHAE TRAVAUX1818م

 ............................................................................................... FAIRY MOTORS1818م

 .........................................................................................................LP MAROC1818م

 .................................................................................. STE SOFT CLASS PRIVE1811م

 ................................................................................................ FRESH TURKEY1811م

 ...........................................................................................................OM LIÉGE1811م

 ............................................................................................PLATINUM BURO181م(

 .................................................................................. VASES PRO ENNAHDA181م(

 ................................................................................. COUSCOUS BOUCHRA181م(

 ........................................................................... STE GREEN LOC CAR SARL181مم
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 ............................................................................ STE MARZAK & FILS SARL181مم
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 ........................................................................................................... مم181اوفرموندي

 ...................................................................................... MAMOREV SARL AU1814م

 ............................................................................................COIFFURE MODE1814م

 ..................................................................................................SABLE TEXTILE1814م

 ................................................................................................ EPOXY DESIGN1815م

 ............................................................................................................. RS1 CAR1815م

 ..........................................................................................MOULINS LKHALIJ1815م

 ............................................................................................WINDY TRAVAUX1816م

 ....................................................................................................GLOW OPTIC1816م

 ...............................................................................STE ATTAUFIK CAR SARL1816م

 .....................................................................................MK PREFA HOLDING1816م

 .........................................................................STE SALMA.BINAE-SARL-AU1817م
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 ............................................................................... TPP Aménagement SARL1818م

 ................................................................................ SOCIETE AB.BEAUTIFUL1819م

 .................................................................................POLYDREAME SARL AU1819م

 ....................................................................................... TEAM TRANS-LAND18148

 ...................................................................................MINA AUTO SERVICES18148

 ..........................................................................................TRANSPORT B.H.C18148

 .......................................................................................MOBILIAS TRAVAUX18141

 ....................................................................................... COMPTINES PRIVEE18141

 ................................................................ COMPLEXE SAADA BEN GUERIR18141

 ............................................................................................ SBA INVEST SARL1814(

 ........................................................................................... )1814جن8ال كوتشو املغرب

 .........................................................................................DAR BEN SAMAMA1814(

 ............................................................ COLLABORATIVE TECHNOLOGIES1814(

 ......................................................................................... LA SEMOULE D'OR1814م

 ............................................................................................................... م1814كنزا طوغ

 ........................................................................................BEN HATTAL IMMO1814م

 ........................................................................................................CTR TRANS1814م

 CENTRE DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX ASSALAM 

 ............................................................................... TANGER18144  ش.ذ.0.0.

 ............................................................................................. LOUVRE DESIGN18144

..................................................................................................................  T.D.B18144

 .............................................................................................PERLA ROUTIERE18144

..................................................................................................................  T.D.B18145

 .....................................................................IMPRIMERIE BIR GUENDOUZ18145

 .....................................................................................................TREND TIME18145

 ......................................................................................................Y W K CONS18146

 ............................................................................................ 18146عالم ديست8يبيسيون
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 .................................................................................................HICHAM-CLIM18146

 ........................................................................................UZAVIRO TRAVAUX18147
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 ..................................................................................................MOCTOTPECT18148

 ....................................................................................................RAMO AGRO18148

 ................................................................................ GANDESA IMMOBILIER18148
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 ............................................................................... SCIENTER CONSULTING18149

 .................................................................................................ITM PARTNERS18158

 .......................................................................ALROMAR ENERGIE MAROC18158

18158سوسيتي سليساني سيكورتي اند سي8فيس........................................................... 

 ....................................................................................TRANSPORT NACEUR18158

 ....................................................................................... FOMACOP SARL AU18158
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 ............................................................................................................FRONIKS18151

 ..........................................................................................................MAJD K.M18151

 ................................................................................PUERTO RIVEIRA PESCA1815(
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 .................................................................... NOW TEAM CONSTRUCTION1815(
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 ...................................................THE GREENS MANAGEMENT SERVICES1815(

..................................................................................................................  RIBH1815م

..................................................................................................................  RIBH1815م

 ........................................................................................................ TRAC & CO1815م

 .......................................................................................swimwear anywhere1815م

 .....................................................................................BOVINS AL KHAYRAT1815م

 .................................................................................... STE DAYTRA SARL AU18154

 .............................................................................STE BELGI TRAVAUX SARL18154

18154انوفالب تيكنولوجي.............................................................................................. 
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 ...............................................................................................G-STEF SARL AU18155

18155نوفاالنج................................................................................................................ 

 ....................................................................................... TALK CENTRE PRIVE18156

18156نوفاالنج................................................................................................................ 

18156نورد سيد نكوس................................................................................................... 

 .................................... SOCIETE D’ASSURANCE GENERATION FUTURE18156

 .................................... SOCIETE D’ASSURANCE GENERATION FUTURE18156

 ...................................................................................... MH BIO COSMETICS18156

 ................................................................. CHNDLR EVENTPROD AGENCY18157

 ...................................................................... SYH REAL ESTATE COMPANY18157

 ................................................... INSTITUT PROMETHEE INTERNATINAL18157

18157أكلة فوفي.............................................................................................................. 
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 ENTREPRISE IDRARNE DE CONSTRUCTION ET TRAVAUX

 ........................................................................................... ENIDRACO18158

 ........................................................................................................AKF TRANS18159

 .....................................................................................WELCOME NICE FISH18159

 ................................................................................................... STE CHTAOUI18159

 .......................................................................................................LIEBESKIND18168

 ................................... LAAFA ELECTROTECHNIQUE & SOLAR ENERGY18168

 ...........................................................................Interprosource Trading LTD18168

 ............................................................................. 18168أطلس قطع الغيار والخدمات

 ................................................................................... EL GRANDE HM, SARL18161

 ........................................................................................................ FADMELEC18161

18161اطو مي8................................................................................................................. ..................................................................................................................

 ...................................................................................................SODREP SARL1816(

 ...........STE NAJAH DE LA CONSTRUCTION ET EL LAAMAR SARL A.U1816(

 ...................................................................................................... SH VITALITY1816(

 ............................................................................................MARINA PROMO1816(

 .......................................................................................HM MAROC INVEST1816م

 .......................................................................................... JNF PRODUCTION1816م

 ............................................................................................. WEB TRANSFERT1816م

 ............................................................................................. 18164ممر الشرق ش.0.0
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 ......................... STE STEMO POUR LES TRAVAUX ELECTRIQUES SARL18164

 ............................ ALLIANCE HYDRAULIQUE PNEUMATIQUE AGADIR18164

 ......................................................................NETTOYAGE MULTISERVICES18164

 ............................................................................................................ AYIS SNT18165

 ...................................................................................................... GASTRO FIX18165

 ........................................................................................MB ARCHITECTURE18165

 ..............................................................................MY IMPRIMERIE SARLAU18166

 .........................................................................................................GOLDBRO18166

 ................................................................................................MADIHA PLAST18166

 ...............................................................................................TINKIEE GROUP18166

 ....................................................................................................... JS-GESTION18167

 ..................................................PHARMACIE AL AMANA BERRAMDANE18167

 .................................................................................................HOTEL CANNE18167

 .................................................................................................... IBN TAYMIYA18167

 ........................................................................................................BFZ TRANS18168

18168ممل تجاري.......................................................................................................... 

18168بي8ون الي............................................................................................................... 

 ........................................................................................... 18168ا ش ج انفيستسسون

 ............................................................................................................ 18168ا 0 ب هو0

 ........................................... TOUT POUR L'ENTREPRISE ET L'INDUSTRIE18168

AMLAK AALIA18169 -امالك عاليا............................................................................. 

 ..............................................................................EXCELLENCE PRIVE TAZA18169
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 ...................................................................................................AN HOLDING18169

18178بوجسعة الراون..................................................................................................... 

 .................................................................................TAGNDOUFT TRAVAUX18178

 ........................................................................................... HOCEIMA BETON18178

 ............................................................................................................... T.G.C.H18178

 .............................................................................................................HYPSUD18178

 ....................................................................................................PLAYUP CAFE18171

 .....................................................................................STE TMC OPTIC SARL18171

 ................................................................................................. WAHDA TOPO18171

 STE DE CONCEPTION ET REALISATION DES PROJETS ORIENTALE

 .................................................................................................SARL AU18171

 ................................................................................................. WAHDA TOPO1817(

 ................................................................................................. WAHDA TOPO1817(

 ...............................................................................GLOBAL HULL LOGISTIK1817(

 .................................................................................. PHARMA MY MILOUD1817م

 ............................................................LUXURY INTERNATIONAL GROUP1817م

 ........................................................................................BOUDHAIM TRANS1817م

م1817شركة بالل بالن.................................................................................................... 

 .................................................................................................HEAVEN POOL18174

 .......................................................................MAROCPLEX TECHNOLOGY18174

 ......................................................................................................... FISHEMAR18174

 ......................................................................................................... FISHEMAR18175

 .............................................................................................ZUITRE LKHALIJ I18175

 .......................................................................................TIMALOUZA TRANS18175

 ......................................................................................................ENA TRAVEL18176

 .......................................................AFRICA CONSTRUCTION ET FORAGE18176

 ..........................................................................................THE BEEHIVE SARL18176

 .............................................................................................................NABITAL18176

 ....................................................................................................UTS GROUPE18176

 .........................................................GROUPE SCOLAIRE AL ALBAB PRIVE18177

18177طال 8ومسيون سربس.......................................................................................... 

 .......................................................................................... 18177شركة روبوان دو روب

18177بروموطل سربس.................................................................................................. 

 ................................................................................................MYTHIC BAUTY18177

 ......................................................................................... AMALOUDAK SUD18178

 ............................................................................... S.TRAVAUX TAIBI S.A.R.L18178

 ........................................................................................................ ONDA BLU18178

18178البنبورغ................................................................................................................. 

 ....................................................................................................AL MUSTAFIA18179

 ......................................................................................SOCIETE HOTELIERE 18179

 ........................................................................................ ATLAS REGION FES 18179

 ..........................................................................................................  »SHARF« 18179

 .............................................................................................. 18179شركة منصف بالن

 .................................................................................BEKKACH IMMOBILIER18188

 ............................................................................................................ ESBTECH18188

 .............................................................................................BENSAKAR CARS18188

 .............................................................................................. PIEDRA BLANCA18188

 II.  -  إعالنات قضائية

18181املحكسة البجارية بسكناس................................................................................... 

 ................................................................................... 18181املحكسة  البجارية بالرباط

18181املحكسة االببدائية بسطات................................................................................. 

 III.  -  إعالنات إدارية

م1818وزارة الداخلية )مديرية الشؤون القروية(........................................................... 

 ......................................................................... 18184شركة العسران بني مالل خنيفرة

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن أن املنفعة العامة تق�سي ببخطيط 

حدود الطريق الرابطة بين شارع عبد املومن بن علي وتجزئة السعادة 

18185ذات عرض )1 مت8ا وتنزع بسوجبه ملكية العقارات الالزمة لهذا الغرض...

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن أن املنفعة العامة تق�سي ببخطيط 

58 ذات عرض اثنا عشر مت8ا ))01(  وفبح جزء من طريق التهيئة رقم 

الرابطة بين طريق صاكا وتجزئة املشرق وتنزع بسوجبه ملكية العقارات 

18187الالزمة لهذا الغرض.................................................................................
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باإلعالن  املرسو0  بالت8اجع عن مشروع  إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسو0 

أن املنفعة العامة تقب�سي ببوسيع ممر0 الخط الحديدي الرابط بين 

ملكية  وبنزع   49.188 و ن.ك   46.788 بين ن.ك  قاسم  طنجة وسيدي 

 - طنجة  بعسالة  أصيلة  بجساعة  الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطع 

18189أصيلة .....................................................................................................

باإلعالن  املرسو0  بالت8اجع عن مشروع  إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسو0 

أن املنفعة العامة تقب�سي ببوسيع ممر0 الخط الحديدي الرابط بين 

ملكية  وبنزع   49.188 و ن.ك   47.848 بين ن.ك  قاسم  طنجة وسيدي 

 القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجساعة حد الغريبة بعسالة طنجة -

)1819أصيلة .....................................................................................................

باإلعالن  املرسو0  بالت8اجع عن مشروع  إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسو0 

أن املنفعة العامة تقب�سي ببوسيع ممر0 الخط الحديدي الرابط بين 

ملكية  وبنزع   55.871 و ن.ك   49.188 بين ن.ك  قاسم  طنجة وسيدي 

القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجساعة الساحل الشسالي بعسالة 

18194طنجة - أصيلة .........................................................................................

عدد  الرسسية  الجريدة  في  نصه  املنشور  املرسو0  ملشروع  تعديلي  اسبدراك 

5651 بباريخ 17 ف 8اير 1)8) الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية 

السكنية  البجسعات  تزويد  العامة  املنفعة  من  أنه  واملعلن  واإلدارية 

خط  )جساعة  للشرب  الصالح  باملاء  آسفي  إلقليم  البابعة  الشسالية 

18196ازكان( .......................................................................................................

إعالن عن وضع ونشر مشروع اسبدراك تعديلي ملشروع مقرر البخلي الصادر 

بالجريدة الرسسية عدد 5668 بباريخ 1) أبريل 1)8) الذي يعلن أنه من 

املنفعة العامة بناء الطريق السيار الرابط بين برشيد وتيط امليل من 

ن.ك 5.868) إلى ن.ك 9.858) )مقطع إقليم مديونة وعسالة مقاطعة 

18197موالي رشيد( وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لذلك .........................

 5419 عدد  الرسسية  بالجريدة  املنشور  املرسو0  ملشروع  تعديلي  اسبدراك 

بباريخ 7 ستبس 8 816) الذي يعلن أنه من املنفعة العامة تزويد الدواوير 

خسيس  بجساعة  للشرب  الصالح  باملاء  وتيفلت  للخسيسات  املجاورة 

18198سيدي يميى بإقليم الخسيسات خاص بالبقعة األرضية رقم 58 ج.......

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن أن املنفعة العامة تق�سي ببخطيط 

حدود الطرق العامة لفبح طريق التهيئة رقم مم) بحي أ0 الظهر وببعيين 

18199القطع األرضية املراد نزع ملكيتها لهذه الغاية........................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتز0 املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تبمسل اإلدارة أية مسؤولية فيسا يبعلق بسضسون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

B.M.G.C TRAVAUX DIVERS

SARLAU

بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم   (815 أبريل   ((

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص تمسل  والتي   وحيد 

البالية :

 B.M.G.C TRAVAUX  : التسسية 

.DIVERS

SARL AU : الصفة القانونية

أعسال   : االجبساعي  الهدف 

مخبلفة.

رأسسال الشركة : 188.888 درهم 

فئة  من  حصة   1888 إلى  مقسسة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   188

بين الشركاء على الشكل البالي :

 1888 بولنوار  ممسد  السيد 

حصة.

من  اببداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  البأسيس 

السجل البجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسس 8  1م  إلى 

تاريخ  من  تتبدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

املقر االجبساعي : م7، زنقة النصر 

الدار الحسراء سال.

املسي8 : السيد ممسد بولنوار.

البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

641م).

1 P

STPMM
SARL AU

رأسسال الشركة : 188.888 درهم
املقر االجبساعي : عند في8وسيم، 1
 ساحة موريطانيا إقامة سيليكت

الطابق الخامس، رقم )1، مكناس
سجل تجاري رقم : 7887) بسكناس
الرقم املوحد : )8881651558888

الشريك  قرار  مداوالت  بسقب�سى 
لشركة  واالسبثنائي  العا0  الواحد 
STPMM - SARL AU ش.0.0 بشريك 
تقرر   (8(1 يونيو  فاتح  بباريخ  واحد 

ما يلي :
للشركة  واملسبق  النهائي  الحل 

اببداء من فاتح يونيو 1)8) ؛
 RITAS Roberts, السيد  تعيين 

Louis كسصف للشركة.
تمديد عنوان البصفية كالبالي :

إقامة  موريطانيا،  ساحة   ،1
سيليكت، الطابق الخامس، رقم )1، 

مكناس.
تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 
يوليو   (7 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 51).
2 P

 MAFRAN ENERGIES ET
SOURCING

SARL AU
ش.0.0 بشريك واحد

رأسسالها : 188.888 درهم
املقر االجبساعي : الشقة 8)، الطابق 

6، إقامة أمي8ة )، زنقة أبو الحسن
املريني، مكناس

سجل تجاري رقم : 59م)4 بسكناس
الرقم املوحد : 

888889)م5م88184
الشريك  قرار  مداوالت  بسقب�سى 
لشركة واالسبثنائي  العا0  الواحد 

 MAFRAN ENERGIES ET  

واحد  بشريك  ش.0.0   SOURCING

بباريخ 8م يونيو 1)8) تقرر ما يلي :

للشركة  واملسبق  النهائي  الحل 

اببداء من 8م يونيو 1)8) وإبراء ذمة 

العلج،  الكريم  عبد  ممسد  السيد 

املسي8 القانوني الوحيد إلدارته خالل 

فت8ة واليبه حتى اآلن ؛

العلج  هللا  عبد  السيد  تعيين 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحامل 

D117885 كسصف للشركة.

للبصفية  البالي  العنوان  تمديد 

 ،5 رقم  فيال   ،6 الزنقة  بسكناس، 

ب.0.ع.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

يوليو   (7 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم )5).

3 P

DRINAC SERV
SARL

في  حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تأسيس  تم   ،(8(1 يونيو   14

ش.0.0  ممدودة  مسؤولية  ذات 

بالخصائص البالية :

 DRINAC SERV : االسم البجاري

SARL

الهدف االجبساعي :

بيع قطع غي8 السيارات.

ممل إصالح وصيانة السيارات.

درهم   188.888  : املال  رأس 

درهم   188 حصة   1888 إلى  مقسم 

للحصة الواحدة مقسسة كاآلتي :

 788 ادريس  الناصري  السيد 
حصة.

88م  ابتسا0  الحربة  السيدة 
حصة.

املقر االجبساعي : دوار املناصرة ) 
طريق الفالح الهرهورة تسارة.

التسيي8 : السيد الناصري ادريس.
املدة : مدة الشركة 99 سنة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية تسارة تمت رقم 69)6.

بسثابة مقبطف وبيان

4 P

BLAK TRAV
SARL AU
تأسيس

املؤرخ  العرفي  العقد  بسقب�سى 
بالرباط بباريخ 19 يوليو 1)8) قد تم 
املسؤولية  املحدودة  شركة  تأسيس 
مواصفاتها  الوحيد  الشريك  ذات 

كالبالي :
BLAK TRAV SARLAU : التسسية
اسبغالل   : االجبساعي  الهدف 

املقالع.
تسارة  )) قطاع   : املقر االجبساعي 

شاطئ كازينو الهرهورة تسارة.
حدد   : االجبساعي  الرأسسال 
في  للشركة  االجبساعي  الرأسسال 
 1888 على  موزع  درهم   188.888
لكل حصة موزعة  درهم   188 حصة 

على الشريك الوحيد كسا يلي :
السيدة كسال امينة 1888 حصة.
مع  الشركة  تسيي8  : عهد  التسيي8 
ممددة  غي8  ملدة  االجبساعي  اإلمضاء 

إلى السيدة كسال امينة.



17865 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  كبابة  لدى  القانوني 
بباريخ ببسارة  االببدائية   املحكسة 
م) أغسطس 1)8) تمت رقم 4)م6.
5 P

JENANE DIVERSITY
SARLAU

ممرر   عرفي  عقد  بسقب�سى 
1)8)/87/م) تم تكوين نظا0 أسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شريك وحيد  خصائصها كالبالي:
JENANE DIVERSITY : التسسية

الهدف : تسارس الشركة األهداف 
البالية : 

مطعم ، مقهى.
البجارة.

االسبي8اد و البصدير.
البجارة. 

شارع  11  : االجبساعي   املقر 
بن جرير شقة رقم م1 بطانة سال.

 188.888  : االجبساعي  املال  رأس 
قيسة  حصة   1888 إلى  مقسم  درهم 

كل واحدة 188 درهم.
السيدة  تعيين  تم   : التسيي8 
لبطاقة  الحاملة  جنان  خديجة 
 AA41768 رقم  الوطنية  البعريف 
غي8  وملدة  للشركة  وحيدة  كسسي8ة 

ممدودة.
وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  كبابة  لدى  القانوني  امللف 
رقم  تمت  بسال  االببدائية  باملحكسة 

السجل البجاري 17)4م.
6 P

CASA TOSCA 
SARL AU

املقر :)م، شارع أبوعبيدة ابن جراح ـ 
مرشان، طنجة

السجل البجاري بطنجة
رقم 75)186

تغيي8 النظا0 األسا�سي املوافقة 
على بيع حصص املشاركة، تعديل 

توزيع رأس املال والبعديل املقابل في 
النظا0 األسا�سي

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 
1)8)/8/86م    بباريخ  العادي  غي8 
ذات   CASA TOSCA SARL لشركة 
تقرر  18.888 درهم،  رأس مال قدره 

باالجساع ما يلي :

حصص  بيع  على  املوافقة 
نيكولو بالديسي8ا  كاسبليني  السيد 

 CASTELLINI BALDISSERA
السيد  لصالح  حصة   Nicolo - 8م
 GARIS بروكس  كريسبوفر  جاريس 

.Christopher Brooks
الحصص،تصبح  نقل  بعد 
الشركة ذات مسؤولية ممدودة بدال 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

شريك وحيد.
للنظا0  و7   6 رقم  تغيي8املادة 

األسا�سي.
لقد تم االيداع القانوني باملحكسة 
القانوني  األجل  في  بطنجة  البجارية 
رقم  تمت   18/88/(8(1 يو0 

. (45(55
7 P

 NEONVERT
PRODUCTIONS

SARL
العا0  الجسع  ممضر  بسوجب 
االسبثنائي بباريخ 9) يونيو 1)8) تم 
تعديل البند 14 من القانون األسا�سي 

كالبالي :
إلى  الشركة  وتسيي8  إدارة  تعهد 
اآلنسة سها0 بركاش ملدة غي8 ممددة 

مع البوقيع املنفرد.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالرباط بباريخ 18 أغسطس 

1)8) تمت رقم م11698.
8 P

ARYMETUDE
SARL AU

حل الشركة
غي8  القرارات  ممضر  بسقب�سى 
 ،(8(1 يونيو  8م  بباريخ  العادية 
شركة  في  الوحيد  املساهم  قرر 
شركة   ARYMETUDE SARL AU
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم،   18.888 رأسسالها  وحيد 
ملدينة  البجاري  بالسجل  املسجلة 
عنوان  م48))  رقم  تمت  املحسدية 
مقرها االجبساعي : 777 شارع املقاومة 
املحسدية  18 رقم  الثالث   الطابق 

ما يلي :

حل الشركة املبكر ؛
شفيق  ممسد  السيدان  عين 

وسعيد بولزهر مصفيان للشركة ؛
مقر البصفية هو تجزئة السيسطا 

إقامة ح الشقة رقم 9 املحسدية.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  املحكسة  لدى  البجاري 
 (8(1 أغسطس   ( يو0  باملحسدية، 

تمت رقم 1891.
ملخص قصد النشر

9 P

FYM SOLUTIONS
SARL

حل الشركة
غي8  القرارات  ممضر  بسقب�سى 
 ،(8(1 يوليو   (1 بباريخ  العادية 
شركة  في  الوحيد  املساهم  قرر 
شركة   FYM SOLUTIONS SARL
رأسسالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 
بالسجل  املسجلة  درهم،   188.888
رقم  تمت  املحسدية  ملدينة  البجاري 
 : االجبساعي  مقرها  عنوان   (4495
زاوية  املراك�سي  الواحد  عبد  شارع 

الرمان املحسدية ما يلي :
حل الشركة املبكر ؛

يميى  نتيل  جامعي  السيد  عين 
مصفي للشركة ؛

شارع هو  البصفية   مقر 
الرمان  زاوية  املراك�سي  الواحد  عبد 

املحسدية.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  املحكسة  لدى  البجاري 
 (8(1 أغسطس   9 يو0  باملحسدية، 

تمت رقم 1)19.
ملخص قصد النشر

10 P

 PREMIUM DISTRIBUTION
OF MEDICAL EQUIPEMENT

PDME ش.0.0
بروميم ديست8بسيو أوف مديكال 

إكبسو )ب د 0 اه(
الرأسسال االجبساعي : 18.888 درهم
املقر االجبساعي : ممل تجاري رقم ) 
عسارة 1 إقامة معسورة ) أوالد هالل 

احصين سال الجديدة

بسقب�سى عقد توثيقي مؤرخ بسال 

1)8) قد تم تأسيس  5 يوليو  بباريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

البجارة   : االجبساعي  نشاطها  ويهدف 

في األدوات الطبية.

درهم   18.888  : الشركة  رأسسال 

مقسسة إلى 188 حصة من فئة 188 

درهم للحصة الواحدة.

السيد غنجاوي بدر 58 حصة.

السيد غنجاوي أناس 58 حصة.

سنة   99 الشركة  نشاط   : املدة 

من  أي  النهائي  البأسيس  من  اببداء 

تاريخ وضع السجل البجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسس 8  1م  إلى 

تاريخ  من  تتبدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

 ( رقم  تجاري  ممل  في  مقرها 

) أوالد هالل  1 إقامة معسورة  عسارة 

احصين سال الجديدة.

بدر  غنجاوي   : تسيي8  تمت 

وغنجاوي أناس.

مقيدة بالسجل البجاري : 4177م.

11 P

RAPID ROAD
تأسيس

شركة ذات مسؤولية ممدودة

رقم البعريف املوحد : 

88(864685888844

العنوان : قطاع القدس زنقة 

الشالالت رقم ))، لعيايدة سال

تأسيس شركة ذات مسؤوليات 
ممدودة بشريك وحيد

 RAPID ROAD شركة  تأسيس 

بشريك  ممدودة  مسؤولية  ذات 

درهم،   18.888 برأسسال  وحيد، 

زنقة  القدس،  بقطاع  عنوانها 

سال  لعيايدة،   ،(( رقم  الشالالت، 

لدى  البجاري  بالسجل  مسجلة 

رقم  تمت  بسال  االببدائية  املحكسة 

7116م.
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املؤرخ  األسا�سي  القانون  على  بناء 

بـ 6) يونيو 1)8)، تم تأسيس شركة 

بشريك  ممدودة  مسؤولية  ذات 

 RAPID ROAD اسم  تمت  وحيد 

والدولي  الوطني  النقل   : موضوعها 

القدس،  قطاع  في  مقرها  للبضائع، 
لعيايدة،   ،(( رقم  الشالالت،  زنقة 

سال، ملدة 99 سنة، برأسسال 18.888 

حصة   188 إلى  مقسسة  درهم، 

تدار  عبسان،  سسي8  ملك  في  جسيعها 

 SAMIR عبسان  سسي8  واحد  بسسي8 

بالسجل  مسجلة   ،OTMANE

االببدائية  املحكسة  لدى  البجاري 

بسال تمت رقم 7116م.
املسي8 :

مسي8 عبسان

SAMIR OTMANE

12 P

AMZOUGH TEC
SARL

رأسسالها االجبساعي : 188.888 درهم

مقرها االجبساعي : رقم )16 الطابق 

الثاني زنقة تازة الحي الحسني

ورزازات

تأسيس
بسقب�سى عقد مؤرخ بورزازات يو0 
القانون  تم وضع   (8(1 9 أغسطس 

املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات السسات البالية :

 AMZOUGH TEC  : التسسية 

ش.0.0.

الهدف : 

بيع معدات ومعينات السسع.

بيع املعدات الطبية وشبه الطبية 

الطب  ومعدات  العظا0  لبقويم 

الجراحي.

بيع مسبمضرات البجسيل واملواد 

الكيسيائية )منبجات النظافة(.

العسليات  مخبلفة  عامة  وبصفة 

املنقولة  العقارية،  املالية،  البجارية، 

توسيع  شأنها  من  التي  املنقولة  وغي8 

نشاط الشركة.

من  اببداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

 188.888  : االجبساعي  الرأسسال 

حصة   1888 إلى  مقسم  درهم 

لكل  درهم   188 فئة  من  اجبساعية 

واحدة حررت بكاملها ومنمت مقابل 

الشريكة الوحيدة :

مساهسة  عفاف  مغنوي  السيدة 

ب 1888 حصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيي8 

ملدة  للشركة  كسسي8ة  عفاف  مغنوي 

غي8 ممددة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االببدائية  املحكسة  لدى  القانوني 

 (8(1 م1 أغسطس  بباريخ  بورزازات 

السجل  من   116(7 رقم  تمت 

البجاري البمليلي.
ملخص قصد النشر

ائبسانية الوردة لالستشارات

ورزازات

13 P

VISIATEC
SARL

تأسيس
املنعقد  العرفي  العقد  بسقب�سى 

تأسيس  تم   (8(1 يونيو  م)  بباريخ 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد حسب ما يلي :

VISIATEC : التسسية

معدات  وإصالح  بيع   : الهدف 

مكبتية.

وزنقة  املقاومة  شارع   : العنوان 

 8 1) شقة رقم  أبيدجان عسارة رقم 

حي املحيط الرباط.

املدة : 99 سنة.

الرأسسال : 188.888 درهم.

دكي8  السيد  تعيين   : التسيي8 

اإلمضاء  مع  وحيد  مسي8  ممسد 

االجبساعي.

السنة االجبساعية : من فاتح يناير 

إلى 1م ديسس 8 من كل سنة.

نسبة  تخصم   : األرباح  توزيع 
االحبياط  لبكوين  األرباح  من   %5

االجبساعية.
القانوني لدى كبابة  البأسيس  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
تمت السجل البجاري رقم 154159.

للخالصة والبيان

14 P

SHORINGOAL
في مؤرخ  عرفي  عقد   بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليو   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
SHORINGOAL : تسسية الشركة

غرض الشركة : مركز نداء.
رقم  مبجر   ،19  : االجبساعي  املقر 
الجنوبية،  القامرة   ،( ت  بلوك   ،1

شارع الكفاح، ح.ي.0 الرباط.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
رأسسال الشركة : 18.888 درهم.

ممسد  السيد   : الشركة  مسي8 
رقم  شقة   16 عنوانه  عيادي،  أمين 

م) زنقة أوكيسدن أكدال الرباط.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس  م  بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 7866.
15 P

SPACE COIFF MARINA
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رأسسالها : 188.888 درهم
املقر االجبساعي : قرب مارينا، إقامة 
مارينا، بلوك رقم )، ممل رقم 6) 

11888 سال
السجل البجاري رقم 885)م سال

بيع حصة اجبساعية
اسبقالة مسي8

تعيين مسي8 جديد
إعادة صياغة القانون األسا�سي

بعقد بباريخ 17 يونيو 1)8) قامت 

السيدة نعيسة عسيل بتيع الحصص 

االجبساعية التي كانت تسلكها بشركة 

لفائدة   SPACE COIFF MARINA

السيد عبد الغني بوقفة.

يونيو   (5 بباريخ  ملحضر  تبعا 

1)8) قرر الشريك الوحيد ما يلي :

بيع  على  واملصادقة  املعاينة 

الحصة االجبساعية التي كانت تسلكها 

 SPACE السيدة نعيسة عسيل بشركة

COIFF MARINA لفائدته.

ذات  شركة  من  الشركة  تمويل 

ذات  شركة  إلى  ممدودة  مسؤولية 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

ونتيجة لهذا البيع، أصبح مجسوع 

 188 بسبلغ  اجبساعية  حصة   1888

درهم للحصة املكونة لرأسسال شركة 

SPACE COIFF MARINA ، بسجسلها 

بوقفة،  الغني  عبد  السيد  بميازة 

شريك وحيد.

نعيسة  السيدة  اسبقالة  معاينة 

مزدادة  الجنسية،  مغربية  عسيل، 

 ،1975 يناير  فاتح  بباريخ  بخريبكة، 

دال  الرحسة قطاع  بسال، حي  قاطنة 

البعريف  لبطاقة  1885، حاملة  رقم 

من   ،AB149845 رقم  الوطنية 

مهامها كسسي8ة للشركة.

بوقفة،  الغني  عبد  السيد  تعيين 

باب  بسال،  مزداد  الجنسية،  مغربي 

 ،1978 أبريل   7 بباريخ  املريسة، 

باتريس  زنقة   48 بالرباط،  قاطنة 

لبطاقة  حامل  حسان،  لومومبا، 

 ،A416179 رقم  الوطنية  البعريف 

بصفبه مسي8 وحيد للشركة ملدة غي8 

ممدودة.

تعديل املواد 1، 6 و7 من القانون 

األسا�سي نتيجة لذلك.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

الجديد  شكلها  مع  ملالءمبه  للشركة 

ممدودة  مسؤولية  ذات  كشركة 

بشريك وحيد.
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الضبط  بكبابة  القانوني  اإليداع 

بباريخ  لدى املحكسة االببدائية بسال 

رقم  تمت   ،(8(1 أغسطس   16

7155م.

السجل  ببعديل  البصريح  وضع 

لدى  الضبط  بكبابة  البجاري 

بباريخ بسال  االببدائية   املحكسة 

16 أغسطس 1)8)، تمت رقم 788 

من السجل الت8تيبي.
من أجل النشر واإلشهار

التسيي8

16 P

مانجسنت كونسولسولبين انداكونت ش.0.0

شركة اموانفو
ش.0.0

عادي  الغي8  العا0  للجسع  تبعا 
قرر   (8(1 يونيو  8م  بباريخ  املنعقد 

انفو«  »امو  لشركة  املساهسون 

ش.0.0 حل مسبق للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم  قد 

1)م6  رقم  تمت  ببسارة  االببدائية 

بباريخ 19 أغسطس 1)8).

17 P

GRAFCO

SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA

MEKNES, 5888, MEKNES

 INDOOR ET OUTDOOR

ADVERTISING
IO ADS SARL-AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجبساعي : زنقة 

15 رقم 445 الشقة م حي السال0 

»أتوسيع« - 58888 مكناس
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م8)48

قفل البصفية
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

املؤرخ في 4 يونيو 1)8) تقرر ما يلي :

املصادقة على حسابات الشركة.

للسصفي  ونهائي  تا0  إبرا0  منح 

أنس بوراس.

إقفال الشركة.
البجاري  السجل  على  التشطيب 

والضريبة املهنية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   (6 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 48).
18 P

GRAFCO
SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA
MEKNES, 5888, MEKNES

NEXT CARGO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجبساعي : 57م، 
شارع ممسد الخامس، الطابق 1 

فضاء أ 1 مكرر - 8888)
الدار البيضاء

رقم البقييد في السجل البجاري : 
81771م

تعيين مسي8 جديد للشركة
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 19 يوليو 1)8) تم :
تعيين مسي8 جديد للشركة السيد 
رزوق ممسد كسال كسسي8 أخر تلتز0  
لكل  املشت8كة  ببوقيعات  الشركة 
كسال  ممسد  رزوق  السيد  املسي8ين 
السيد جريد أشرف والسيد فوالن   -

ممسد.
تميين النظا0 األسا�سي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ البيضاء  بالدار   البجارية 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   6

.789(87
19 P

 STE MONDE DIESEL
 INJECTION COMMON

RAIL
SARL AU

تأسيس شركة
في  مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 
1) يونيو 1)8) تم إنشاء شركة ذات 
وحيد  شريك  من  ممدودة  مسؤولية 

بالخصائص البالية :

 STE MONDE DIESEL : التسسية

 INJECTION COMMON RAIL

SARL AU
درهم،   18.888  : املال  رأس 

 188 188 حصة بقيسة  مقسسة على 

درهم للحصة.

الفبح بالد  : سكبور  الشركة  مقر 

حسري العيايدة سال.

معدات  تجارة   : املؤسسة  هدف 

السيارات.

الشريك الوحيد واملسي8 للشركة :

صالح الدين رشيد.

57)4م  رقم  البجاري  السجل 

باملحكسة االببدائية بسال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بباريخ  بسال  االببدائية 

1)8) تمت رقم 7181م.

20 P

SOCIETE ITTOLAV
N°124 Amal 5 Idafi, El Massira

CYM - RABAT

تأسيس
في  حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 ،(8(1 يونيو   (9 بباريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تمسل  والتي  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص البالية :

ITTOLAV : التسسية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجبساعي : مصتنة.
رأسسال الشركة : 188.888 درهم 

مقسم إلى 1888 حصة اجبساعية ب 

188 درهم للحصة الوحيدة.

من  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسس 8  1م  إلى 

تاريخ  من  تتبدئ  األولى  السنة 

التسجيل بالسجل البجاري.
املقر االجبساعي : رقم 4)1 أمل 5 

اضافي املسي8ة ح ي 0 الرباط.

الشركة  بإدارة  تبكلف   : اإلدارة 

الوحيدة  الشريكة  غي8 ممدودة  ملدة 

الحاملة  سها0  اقديدير  السيدة 

رقم  للبعريف  الوطنية  للبطاقة 

.IA114859

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

بكبابة  البجاري  السجل  في  الشركة 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

تمت   (8(1 يوليو   1( يو0  بالرباط 

رقم 547م15.

21 P

PHONE TRAIDING STORE

تأسيس
بباريخ عرفي،  عقد   بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(8(1 يوليو   (7

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات  بسكناس  الوحيد  الشريك 

املسيزات اآلتية :

 PHONE  : الجساعية  التسسية 

TRAIDING STORE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

األدوات  بيع   : االجبساعي  الهدف 

اإللكت8ونية.

املقر االجبساعي : إقامة املدينة م، 

املسلحة  القوات  م، شارع  رقم  ممل 

امللكية، مكناس.

 188.888  : االجبساعي  الرأسسال 

درهم.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

الت8قيم بالسجل البجاري للشركات.

من  الشركة  تسيي8  يبم   : التسيي8 

طرف السيد ممسد حلوط كسسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  سيبم 

البجارية بسكناس ومسجل في السجل 

البجاري تمت رقم 45815.
بسثابة بيان مقبطف

22 P
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PERFECT HOME SERVICES
تأسيس

بباريخ عرفي،  عقد   بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(8(1 يونيو   (5

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات  بسكناس  الوحيد  الشريك 

املسيزات اآلتية :

 PERFECT  : الجساعية  التسسية 

.HOME SERVICES

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

أشغال   : االجبساعي  الهدف 

مخبلفة والبناء.
دوار   ،(( رقم   : االجبساعي  املقر 

الشيخ بوشبا، مهاية، مكناس.

 188.888  : االجبساعي  الرأسسال 

درهم.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

الت8قيم بالسجل البجاري للشركات.

من  الشركة  تسيي8  يبم   : التسيي8 

طرف السيد انس الخطابي كسسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  سيبم 

البجارية بسكناس ومسجل في السجل 

البجاري تمت رقم 865م5.
بسثابة بيان مقبطف

23 P

VIKINGS VAPE
تأسيس

بباريخ عرفي،  عقد   بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(8(1 يونيو   (4

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات  بسكناس  الوحيد  الشريك 

املسيزات اآلتية :

 VIKINGS  : الجساعية  التسسية 

.VAPE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

األدوات  بيع   : االجبساعي  الهدف 

اإللكت8ونية.
بلوك   ،15 رقم   : االجبساعي  املقر 

468، مهاية، مكناس.

 188.888  : االجبساعي  الرأسسال 

درهم.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

الت8قيم بالسجل البجاري للشركات.

من  الشركة  تسيي8  يبم   : التسيي8 

الدين  شرف  ايوب  السيد  طرف 

كردودي كسسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  سيبم 

البجارية بسكناس ومسجل في السجل 

البجاري تمت رقم 791م5.
بسثابة بيان مقبطف

24 P

AMBL
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

قد   ،(8(1 يوليو   14 بباريخ  سال، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

AMBL SARL : التسسية

: مقاول أعسال  الهدف االجبساعي 

مبنوعة أو إنشاءات.

رأسسال الشركة : 188.888 درهم 

فئة  من  حصة   1888 إلى  مقسسة 

188 درهم للحصة الواحدة.

الشركاء :

السيد ممسد أمار 488 حصة.

السيد نورالدين أمار 88م حصة.

السيد مصطفى أمار 88م حصة.

من  اببداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  البأسيس 

السجل البجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسس 8  1م  إلى 

تاريخ  من  تتبدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

 5 مكبب   11 رقم  عسارة   : املقر 

أكدال  عوا  ضاية  زنقة   ( الطابق 

الرباط.

املسي8 : السيد ممسد أمار.

 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

116487 بباريخ 18 أغسطس 1)8).

25 P

STE LOCATION AL MORAL
SARL AU

في مسجل  عرفي  عقد   بسقب�سى 
تأسيس  تم  بالرباط   (8(1 يوليو   7
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص البالية :
 STE LOCATION AL  : التسسية 

MORAL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
تأجي8   : االجبساعي  هدفها 

السيارات.
رأس املال : 188.888 درهم.

من  اببداء  سنة   99  : املدة 
البأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديسس 8  1م  إلى 
تاريخ  من  تتبدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
مهال  زنقة   (59  : االجبساعي  املقر 

قطاع فبح العيايدة سال.
التسيي8 : تسي8 الشركة من طرف 

السيدة هبة هللا املوسيقي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االببدائية  باملحكسة  القانوني 

تمت رقم 4195م.
26 P

 COMPAGNIE شركة
 CENTRALE INDUSTRIELLE

 COMMERCIALE
D’INEZGANE

C.C.I.C.I باخبصار
السجل البجاري رقم : 87م - أكادير

يوليو   (6 عرفي  عقد  بسقب�سى 
الجسعية  ممضر  قرر   ،(8(1
العا0  الجسع  بسثابة  العامة 
شركة  املسساة  للشركة  االسبثنائي 
 COMPAGNIE CENTRALE
 INDUSTRIELLE COMMERCIALE
 ،C.C.I.C.I باخبصار   D’INEZGANE
ش.0.0، برأسسال 1.888.888 درهم، 
الكائن مقرها بانزكان، كلم 18، مدارة 

انزكان، ما يلي :

تعديل القانون األسا�سي للشركة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
 ،(8(1 أغسطس   ( بباريخ  بأكادير 

تمت رقم 8مم185.
للخالصة والبيان

27 P

TIKIDA DUNES شركة
ش. 0.

الـسجـل الـبـجـاري رقم : 171) 
أكادير

بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 
15 يونيو 1)8)، قرر ممضر إجبساع 
املسساة  للشركة  اإلداري  املجلس 
»TIKIDA DUNES«، ش. 0، ما يلي : 

كاي  السيد  غياب  السبسرار  نظرا 
مسعود مراش تم تسديد البفويضات 
باإلمضاء  الشركة  لتسيي8  املخولة 

املقت8ن واملزدوج على الشكل البالي :
السيد كاي مسعود مراش والسيد 

أحسد بن عباس البعارجي ؛
مراش  مسعود  كاي  السيد  أو 
عباس  أسكندر  جليل  والسيد 

بنعباس البعارجي ؛
عباس  بن  أحسد  السيد  أو 

البعارجي والسيد رشيد الهبطي ؛
عباس  أسكندر  جليل  السيد  أو 
رشيد  والسيد  البعارجي  بنعباس 

الهبطي.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
بأكادير بباريخ 8) يوليو 1)8)، تمت 

رقم 8)9)18.
للخالصة و البيان

28 P

شركة الوكــالــة الـفــالحـيـة 
لـســوس
ش. 0. 

السجل البجاري رقم : 1191 
انــزكـــان

بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 
املسساة  للشركة   ،(8(1 يونيو   17
 ،0 ش.  لسوس«،  الفالحية  »الوكالة 
الكائن  درهم،   4.888.888 رأسسالها 
الصناعي،  الحي  ملول،  بأيت  مقرها 
العا0  الجسع  قرر  بيوكرى،  طريق 

اإلسبثنائي أثناء انعقاده، ما يلي : 
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بسبلغ  الشركة  رأسسال  من  الرفع 

بالبالي من  لينبقل  5.178.188 درهم 

 9.178.188 الى  درهم   4.888.888

حصة   51.781 بخلق  وذلك  درهم 

اجبساعية جديدة من فئة 188 درهم 

للحصة، تكبتب وتمرر كلها نقدا.

السيدة  من  كل  اسبقالة 

 Christine, Marie, Nathalie,

 Jacques, Olivier, والسيد ALLEON

والسيد   Gérard, Marie ALLEON

السيد  وأيضا  سيدينو  الحبيب 

 Philippe, Michel, Marie ALLEON

من مهامهم كسسي8ين.

 Jacques, اسبقالة كل من السادة

 ،Olivier, Gérard, Marie ALLEON

أمين،  فياللي  يوسف،غالي  معساه 

املهدي،  ممطاط  سفيان،  لحسر 

 Jade Del Lero خليل،  لخوى 

 Moreau، Marc Stoneham،

Giancarlo Di Paola كسسي8ين جدد 

للشركة في حين تم تعيين السيد أبو 

املقياس أنس مسي8ا مسبقال.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

بانزكان  اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 

رقم  تمت   ،(8(1 يوليو   (6 بباريخ 

.1619

للخالصة و البيان

29 P

MAY I SERVICES شـــركـــة
السـجــل الـبـجــاري رقـــم : 7177م

أكـــاديـــــر

أكادير  في  عرفي  عقد  بسقب�سى 

قررت   ،(8(1 يونيو  8م  بباريخ 

بسثابة  املنعقدة  العامة  الجسعية 

للشركة  اإلشبثنائي  العا0  الجسع 

املسساة MAY I SERVICES برأسسال 

مقرها  الكائن  درهم،   (8.888

األر�سي،  الطابق  مكرر   61 بأكادير، 

شارع الحنصالي، الخيا0 )، ما يلي :

للشركة  اإلجبساعي  الهدف  تغيي8 

كالبالي :

تصدير واسبي8اد جسيع املنبوجات 
واملواد ؛

الحرفية املنبجات   صناعة 
 أو غي8ها من املنبجات ؛

البجارة في جسيع املنبوجات ؛
التسويق ؛
البواصل ؛

الوساطة البجارية ؛
املقاوالت  جسيع  في  املشاركة 
التي  أو  الهدف  والشركات ذات نفس 

قد تساعد على تنسينة الشركة.
جسيع العسليات البجارية، املالية، 
والعقارية  املنقولة  الصناعية، 
بصفة  اإلجبساعي  بالهدف  املبعلقة 

مباشرة أو 
لها  البابع  أو  مباشرة  غي8  بصفة 
نشاط  في  تساهم  أن  يسكن  والتي 

الشركة وفي تنسيتها.
الصديق،  بلخضي8  السيد  تعيين 
للبعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
آخر  كسسي8ا   H 951م48  رقم 

للشركة.
الشركة  تسيي8  سيبم  وبالبالي، 
 Jannifer السيدة  من  كل  طرف  من 
والسيد   Renée Simone CELESTE
غي8  ملدة  وذلك  الصديق،  بلخضي8 

ممدودة.
القانون  من   ( الفصل  تغيي8 

األسا�سي للشركة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير،  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم   تمت   ،(8(1 يوليو   (8 بباريخ 

.18(9(8
للخــــالصة والبيـــــان

30 P

AMENA LOCATION
Sarl AU

تأسيس شركة
يو0  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
1)8)/87/م) حيث تم وضع قوانين 
املسؤولية  ذات  املساهسة  الشركة 

املحدودة وذات املسيزات البالية :
لوكاسيو  امينة  شركة   : التسسية 

)ش.0.0( ذات الشريك الوحيد.

الصفة القانونية : شركة مساهسة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد.

الشركة  موضوع  حدد   : املوضوع 

في ما يلي :

وكالة عقارية.

في  الرأسسال  حدد   : الرأسسال 

188.888 كلها لالكبباب و الدفع.

السفلي  الطابق   : املقر االجبساعي 

شقة رقم )8 عسارة )4 إقامة ستيليا 

) بنسركاو اكادير.

اببداء  99 سنة  في  : حددت  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تتبدئ   : املالية  السنة 

1م ديسس 8 من كل  في  تنبهي  و  يناير 

سنة.

السيدة  الشركة  يدير   : اإلدارة 

فاطسة الهجهوج ملدة غي8 ممدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكبابة  القانوني 

بباريخ  الكادير  البجارية  املحكسة 

1)8)/18/88 تمت رقم186897.

31 P

شركة مطعم اسماعيل
ش.0.0

اغالق البصفية و تشطيب نهائي 
للشركة

العا0  الجسع  ملحضر  تبعا 

بباريخ  بأكادير  املؤرخ  االسبثنائي 

لشركة  الشريك  قرر   (7/87/(8(1

ذات  )ش.0.0(  اسساعيل  مطعم 
درهم   188.888 يساوي  رأسسال 

افران  عسارة   8( رقم  ممل  مقرها 

اكادير بوعبيد  الرحيم  عبد   شارع 

ما يلي :

قرر املجلس. 

نهائي  وتشطيب  البصفية  اغالق 

للشركة. 

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

تمت   19/88/(8(1 بباريخ  باكادير 
رقم 5)1861. 

32 P

STE TIGO
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة 

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
)1 أغسطس 1)8) ومسجل بسدينة 
 (8(1 أغسطس   16 بباريخ  تزنيت 
املسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس  تم 

املحدودة ممددة العناصر كسا يلي :
 STE TIGO S.A.R.L : التسسية

املقر االجبساعي : رقم 8)1 تجزئة 
أمال تيزنيت.

البجارية  املنشآت  كراء   : الغرض 
والصناعية.

اإلنعاش العقاري.
تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.
املسي8: الحسين باريك.

رأس املال : 188.888 درهم مقسم 
إلى 1888 حصة بسا قدره 188 درهم 

لكل حصة موزعة كسا يلي :
الحسين  السيد  ل  حصة   588

باريك.
سعاد  السيدة  ل  حصة   588

الطالبي.
من  املالية  أو  االجبساعية  السنة 

فاتح يناير إلى 1م ديسس 8.
رقم السجل ألبجاري : 9م49.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 
 5(1 رقم  تمت  تزنيت  ل  االببدائية 

بباريخ 18 أغسطس 1)8).
33 P

INFINITUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
املقر االجبساعي : زاوية 4) و6) 
امبارك الدكالي وجسيل صدقي 

الزوهاوي، مكبب رقم )1، القنيطرة
السجل البجاري رقم 59887

تعيين مسي8 جديد
وتوسيع نشاط الشركة

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 
 (8(1 يونيو   (4 بباريخ  العادي  غي8 
 ،INFINITUM - SARL AU لشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد، تقرر ما يلي :
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السيد  شخص  في  مسي8  تعيين 
مغربي  ألكسندر،  ميشال  رويج 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  الجنسية، 

.G711768 رقم
وذلك  الشركة  نشاط  توسيع 
اإلعالميات«  »تطوير  نشاط  بإضافة 
إلى الهدف الرئي�سي للشركة »املقاولة 
 / البناء  أو  املخبلفة  األشغال  في 

االسبي8اد والبصدير«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تمت  بالقنيطرة،  االببدائية 

مم869 بباريخ 8) يوليو 1)8).
34 P

CHAYSOUL 
شركة ممدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسسالها : 188.888 درهم

مقرها االجبساعي : القنيطرة، م)
شارع أنوال فلوري، مبنى 11، مكبب 

رقم 4، ميسوزة
تأسيس شركة

بسقب�سى عقد عرفي ممرر بباريخ 
النظا0  وضع  تم   (8(1 أغسطس   4
املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 
املسيزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

البالية :
شركة  تسمى  الشركة   : التسسية 
ممدودة  شركة   CHAYSOUL

املسؤولية ذات شريك وحيد.
املوضوع :

غرض الشركة : 
مقهى - ميلك بار.

توريد وإدارة املقاهي واملطاعم.
البجزئة  وتجار  الجسلة  تجار 

لحبوب ال ن.
الفنادق واملطاعم.

تقديم الخدمات.
العسليات  جسيع  أعم  وبشكل 
العقارية البجارية والصناعية واملالية 
املرتبطة بشكل مباشر أو غي8 مباشر 

بهدف تسهيل تطوير الشركة.
شارع  م)،   : االجبساعي  مقرها 
رقم  مكبب   ،11 مبنى  فلوري،  أنوال 

4، ميسوزة القنيطرة.

في ممدودة  الشركة  حياة   مدة 
 99 سنة اببداء من تقييدها بالسجل 

البجاري.
رأس املال : حدد رأسسال الشركة 
مقسسة  درهم   188.888 مبلغ  في 
1888 حصة اجبساعية من فئة  على 
188 درهم في ملكية الشريك الوحيد 

السيد سليسان الغزواني.
سليسان  السيد   : التسيي8 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  الغزواني 
تنصيبه مسي8ة  تم   AD18م)م( رقم 

للشركة لفت8ة غي8 ممددة.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 
في بالقنيطرة  االببدائية   للسمكسة 
رقم  تمت   ،(8(1 أغسطس   1(

.61849
35 P

FIGMAR TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية ممدودة

A مقرها االجبساعي : بلوك
رقم 41م اوالد اوجيه، القنيطرة

السجل البجاري رقم 419م5
الحل املبكر للشركة

بسقب�سى ممضر الجسع العا0 غي8 
 FIGMAR TRAVAUX العادي لشركة

SARL، تقرر ما يلي :
املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.
إدريس،  مهدي  السيد  تعيين 

بصفبه مصفي للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تمديد 

بسقرها االجبساعي أعاله.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالقنيطرة بباريخ 15 يونيو 

1)8) تمت رقم 81)م8.
36 P

PERSEA AMERICAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها : 188.888 درهم
املقر االجبساعي : 59، إقامة موالي 
عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز

رقم 4، القنيطرة
تأسيس شركة

بالقنيطرة،  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم   ،(8(1 أغسطس   11 بباريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات 

البالية :

 PERSEA AMERICAIN : التسسية

SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

إقامة   ،59  : االجبساعي  املقر 

موالي عبد العزيز، شارع موالي عبد 
العزيز، رقم 4، القنيطرة.

في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

تسيي8 االسبغالالت الزراعية.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 

ممررة  للواحدة،  درهم   188 بقيسة 

الشركاء  ملك  في  مكبتبة  بكاملها، 

كالبالي :

السيد اممسد كرا0 588 حصة.

السيد مهدي بباون 588 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيي8 : أسند إلى السيد اممسد 

الحامل  مغربية،  الجنسية  كرا0، 

 ،CD5914)م رقم  الوطنية  للبطاقة 

الجنسية  بباون،  مهدي  والسيد 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  مغربية، 
.PH858رقم 54م

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

بالقنيطرة تمت  االببدائية  باملحكسة 
رقم 5)618.

37 P

ORIENTSCENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسسالها : 188.888 درهم

املقر االجبساعي : زاوية شارع 

االسبقالل وشارع املر�سى، إقامة 

»البي8 ال A« مكبب رقم 8 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

البالية :

 ORIENTSCENTS  : التسسية 

SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
شارع  زاوية   : االجبساعي  املقر 

إقامة  املر�سى،  وشارع  االسبقالل 

»البي8 ال A« مكبب رقم 8 القنيطرة.

مواد  بيع   : الشركة  موضوع 

البجسيل بالبقسيط.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 

ممررة  للواحدة،  درهم   188 بقيسة 

على  وموزعة  مكبتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالبالي :

السيد مراد حكامي 1888 حصة.

املدة : 99 سنة.

مراد  السيد  إلى  أسند   : التسيي8 

حكامي.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

بالقنيطرة تمت  االببدائية  باملحكسة 
أغسطس   1( بباريخ  م6185  رقم 

.(8(1

38 P

MOPIO TRADIND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسسالها : 188.888 درهم

املقر االجبساعي : بقعة 167، قصبة 

مهدية، »إيراك« الطابق األر�سي

 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

البالية :

 MOPIO TRADIND  : التسسية 

SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 ،167 بقعة   : االجبساعي  املقر 

الطابق  »إيراك«  مهدية،  قصبة 

األر�سي القنيطرة.
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موضوع الشركة :

مبجر للبغدية العامة.

مقاول في نقل البضائع.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 

ممررة  للواحدة،  درهم   188 بقيسة 

على  وموزعة  مكبتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالبالي :

 1888 إدممسد  عسر  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

عسر  السيد  إلى  أسند   : التسيي8 

إدممسد.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

بالقنيطرة تمت  االببدائية  باملحكسة 
أغسطس   11 بباريخ   61817 رقم 

.(8(1

39 P

LE MAROKIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسسالها : 188.888 درهم

املقر االجبساعي : 6)، زنقة أبي زرعة

عسارة A، إقامة الرضوان

مكبب رقم 7، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

البالية :

 LE MAROKIN SARL  : التسسية 

AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أبي  زنقة   ،(6  : االجبساعي  املقر 

الرضوان،  إقامة   ،A عسارة  زرعة، 

مكبب رقم 7، القنيطرة.

موضوع الشركة :

نقل املسبخدمين.

 نقل البضائع.

البجارة بصفة عامة.

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 
اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 
ممررة  للواحدة،  درهم   188 بقيسة 
على  وموزعة  مكبتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالبالي :
 1888 بالفالح  سناء  السيدة 

حصة.
املدة : 99 سنة.

السيدة سناء  إلى  أسند   : التسيي8 
بالفالح.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 
بالقنيطرة تمت  االببدائية  باملحكسة 
أغسطس   17 بباريخ   61881 رقم 

.(8(1
40 P

GINEENCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسسالها : 188.888 درهم

املقر االجبساعي : 6)، زنقة أبي زرعة
عسارة A، إقامة الرضوان
مكبب رقم 7، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

البالية :
 GINEENCOM  : التسسية 

SARLAU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أبي  زنقة   ،(6  : االجبساعي  املقر 
الرضوان،  إقامة   ،A عسارة  زرعة، 

مكبب رقم 7، القنيطرة.
موضوع الشركة :

االسبي8اد  في  وسيط  أو  تاجر 
والبصدير.

البجارة بصفة عامة.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 
اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 
ممررة  للواحدة،  درهم   188 بقيسة 
على  وموزعة  مكبتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالبالي :

السيد إبراهيم زبرار 1888 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيي8 : أسند إلى السيد إبراهيم 

زبرار.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

بالقنيطرة تمت  االببدائية  باملحكسة 

أغسطس   4 بباريخ   61771 رقم 

.(8(1

41 P

SAMFO
SARL AU

شركة ممدودة املسؤولية

رأسسالها : 188.888 درهم

املقر االجبساعي : 7)، زنقة عسر

ابن العاص، إقامة إسساعيل

مكبب رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
سجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 ،(8(1 يوليو   9 بباريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانون  حرر 

تمسل  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املواصفات البالية :

SAMFO SARL AU : التسسية

من  املسؤولية  ممدودة  شركة 

شريك وحيد.

هدف الشركة :

في  مصسم  مملل  م 8مج 

اإلعالميات.

مقاول في الت8كيبات الكهربائية.

عسر  زنقة   ،(7  : االجبساعي  املقر 

ابن العاص، إقامة إسساعيل، مكبب 

رقم 4، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

رأس  حدد   : االجبساعي  املال  رأس 

موزع  درهم   188.888 مبلغ  في  املال 

درهم   188 بقيسة  حصة   1888 على 

شريك  بين  موزعة  الواحدة  للحصة 

واحد على الشكل البالي :

 1888 فبيمة  السعيدي  السيدة 

حصة.

املجسوع : 1888 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

املسي8ة السيدة السعيدي فبيمة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تتبدئ من تاريخ التسجيل.

كافة  تسديد  تم   : الحصص 

 188.888 قدره  بسا  نقدا  الحصص 

درهم أودعت في حساب الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للضرائب  العامة  باملديرية  القانوني 

1)8) وتم  يوليو   9 بباريخ  بالقنيطرة 
البجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

 (8(1 أغسطس   9 بباريخ  للقنيطرة 

تمت رقم 61799.
للخالصة والبيان

42 P

AKOIM PARA
شركة ذات مسؤولية ممدودة

بشريك وحيد 

تأسيس
ممرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 (8(1 يونيو   (8 بباريخ  بالقنيطرة 

املسؤولية  ذات  شركة  إنشاء  تم 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخاصيات البالية :

.AKOIM PARA : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.

تاجر   : االجبساعي  املوضوع 

منبجات خفية وطبية.

اسبي8اد وتصدير.

املدة : 99 سنة.

املقر : إقامة م148 و 1485 تجزئة 

لوفالون مبجر رقم 18 القنيطرة.

درهم   188.888  : الرأسسال 

فئة  من  حصة   1888 إلى  مقسسة 

188 درهم للحصة الواحدة.

الحصص : 

السيد أمينة حريم : 1888 حصة.

إلياس  ممسد  السيد   : التسيي8 

غي8  ملدة  للشركة  كسسي8  فراجي 

ممدودة.
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السجل البجاري : رقم 61869.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8 من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بالقنيطرة  االببدائية  باملحكسة 

بباريخ 16 أغسطس 1)8) تمت رقم 

.61869

43 P

ATLANTIC KENITRA TRANS

شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بشريك وحيد

رأسسالها 188.888 درهم

RC : 8141م

املقر : تجزئة 76م، الشعبي حي 

األطلس )، القنيطرة

ملخص ممضر الجسع العا0 
االسبثنائي للشركة

1 - في إطار الجسع العا0 االسبثنائي 

 ATLANTIC KENITRA لشركة 

مسؤولية  ذات  شركة   TRANS

املنعقد  وحيد  بشريك  ممدودة 

الكائنة   (8(1 ف 8اير   (4 بباريخ 

ببجزئة 76م، الشعبي حي األطلس )، 

الشركة  مساهسوا  تداول  القنيطرة، 

باإلجساع على ما يلي :

املوافقة على بيع األسهم.

ياسين  السيد  املسي8  اسبقالة 

القداري.

السيد  الجديد  املسي8  تعيين 

الحسين الشاوي.

 16 م1 و  7 و  6 و  تغيي8 الفصول 

من النظا0 األسا�سي.

تمديث الفصول.

مواضيع مخبلفة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم   -  (

باملحكسة  الضبط  كبابة  لدى 

مارس  م  في  بالقنيطرة  االببدائية 

1)8) تمت رقم م8141.

44 P

مكبب األسباذ بناصر الصغي8

موثق

61، شارع موالي عبد الرحسان، إقامة منة هللا 

)، مكبب م، القنيطرة

الهاتف : 6.78.98م.7م.85

الفاكس : 7.89.59م.7م.85

SABRI PROMOTEUR
SARL

شركة ذات مسؤولية ممدودة

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

بسكبب  حرر  البوثيقي  االسبثنائي 

موثق  الصغي8  بناصر  األسباذ 

 ،(8(1 يوليو   8 بباريخ  بالقنيطرة 

تست املوافقة على :

زرهان  الكبي8ة  السيدة  تعيين 

 SABRI« املسساة  للشركة  مسي8ة 

الكائن   PROMOTEUR« SARL

م)  بالقنيطرة،  االجبساعي  مقرها 

11 مكبب  فلوري  انوال عسارة  شارع 

رقم 4 ميسوزا ملدة ال منتهية.

تميين النظا0.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

 (8(1 م أغسطس  بباريخ  بالقنيطرة 

تمت رقم 4117.

45 P

مكبب األسباذ بناصر الصغي8

موثق

61، شارع موالي عبد الرحسان، إقامة منة هللا 

)، مكبب م، القنيطرة

الهاتف : 6.78.98م.7م.85

الفاكس : 7.89.59م.7م.85

 GARDIENNAGE CBS

MAROC
SARL

شركة ذات مسؤولية ممدودة

مقرها االجبساعي بالقنيطرة، )5 

زاوية زنقة سبو وشارع عالل بن عبد 

هللا، ما بين الطابقين )، مكبب 8)

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

بسكبب  حرر  البوثيقي  االسبثنائي 

موثق  الصغي8  بناصر  األسباذ 

أغسطس   11 بباريخ  بالقنيطرة 

1)8)، تست املوافقة على :

معاينة وفاة السيد جسال بنعي�سي 
املسساة  الشركة  في  الوحيد  الشريك 
 GARDIENNAGE CBS MAROC«
888.888.م  الرأسسال  ذات   »SARL
درهم مقسم على 188 حصة، الكائن 
 5( بالقنيطرة،  االجبساعي  مقرها 
زاوية زنقة سبو وشارع عالل بن عبد 

هللا، ما بين الطابقين )، مكبب 8).
بويبلى  سسي8ة  السيدة  تعيين 

مسي8ة وحيدة للشركة.
الشركة  من  الشركة  شكل  تغيي8 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
ذات  الشركة  إلى  الوحيد  الشريك 

املسؤولية املحدودة.
تميين النظا0.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بالقنيطرة.
46 P

مكبب األسباذ بناصر الصغي8
موثق

61، شارع موالي عبد الرحسان، إقامة منة هللا 
)، مكبب م، القنيطرة

الهاتف : 6.78.98م.7م.85
الفاكس : 7.89.59م.7م.85

CBS NETTOYAGE MAROC
SARL

شركة ذات مسؤولية ممدودة
ذات الرأسسال 188.888 درهم

مقرها االجبساعي بالقنيطرة، )5 
محج الحسن الثاني، إقامة زازية، 

الطابق الثالث، شقة 14
العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 
بسكبب  حرر  البوثيقي  االسبثنائي 
موثق  الصغي8  بناصر  األسباذ 
أغسطس   11 بباريخ  بالقنيطرة 

1)8)، تست املوافقة على :
معاينة وفاة السيد جسال بنعي�سي 
املسساة  الشركة  في  الوحيد  الشريك 
 CBS NETTOYAGE MAROC«
 188.888 الرأسسال  ذات   »SARL
درهم مقسم على 188 حصة، الكائن 
 5( بالقنيطرة،  االجبساعي  مقرها 
زازية،  إقامة  الثاني،  الحسن  محج 

الطابق الثالث، شقة 14.

بويبلى  سسي8ة  السيدة  تعيين 

مسي8ة وحيدة للشركة.

الشركة  من  الشركة  شكل  تغيي8 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات  الشركة  إلى  الوحيد  الشريك 

املسؤولية املحدودة.

تميين النظا0.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بالقنيطرة.

47 P

STE 2AB 2 KH SERVICE
SARL

شركة ذات مسؤولية ممدودة

املقر االجبساعي : الحي الصناعي 

شارع 6 زنقة م1 عسارة نسيم 9 ممل 

رقم 4 - القنيطرة

تغيي8 املقر االجبساعي للشركة
تغيي8 نشاط من الهدف االجبساعي

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

مصحح   (8(1 يونيو   8 بباريخ 

بسدينة  واملسجل  اإلمضاءات 

البغيي8ات  إحداث  تم  القنيطرة 

البالية :

.(AB ( KH SERVICE : التسسية

شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة.

1 - تغيي8 املقر االجبساعي للشركة:

وممسد  أنوال  ملبقى  1م   : من 

 5 مكبب   A منار  إقامة  القري 

القنيطرة.

زنقة   6 شارع  الصناعي  الحي   : إلى 

 -  4 رقم  ممل   9 نسيم  عسارة  م1 

القنيطرة.

الهدف  من  نشاط  تغيي8   -  (

االجبساعي : 

من  الغرض   : االجبساعي  الهدف 

الشركة في املغرب أو خارجه، بشكل 

مباشر أو غي8 مباشر، سواء لنفسها 

أو لغي8ها أو مساهسة في :

بيع اللواز0 وقطع الغيار للسيارات.
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ميكانيكي عا0.
مبعددة  أعسال  في   مقاول 

أو إنشاءات.
العسليات  جسيع  عا0،  وبشكل 
الصناعية،  املالية،  البجارية، 
والخدماتية،  الحرفيةـ  العقارية، 
واملرتبط  الشركة،  لحساب  جسيعها 
بشكل مباشر أو غي8 مباشر بالهدف 

االجبساعي لبطوير الشركة.
السيد  يسي8ها  الشركة   : التسيي8 
عبد اإلاله بلهاشمي والسيد عبد هللا 

بلعريف وذلك ملدة غي8 ممددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االببدائية  باملحكسة  القانوني 
ملدينة  البجاري  السجل  بسصلحة 
القنيطرة بباريخ 16 أغسطس 1)8) 

تمت رقم 55)4.
لإليداع والبيان

48 P

PHS ENVIRONNEMENT
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

رأسسالها االجبساعي 188.888 درهم
مقرها االجبساعي بالقنيطرة، زنقة 
هارون الرشيد إقامة أريج بلوك 

»ب« املكبب رقم )
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة
املؤرخ  العرفي  العقد  بسوجب 
تأسست   ،(8(1 ماي   5 بباريخ 
في  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص البالية :
الشركة  تمسل   : التسسية 
 PHS ENVIRONNEMENT إسم  

ش.ذ.0.0.
كسوضوع  لها  الشركة   : املوضوع 
العسليات  الخارج  في  كسا  املغرب  في 

البالية :
النفايات  من  والبخلص  - جسع   1

الصناعية.
البنظيف  ومعدات  مواد  بيع   -  (

بنصف الجسلة.
الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 
درهم   188.888 في  االجبساعي ممدد 
فئة  من  حصة   1888 على  مقسسة 
مكبتبة  الواحدة  للحصة  درهم   188

بالكامل باسم الشركاء كسا يلي :

السيد رزوق رضا : 58.888 درهم 
= 588 حصة.

 58.888  : ملياء  حربى  السيدة 
درهم  = 588 حصة.

املقر االجبساعي : بالقنيطرة، زنقة 
هارون الرشيد إقامة أريج بلوك »ب« 

املكبب رقم ).
املدة : مدة الشركة ممددة في 99 

سنة اببداء من يو0 البأسيس.
ويسي8ها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

السيد رزوق رضا ملدة غي8 ممددة.
األرباح : خسسة في املائة لالحبياط 
تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي  القانوني 

لقرار الشريك الوحيد أو الشركاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االببدائية  باملحكسة  القانوني 
بالسجل  الشركة  وقيدت  بالقنيطرة 
بباريخ   61(15 رقم  تمت  البجاري 

1) يونيو 1)8).
بسثابة مقبطف وبيان

املسي8 الوحيد

49 P

MAGZ TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها 188.888 درهم
املقر االجبساعي : حي اإلرشاد، الزنقة 

1)، رقم )76، القنيطرة
السجل البجاري رقم 56581

تفويت حصص اجبساعية
وتعيين مسي8 جديد

بسقب�سى ممضر الجسع العا0 غي8 
 MAGZ TRANS«« لشركة  العادي 
املسؤولية  ذات  شركة   SARL

املحدودة، تقرر ما يلي :
 588 تفويت  على  املصادقة 
السيدة  ملك  في  اجبساعية  حصة 
فاطسة أوبوهو، لفائدة السيد زكرياء 
الوحيد  الشريك  ليصبح  اليسيني، 

بالشركة.
السيدة  املسي8ة  اسبقالة  قبول 
تسيي8  مها0  من  أوبوهو  فاطسة 
زكرياء  السيد  وتعيين  الشركة 
 MAGZ« اليسيني مسي8 وحيد لشركة
ممدودة  غي8  ملدة   TRANS« SARL

وتخويله جسيع الصالحيات.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  بالقنيطرة  االببدائية 

م8798 بباريخ 16 أغسطس 1)8).

50 P

 ESPACE D’ETUDE ET

COORDINATION
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 18.888 درهم

املقر االجبساعي : 59، شارع 

موالي عبد العزيز، إقامة موالي 

عبد العزيز، رقم 4، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى   

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

ممدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

البالية :

 ESPACE D’ETUDE ET : التسسية

.COORDINATION SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.

شارع   ،59  : االجبساعي  املقر 

موالي  إقامة  العزيز،  عبد  موالي 

عبد العزيز، رقم 4، القنيطرة.

مكبب   : الشركة  موضوع 

الدراسات.

مقاول في الهندسة املدنية.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   18.888 مبلغ  في  الشركة 

 188 بقيسة  حصة   188 إلى  مقسم 

بكاملها،  ممررة  للواحدة،  درهم 

مكبتبة وموزعة على الشركاء كالبالي :

 188  : هشا0  شعي8ي  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.
التسيي8 : أسند إلى السيد شعي8ي 

هشا0.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

باملحكسة االببدائية بالقنيطرة بباريخ 

15 يوليو 1)8) تمت رقم 61681.

51 P

H BEN
SARL AU

السجل البجاري م416م

بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 

تأسيس شركة  تم   ،(8(1 يوليو   19 

باملواصفات اآلتية :

.H BEN : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املساهم  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

تبغ  تاجر   : االجبساعي  الغرض 

ملنبجات  تجزئة  تاجر   - بالبجزئة 

األغذية الزراعية، املشروبات، تمويل 

األموال، الحلي، مكببة، القرطاسية، 

الصحف.

العسليات  جسيع  عامة  وبصفة 

املبعلقة بشكل مباشر أو غي8 مباشر 

بأغراض الشركة.

السفلي  الطابق   : املقر االجبساعي 

الزهراء  إقامة   6 عسارة  4)-م  مبجر 

طريق القنيطرة سال.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

 188.888  : االجبساعي  الرأسسال 

حصة   1888 إلى  مقسم  درهم 

درهم   188 فئة  من  اجبساعية 

الشريك  طرف  من  ممررة  للواحدة 

الوحيد.

 1888  : هشا0  بلحاج  السيد 

حصة اجبساعية.

بلحاج  السيد  تعيين  تم   : التسيي8 

غي8  ملدة  للشركة  كسسي8  هشا0 

ممددة.

من  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

من  ديسس 8  1م  غاية  إلى  يناير  فاتح 

كل سنة.

تم االيداع القانوني بكبابة ضبط 

واملسجلة  بالرباط  البجارية  املحكسة 

م416م  رقم  تمت  البجاري  بالسجل 

بباريخ 16 أغسطس 1)8).

52 P
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M.H.A.M BUILDING.COM
وضع  تم  عرفي  عقد  بسقب�سى 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  ممدودة  مسؤولية 

بالخصائص البالية :
M.H.A.M BUILDING. : التسسية

.COM
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.
األشغال   : االجبساعي  الهدف 

املخبلفة والبنظيف ونقل البضائع.
تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل البجاري.
املسي8 : السيد العسوري ممسد.

البوقيع : السيد العسوري ممسد.
درهم   188.888  : الرأسسال 

موزعة على الشكل البالي :
 1888 ممسد  العسوري  السيد 

حصة.
املجسوع : 1888 حصة.

 966 رقم   : االجبساعي  العنوان 
لعيايدة  الفبح  قطاع  بوسكورة  شارع 

سال.
من  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

فاتح يناير وتنبهي في 1م ديسس 8.
بالسجل  القانوني  اإليداع  رقم 
بسال  االببدائية  باملحكسة  البجاري 

4159م بباريخ 16 أغسطس 1)8).
53 P

 ASWAR RIAD
CONSTRUCTION

غي8  العا0  الجسع  لقرارات  تبعا 
تقرر   (8(8 أكبوبر   8 بباريخ  العادي 

ما يلي :
تفويت 58) حصة مسلوكة للسيد 
لعشي8ي مراد لصالح السيد امهيدرة 
من   7 املادة  تعديل  وتقرر  سعيد، 
النظا0 األسا�سي املبعلقة برأس املال.

تمديث النظا0 األسا�سي.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االببدائية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ 16 أغسطس 1)8) تمت رقم 

7157م.
54 P

بسكوي آند موغ
64، شارع عقبة شقة ) أكدال 

الرباط
رأسسالها 188.888 درهم

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 
بباريخ  املسجل  اسبثنائي  الغي8 
املقر  تمويل  قرر   (8(1 يونيو   16
شارع   ،64 من  لشركة  االجبساعي 
عقبة شقة ) أكدال الرباط إلى إقامة 
طريق   9 شقة   15 عسارة  هللا  بسم 

القنيطرة سال.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالرباط تمت رقم 4م1168 

بباريخ م1 أغسطس 1)8).
55 P

NETHUB
تأسيس شركة

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  وضع   ،(8(1 يونيو   17
الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

البالية :
.NETHUB : التسسية

 188.888  : الشركة  رأسسال 
درهم.

زنقة  8م،  رقم   : االجبساعي  املقر 
موالي أحسد لوكيلي الشقة 8 حسان 

الرباط.
البصدير   : االجبساعي  الهدف 
وشبكاتها،  املعلوميات  واالسبي8اد، 

نظم املراقبة والحراسة.
الشركة  تسيي8  أسند   : التسيي8 
حزيز  مونية  السيدة  من  كل  إلى 
والسيد عسر لعري�سي، وذلك ملدة غي8 

ممدودة.
من  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 
1م ديسس 8 من  فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.
أسند   : الشركة  باسم  اإلمضاء 
بشكل  الشركة  باسم  اإلمضاء 

حصري للسيدة مونية حزيز.
كبابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 يوليو   (8 بباريخ 

.1164(4
56 P

DYAL BLAD
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

بباريخ م ماي 1)8) تم تأسيس شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد تمسل الخصائص البالية :

.DYAL BLAD : التسسية

مصسم  مملل،  م 8مج،   : الهدف 

كسبيوتر.

االنطالقة   : البجاري  العنوان 

الحال عسر عين عبيق تسارة.

الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

في 188.888 درهم مقسسة إلى 1.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

التسيي8 : تم تعيين السيد الحناتي 

إدريس والسيد سفيان عبد الرحسان 

كسسي8ين للشركة ملدة غي8 ممدودة.

املدة : مدة عسر الشركة 99 سنة 

من تاريخ البأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسس 8  1م  إلى  

تاريخ  من  تتبدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
البجاري  السجل  في  البقييد  تم 

باملحكسة االببدائية ببسارة تمت رقم  

977)م1 بباريخ 5 ماي 1)8).

57 P

ديوان األسباذ جعفر جابر

 LOSTE ET CIE شركة
ASSURANCES

شركة مجهولة اإلسم
رأسسالها : 88.888م درهم

مقرها االجبساعي : الدار البيضاء

7)1، شارع الزرقطوني

غي8  العا0  الجسع  ممضر   -  I

 (8(1 يونيو   (1 بباريخ  العادي 

املبضسن ما يلي :

1 - املوافقة على الحسابات للسنة 

املنتهية بباريخ 1م ديسس 8 8)8).

لإلداريين ومراقبي  اإلبراء  منح   -  (

الحسابات من مهامهم.

للسنة  الدخل  نبائج  توزيع   - م 

املنتهية بباريخ 1م ديسس 8 8)8).

4 - املوافقة على االتفاقات املشار 

إليها في املادة 56 من القانون 95/17 

كسا  املحدودة  العامة  الشركات  على 

 85/(8 بالقانون  تعديله وتبسيسه  تم 

و 78/)1.

مدقق  عضوية  فت8ة  انتهاء   -  6

الحسابات.

7 - تعيين مدقق الحسابات جديد.

بقصد  الصالحيات  تسنح   -  8

اإلجراءات القانونية.

القانوني  اإليداع  تم   -  II

باملحكسة  الضبط  بكبابة 

بباريخ البيضاء  للدار   البجارية 

5 أغسطس 1)8) تمت رقم 75م44.
للنسخة والبيان

األسباذ جعفر جابر

58 P

ديوان األسباذ جعفر جابر

EQDOM شركة
شركة مجهولة اإلسم

رأسسالها : 5.888)167.8 درهم

مقرها االجبساعي : الدار البيضاء

7)1، شارع الزرقطوني

غي8  العا0  الجسع  ممضر   -  I

العادي بباريخ 7) ماي 1)8) املبضسن 

ما يلي :

1 - املوافقة على الحسابات للسنة 

املنتهية بباريخ 1م ديسس 8 8)8).

لإلداريين ومراقبي  اإلبراء  منح   -  (

الحسابات من مهامهم.

للسنة  الدخل  نبائج  توزيع   - م 

املنتهية بباريخ 1م ديسس 8 8)8).

الرسو0  مقدار  تمديد   -  4

الحضور.

5 - املوافقة على االتفاقات املشار 

إليها في املادة 56 من القانون 95/17 

كسا  املحدودة  العامة  الشركات  على 

 85/(8 بالقانون  تعديله وتبسيسه  تم 

و 78/)1.

6 - تعيين مدير واحد.

بقصد  الصالحيات  تسنح   -  7

اإلجراءات القانونية.
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القانوني  اإليداع  تم   -  II
باملحكسة  الضبط  بكبابة 
بباريخ البيضاء  للدار   البجارية 
) أغسطس 1)8) تمت رقم م586م.

للنسخة والبيان

األسباذ جعفر جابر

59 P

ديوان األسباذ جعفر جابر

 SOCIETE IMMOBILIERE
MICHELE

SARL
رأسسالها : 188.888 درهم

مقرها االجبساعي : الدار البيضاء
م)، زنقة حفيظ ابراهيم

سجل تجاري رقم 75)م14
تعديالت في القانون األسا�سي

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى   -  I
العا0  الجسع  1)8) أحيط  يونيو   18
 IMMOBILIERE العادي لشركة  غي8 
السيدة  بوفاة  علسا   MICHELE
ومديرة،  شريكة  االوراوي،  عفيفة 

بباريخ 1م ماي 814) نتيجة لذلك :
الورثة  قبول اسبسرار الشركة مع 
لحلو الوطا�سي حسن ومهدي وسعد.

لحلو  حسن  السيد  تعيين 
الشركة  يلز0  الوطا�سي كسدير وحيد 

ببوقيعه الوحيد لفت8ة غي8 ممددة.
لحلو  سعد  السيد  تصدق   -  (
لحلو  حسن  للسيد  الوطا�سي 
الشركة  في  أسهسه  بجسيع  الوطا�سي 
بسقب�سى عقد عرفي بباريخ 18 يونيو 

.(8(1
لحلو  مهدي  السيد  تصدق   - م 
لحلو  حسن  للسيد  الوطا�سي 
الشركة  في  أسهسه  بجسيع  الوطا�سي 
بسقب�سى عقد عرفي بباريخ 18 يونيو 

.(8(1
النظا0  تقنين  إعادة  تم   -  4

األسا�سي للشركة املذكورة أعاله.
القانوني  اإليداع  تم   -  5
البجارية  املحكسة  قلم  في 
بباريخ البيضاء   بالدار 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   (

)م7886.
للنسخة والبيان

60 P

BIO-FARMER
بسال  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

1)8) قد تم تأسيس  5 يوليو  بباريخ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

.BIO-FARMER : التسسية

بيع   - الفالحة   : الهدف االجبساعي 

املواد الفالحية.

رأسسال الشركة : 188.888 درهم 

فئة  من  حصة   1888 إلى  مقسسة 

188 درهم للحصة الواحدة :

عزيز الدرويزي : 1.888 حصة.

من  اببداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  البأسيس 

السجل البجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسس 8  1م  إلى  

تاريخ  من  تتبدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

املقر : رقم 16 تجزئة سعيد حجي 

طريق القنيطرة سال.

املسي8 : عزيز الدرويزي.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

15)4م.

61 P

STE KISOTRAV
SARL AU

تأسيس شركة 
 6 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى   

أغسطس 1)8) ببسارة تقرر تأسيس 

بشريك  املسؤولية  ممدودة  شركة 

واحد. بالخصائص البالية :

 : االجبساعية  التسسية 

كيسوطراف.

صومعة  تجزئة   : االجبساعي  املقر 

حسان عسارة 57 شقة م تسارة.

الهدف : أعسال البناء واإلنشاء.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

من  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

1م ديسس 8 من  فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

 1888 على  مقسم  درهم   188.888

حصة بقيسة 188 درهم.

من  مسي8ة  الشركة   : التسيي8 

طرف السيد حاكم بوراس املدة غي8 

ممدودة.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

4885م1.

باملحكسة  الطلب  إيداع  تم 

االببدائية ببسارة بباريخ 19 أغسطس 

1)8) تمت رقم ))م6.

62 P

CLOCHE FOOD
SARL AU

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تأسيس  تم  قد   (8(1 يونيو  8م 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.

 CLOCHE FOOD  : التسسية 

.SARL AU

تقديم  : خدمة  االجبساعي  الهدف 

الطعا0.

رأسسال الشركة : 188.888 درهم 

فئة  من  حصة   1888 إلى  مقسسة 

188 درهم للحصة الواحدة :

 1.888  : الزهراء  فاطسة  رخبون 

حصة.

من  اببداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  البأسيس 

السجل البجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسس 8  1م  إلى  

تاريخ  من  تتبدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

طريق  دادة  تجزئة   5 رقم   : املقر 

املهدية، سال.

املسي8 : رخبون فاطسة الزهراء.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

51)4م.

63 P

BRICO-ELBAZ
تأسيس ش.ذ.0.0

ببسارة  حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تمرير  تم   ،(8(1 أغسطس  م  في 

ش.ذ.0.0  ل  األساسية  القوانين 

مسيزاتها كالبالي :

BRICO-ELBAZ  : التسسية 

ش.ذ.0.0.

الهدف : للشركة األهداف البالية: 

بيع العقاقي8 العامة.

األشغال املخبلفة والبناء.

بيع جسيع املعدات الكهربائية.

واألجهزة  الصغي8ة  األجهزة  بيع 

املنزلية.

البناء  أعسال  بكافة  القيا0 

كافة  ذلك  في  بسا  العامة  واألشغال 

الصرف  املدنية،  الهندسة  أعسال 

الصحي، العزل املائي، تكييف الهواء، 

النجارة،  الصحي،  الصرف  السباكة، 

أعسال  وجسيع  والجبص  الحدادة، 

الديكور والبأثيث.

وعسوما جسيع العسليات البجارية، 

الصناعية، املالية، املنقولة والثاببة، 

غي8  أو  مباشرة  بصفة  املبعلقة 

املذكورة  األهداف  بأحد  مباشرة 

تنسية  تسهيل  شأنها  من  والتي  أعاله 

الشركة.

ممسد  شارع  تسارة،   : املقر 

إقامة   ،( املبجر   ،7 الخامس، عسارة 

األرز، حي النهضة 1.

درهم   188.888  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1888 على  مقسسة 

بين  موزعة  للواحدة  درهم   188

الشركاء كالبالي :

السيد حسن الباز : 588 حصة.

السيد إدريس الباز : 588 حصة.

غي8  ملدة  الشركة  تسي8   : التسيي8 

حسن  السادة  طرف  من  ممدودة 

الباز وإدريس الباز.

فاتح  من  تتبدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنبهي في 1م ديسس 8.
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يو0  من  تتبدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل البجاري.

الذخي8ة  خصم  بعد   : األرباح 

لقرار  تبعا  الباقي  يوقع  القانونية 

كل  حصص  حسب  انصافا  الشركاء 

واحد منهم.

باملحكسة  تم   : القانوني  اإليداع 

5)م6  رقم  تمت  ببسارة  االببدائية 

بباريخ م) أغسطس 1)8) .

تقييد  تم   : البجاري  السجل 

السجل  مصلحة  لدى  الشركة 

ببسارة  االببدائية  باملحكسة  البجاري  

م)  بباريخ  4811م1  رقم  تمت 

أغسطس 1)8).
من أجل االسبخالص والبيان

64 P

BABER CONSEIL

س.ت. تسارة : م819)1

حل الشركة
حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى   -  1

ببسارة في 5 أكبوبر 8)8)، قرر الجسع 

 BABER« لشركة  االسبثنائي  العا0 

رأسسالها  ش.ذ.0.0،   »CONSEIL

 ،5 رقم  تسارة  مقرها  درهم،   18.888

عبادي،  حي  األول،  الحسن  شارع 

الطابق األول، ما يلي :

الفسخ املسبق وتصفية الشركة.

تمديد مقر البصفية ببسارة، رقم 

عبادي،  األول، حي  الحسن  5، شارع 

الطابق األول.

برحو  سعيد  السيد  تعيين 

كسصفي للشركة بدون مقابل.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  (

بكبابة  البجاري  السجل  مصلحة 

ببسارة  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ م) أغسطس 1)8) تمت رقم  

7)م6.
من أجل االسبخالص والبيان

65 P

فريش كوم
ش.ذ.0.0

شركة ذات مسؤولية ممدودة

رأسسالها االجبساعي 1.688.888 

درهم

املقر االجبساعي : 48 شارع انفا الدار 

البيضاء

حل مسبق للشركة
الجسع  ممضر  بسقب�سى  تقرر 

 1( بباريخ  املنعقد  االسبثنائي  العا0 

يوليو 1)8) ما يلي :

الروي�سي  املهدي  السيد  تعيين 

مصفي الشركة.

تمديد مقر تصفية الشركة في 48 

شارع أنفا الدار البيضاء.

تم اإليداع القانوني بكبابة ضبط 

البيضاء  بالدار  البجارية  املحكسة 

بباريخ )1 أغسطس 1)8) تمت رقم 

8م7896.
للخالصة والبيان

66 P

BROD COLLECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها 188.888 درهم

مقرها االجبساعي 7 زنقة احسد 

البوكي الطابق الثاني الرقم 18 الدار 

البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 ،(8(1 يوليو   (7 في  البيضاء  بالدار 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية :

BROD COLLECTION : التسسية

الهدف : البيع - الشراء - البصدير 

واالسبي8اد - البسثيل - النشر - اإليداع 

- البجارة بصفة عامة.

البجارية،  العسليات  وعامة 

املالية،  الصناعية،  السياحية، 

املخبلفة  العقارية  وغي8  العقارية 

مباشرة  غي8  أو  مباشرة  بصفة 

باألنشطة املشار إليها أعاله.

احسد  زنقة   7  : االجبساعي  املقر 
البوكي الطابق الثاني الرقم 18 الدار 

البيضاء.
املدة : 99 سنة اببداء من تأسيس 

الشركة.
درهم   188.888  : الرأسسال 
مقسم إلى 1888 حصة من فئة 188 

درهم.
من  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 
1م ديسس 8 من  فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.
بسقب�سى الفصل 15 من القانون 
السيد  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 
ملدة  للشركة  كسسي8  الدمون  أمين 

غي8 ممدودة.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكسة  البجاري  بالسجل 
 11 يو0  البيضاء  بالدار  البجارية 
)م7894  1)8) تمت رقم  أغسطس 

و 941)51.
بيان مخبصر

67 P

BTP ASSISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد
رأسسالها 188.888 درهم

مقرها االجبساعي شارع لالأسساء 
مجسوعة 6 ر0 م5م الطابق ) سيدي 

مومن الجديد الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بالدار  مؤرخ  بسقب�سى عقد عرفي 
 ،(8(1 أغسطس   11 في  البيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

الخصائص اآلتية :
BTP ASSISTANCE : التسسية

الهدف : غرض الشركة  في املغرب 
وخارجه هو  القيا0 بأعسال التشييد 
والبناء والكهرباء والسباكة والبكييف 

والعزل املائي والدهان وبناء الهياكل.
البناء  تخطيط  في  املساعدة 
والبناء والكهرباء والسباكة والبكييف 

والطالء.

واملواد  املسبلزمات  بيع 

والبناء  التشييد  ألعسال  االستهالكية 

والبكييف  والسباكة  والكهرباء 

والطالء.

لالأسساء  شارع   : االجبساعي  املقر 

مجسوعة 6 ر0 م5م الطابق ) سيدي 

مومن الجديد الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة اببداء من تأسيس 

الشركة.

درهم   188.888  : الرأسسال 

مقسم إلى 1888 حصة من فئة 188 

درهم.

مقسسة كلها على الشريك الوحيد 

السيد ممسن عادل.

من  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

1م ديسس 8 من  فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.

عادل  ممسن  السيد  تعيين  تم 

كسسي8 للشركة ملدة غي8 ممدودة.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

الرقم  البيضاء تمت  بالدار  البجاري 

657م51 في 19 أغسطس 1)8).
بيان مخبصر

68 P

AL NOUMARI
SARL AU

تأسيس
 16 في  حرر  عرفي  لعقد  وفقا 

شركة  تأسيس  تم   ،(8(1 أغسطس 

ذات امليزات البالية :

 AL NOUMARI SARL : التسسية

.AU

االسبي8اد   : االجبساعي  الهدف 

والبصدير وجسيع معامالت البجارية.

زنقة جديرية  مم  االجبساعي  املقر 

حي الوالء القرية سال.

في  حدد  الشركة  رأسسال 

 1888 إلى  مقسسة  درهم   188.888

حصة موزعة كالبالي :

السيدة خولة قالل : 1888 حصة.

ويديرها  الشركة  يسي8   : التسيي8 

السيدة خولة قالل.



17877 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

املحكسة  في  تم  القانوني  اإليداع 
أغسطس   16 في  بسال  االببدائية 

1)8) السجل البجاري رقم م8)6.
للخالصة والبيان

69 P

PHARMACIE HOURIA BAAJ
SARL AU

املؤرخ  العرفي  العقد  بسقب�سى 
بالرباط   (8(1 يناير  فاتح  يو0 
حرية  بوزيان  قباج  السيدة  قررت 
لصيدلية  القانوني  الشكل  تمويل 
شركة  إلى  ذاتي  شخص  من  زعي8 
ممدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

بالخصائص البالية :
 PHARMACIE HOURIA : اإلسم

.BAAJ
 (.888.888  : الشركة  رأسسال 
من  حصة   (.888 إلى  مقسسة  درهم 
الواحدة  للحصة  درهم   1.888 فئة 

وهي في ملك :
السيدة قباج بوزيان حرية.

من  اببداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  البأسيس 

السجل البجاري.
إلى   يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1م ديسس 8 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تتبدئ من تاريخ التسجيل.
البجاري  املركز   : االجبساعي  املقر 
وشارع  زعي8  طريق  زاوية  السوي�سي 

الحوز الرباط.
بوزيان  قباج  السيدة   : املسي8 

حرية.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 
8)1169 بباريخ م) أغسطس 1)8).
70 P

NOVEDA
SARL AU

رأسسالها : 188.888 درهم
املقر االجبساعي : الطابق األر�سي 

رياض والد مطاع سكبور م رقم )17 
تسارة

بسقب�سى ممضر الجسع العا0 غي8 
العادي املسجل بباريخ )1 ماي 1)8) 
األر�سي  بالطابق  االجبساعي  باملقر 
رياض والد مطاع سكبور م رقم )17 

تسارة، قرر القيا0 بالبغيي8ات البالية :

السيد بيكة عبد الوهاب الشريك 

الوحيد واملالك لـ 18.888 حصة.

1888 حصة مجسوع  بيع وتمويل 

بالشركة  يسلكها  التي  الحصص 

علي  سيدي  السيد  إلى   NOVEDA

املزداد  الجنسية  املغربي  السباعي 

والساكن   1981 أبريل   (8 بباريخ 

مكة  إقامة  الداودي  سعيد  بشارع 
رقم  القنيطرة   A17 الشقة  رقم 

.JF(9958 البطاقة

من  الشركة  رأسسال  في  الزيادة 

 1.888.888 إلى  درهم   188.888

اجبساعية  حصة   9888 بخلق  درهم 

من فئة 188 درهم لكل واحد السيد 

الشريك  أصبح  السباعي  علي  سيدي 

الوحيد.

تغيي8  تم  فقد  لذلك  وتبعا 

الفصول:  السادس والسابع.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

ببسارة  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ م) أغسطس 1)8) تمت رقم 

.D66)م

71 P

PET FACTORY MAROC
شركة ممدودة املسؤولية

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى   -  1

وضع  تم   (8(1 يونيو   (1 بباريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

مواصفاتها  املحدودة  املسؤولية 

كالبالي :

 PET FACTORY«  : التسسية 

.»MAROC

الهدف   : االجبساعية  األهداف 

وخارج  داخل  للشركة  االجبساعي 

املغرب.

أي  أو  املركب  العلف  أو  األعالف 

الحيوانية  األعالف  لبيع  آخر  منبج 

)مصنع أو تاجر( بيع بالجسلة.

أو  )تاجر  والبصدير  االسبي8اد 

وسيط(.

تاجر.

 جسيع العسليات املرتبطة باألهداف
شأنها  من  والتي  أعاله  االجبساعية 
جسيع  عامة  وبصفة  الشركة،  تنسية 
او  املالية  أو  الصناعية  العسليات 
املنقوالت  عسليات  وجسيع  البجارية 
كسا  االجبساعية  باألهداف  املبعلقة 

جاءت أعاله.
مقر الشركة : إقامة االزدهار عسارة 

6 شقة رقم 41 تسارة.
املدة : 99 سنة.

 188.888  : االجبساعي  الرأسسال 
حصة   1.888 على  مقسسة  درهم 

قيسة 188 درهم للحصة.
48م   : رشيد  قاصيدي  السيد 

حصة من قيسة 188 درهم للحصة.
8مم   : يوسف  قاصيدي  السيد 

حصة من قيسة 188 درهم للحصة.
8مم حصة   : رحالي هشا0  السيد 

من قيسة 188 درهم للحصة.
سنة الشركة تتبدئ من فاتح يناير 

وتنبهي في 1م ديسس 8 كل سنة.
الشركة  تسي8   : الشركة  تسيي8 
يوسف  قاصيدي  السيد  طرف  من 
والسيد رحالي هشا0 ملدة غي8 ممدودة 
ويبسبعان بجسيع الصالحيات لبسثيل 

الشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
باملحكسة  الضبط  كبابة  لدى 
أغسطس   5 يو0  ببسارة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 61)6.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

1م9مم1.
بسثابة مقبطف وبيان

72 P

BATICOTRAV
SARL

س.ت تسارة : م918)1
تمويل املقر االجبساعي للشركة

حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 
أغسطس  فاتح  بباريخ  ببسارة 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر   (8(1
ش.ذ.0.0   »BATICOTRAV SARL«
ببسارة  درهم،   188.888 رأسسالها 
الشقة   D رقم  بناية   ( النصر  اقامة 
وشارع  األول  الحسن  شارع  ملبقى   4

عبد الكريم الخطابي ما يلي :
االجبساعي  املقر  تمويل   -  1
 88 الرقم  الخي8   إقامة  إلى  للشركة 

الشقة 4 مرس الخي8، تسارة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  (

باملحكسة  البجاري  السجل  مصلحة 

أغسطس   9 بباريخ  ببسارة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 88)6.
من أجل االسبخالص والبيان

73 P

PELAGIA PECHE
SARL

نقل الحصص
اسبقالة املسي8

RC : (5611

حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى   -  I

 (8(1 أغسطس   14 بباريخ  ببسارة 

لشركة  االسبثنائي  العا0  الجسع  قرر 

شركة   »PELAGIA PECHE SARL«

مقرها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

العزيز  عبد  بشارع  االجبساعي 

 ( الشقة  »علي«  إقامة  الدوائري 

بوجدور، املسجلة تمت رقم 5611) 

بالسجل البجاري باملحكسة االببدائية 

بالعيون البعديالت البالية :

البعديل األول : نقل الحصص

أكزو0  فرج  السيد  تنازل 

لفائدة  حصة   (588 عن  عبد املعين 

السيد أحسد بن هرماش.

البعديل الثاني : اسبقالة املسي8

أكزو0  فرج  السيد  اسبقالة 

ثاني  كسسي8  منصبه  من  عبد املعين 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II

باملحكسة  البجاري  السجل  مصلحة 

 (758 رقم  تمت  بالعيون  االببدائية 

يو0 م) أغسطس 1)8).

74 P

MONDO SPA
SARL

تأسيس ش.ذ.0.0
ببسارة  حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تمرير  تم   (8(1 أغسطس   18 في 

لش.ذ.0.0  األساسية  القوانين 

مسيزاتها كالبالي :
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 MONDO SPA«  : التسسية 
.»SARL

الهدف : للشركة األهداف البالية:
والنارية  العادية  الدراجات  بيع 

وقطع الغيار.
بيع األلعاب لألطفال.

الرقم  العربي  املغرب  حي   : املقر 
1618 الطابق السفلي تسارة.

درهم   188.888  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1.888 على  مقسم 
وحررت  اكببتت  للواحدة  درهم   188

كلها من طرف :
 588  : الوادرا�سي  ياسين  السيد 

حصة.
 588  : الوادرا�سي  جسال  السيد 

حصة.
غي8  ملدة  الشركة  تسي8   : التسيي8 
ياسين  السيد  طرف  من  ممدودة 
الوادرا�سي والسيد جسال الوادرا�سي.

يو0  من  تتبدئ  سنة   99  : املدة 
تقييد الشركة بالسجل البجاري.

اإلمضاء : تسند مهسة البوقيع مع 
املؤسسات  وجسيع  البنكية  الوكالة 
الواحد  البوقيع  خالل  من  املالية 
السيد  أو  الوادرا�سي  ياسين  للسيد 

جسال الوادرا�سي.
تقييد  تم   : البجاري  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
ببسارة  االببدائية  باملحكسة  البجاري 
م)  بباريخ  4817م1  رقم  تمت 

أغسطس 1)8).
75 P

CONTROBAT
SARL AU

س.ت الرباط : 9م1)11
حل الشركة

حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى   -  1
 (8(1 أغسطس   18 بباريخ  ببسارة 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 »CONTROBAT SARL AU«
درهم،   18.888 رأسسالها  ش.ذ.0.0 
 D رقم  بناية   ( النصر  اقامة  ببسارة 
األول  الحسن  ملبقى شارع   4 الشقة 

وشارع عبد الكريم الخطابي ما يلي :

الفسخ املسبق وتصفية الشركة.
بإقامة  البصفية  مقر  تمديد 
 4 الشقة   D رقم  بناية   ( النصر 
وشارع  األول  الحسن  شارع  ملبقى 

عبد الكريم الخطابي.
شكي8  املجيد  عبد  السيد  تعيين 

كسصفي للشركة بدون مقابل.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  (
باملحكسة  البجاري  السجل  مصلحة 
البجارية بالرباط بباريخ م) أغسطس 

1)8) تمت رقم 116947.
من أجل االسبخالص والبيان

76 P

SUCCESS HAJJAOUI
SARL

س.ت تسارة : 7869)1
تمويل املقر االجبساعي للشركة

حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى   -  I
 (8(1 أغسطس   1( بباريخ  ببسارة 
لشركة  االسبثنائي  العا0  الجسع  قرر 
 »SUCCESS HAJJAOUI SARL«
درهم،   188.888 رأسسالها  ش.ذ.0.0 
ببسارة الرقم 5، شارع الحسن األول، 

حي عبادي، الطابق األول ما يلي :
للشركة  االجبساعي  املقر  تمويل 
الطابق   16 الرقم  األصول  تجزئة  إلى 

السفلي تسارة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
باملحكسة  البجاري  السجل  مصلحة 
االببدائية ببسارة بباريخ 19 أغسطس 

1)8) تمت رقم 18م6.
من أجل االسبخالص والبيان

77 P

 NYMPHALIS HEALTH
CONSULTING

SARL AU
رأسسالها 58.888 درهم
تمويل املقر الرئي�سي

التسجيل في السجل البجاري
حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى   -  I
 (8(1 أبريل   16 بباريخ  ببسارة 
االسبثنائي  العا0  الجسع  قرر 
 NYMPHALIS HEALTH« لشركة 
 »CONSULTING SARL AU
درهم،   58.888 رأسسالها  ش.ذ.0.0 

ما يلي :

البجاري  السجل  في  التسجيل 
الدار  من  الرئي�سي  مقرها  تمويل 
نصي8  ابن  مو�سى  زنقة   18 البيضاء 
الطابق 6 شقة 11 إلى الرباط 1 زنقة 

ألكسندر الطابق 4 حسان.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
باملحكسة  البجاري  السجل  مصلحة 
االببدائية ببسارة بباريخ 17 أغسطس 

1)8) تمت رقم 154165.
من أجل االسبخالص والبيان

78 P

MARITA IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

شريك وحيد
رأسسالها 188.888.888 درهم

املقر االجبساعي : 88 حي البنشيط 
الساكنية القنيطرة

رقم البقييد في السجل البجاري 
8485) بالقنيطرة

رفع رأسسال الشركة
العا0  الجسع  بسقب�سى 
ديسس 8   18 في  املؤرخ  االسبثنائي 
الشركة  رأسسال  رفع  تم   (818
درهم  5.888.888م  قدره  بسبلغ 
إلى  درهم   188.888.888 من  أي 
طريق  عن  درهم  5.888.888م1 

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالقنيطرة بباريخ 8) يوليو 

1)8) تمت رقم م489.
79 P

SANDPIPER CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة بشريك وحيد

ممرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 
ومسجل   ،(8(8 نوفس 8   (6 بباريخ 
السيد  أسس   ،(8(8 ديسس 8   ( في 
ياسين بكوري، شركة ذات مسؤولية 
اسم  تمت  وحيد،  بشريك  ممدودة 
 »SANDPIPER CONSULTING«

باملواصفات البالية :
الغرض االجبساعي : االستشارة في 

مجال األعسال والهجرة.

في  ممدد   : الشركة  رأسسال 

 188 على  مقسسة  درهم   18.888

للحصة،  درهم   188 فئة  من  حصة 

ومخصص للشريك الوحيد :

السيد ياسين بكوري : 188 حصة.

املجسوع : 188 حصة.

املدة : 99 سنة.

املقر االجبساعي : الرباط، حسان، 
أحسد  موالي  زنقة  8م،  العسارة 

لوكيلي، الشقة رقم 8.

املسي8 : تم تعيين السيد بايسخسد  

ألبيسخسدوف كسسي8 وحيد للشركة، 

ملدة غي8 ممدودة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

يونيو   8 بباريخ  بالرباط  البجارية 
البجاري  السجل  رقم  تمت   (8(1

.15(575
قصد النشر واإلعالن

األسباذ ياسين بكوري

80 P

 BAYMUKHAMED

INTERNATIONAL
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة بشريك وحيد

ممرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 

ومسجل   ،(8(1 يوليو   8 بباريخ 

السيد  أسس   ،(8(1 يوليو   8 في 

بايسخسد  ألبيسخسدوف، شركة ذات 

وحيد،  بشريك  ممدودة  مسؤولية 

 BAYMUKHAMED« اسم  تمت 

باملواصفات   »INTERNATIONAL

البالية :

الغرض االجبساعي : االستشارة في 

مجال األعسال والبدبي8.
في  ممدد   : الشركة  رأسسال 

 188 على  مقسسة  درهم   18.888

للحصة،  درهم   188 فئة  من  حصة 

ومخصص للشريك الوحيد :

 : ألبيسخسدوف  بايسخسد   السيد 

188 حصة.

املجسوع : 188 حصة.

املدة : 99 سنة.
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املقر االجبساعي : الرباط، حسان، 

أحسد  موالي  زنقة  8م،  العسارة 

لوكيلي، الشقة رقم 8.

املسي8 : تم تعيين السيد بايسخسد  

ألبيسخسدوف كسسي8 وحيد للشركة، 

ملدة غي8 ممدودة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

البجارية بالرباط بباريخ 4) أغسطس 
البجاري  السجل  رقم  تمت   (8(1

م))154.
قصد النشر واإلعالن

األسباذ ياسين بكوري

81 P

 STE ATOMIUM SERVICE

MAROC
تأسيس شركة

مؤرخ  العرفي  العقد  بسقب�سى 

تم  بسال   (8(1 يونيو   (( بباريخ 

للشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

تمسل  التي  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص البالية :

 STE ATOMIUM  : التسسية 

.SERVICE MAROC

وتصدير،  اسبي8اد   : املوضوع 

مقاول أشغال مبنوعة.

 4 بيتي  إقامة   : االجبساعي  املقر 

عسارة ج ) رقم 8م الطابق األول سال 

الجديدة سال.

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

 1888 إلى  مقسم  درهم   188.888

حصة ذات قيسة 188 درهم للحصة 

مقسم بين الشركاء بالشكل البالي :

حصة   788 الكرودي  علي  السيد 

قيسبه  ما  أي  درهم   188 قيسة  ذات 

78.888 درهم.

88م  لخضر  خديجة  السيدة 

ما  أي  درهم   188 قيسة  ذات  حصة 

قيسبه 8.888م درهم.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة.

املسي8 : السيد علي الكرودي ملدة 

غي8 ممدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االببدائية  باملحكسة  القانوني 
م5)4م  رقم  البجاري  السجل  تمت 

بباريخ 19 أغسطس 1)8).
82 P

STE SOURCES ALUMINIUM
تأسيس شركة

مؤرخ  العرفي  العقد  بسقب�سى 
تم وضع  بسال   (8(1 يوليو   9 بباريخ 
ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 
تمسل  التي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص البالية :
 STE SOURCES  : التسسية 

.ALUMINIUM
وتصدير،  اسبي8اد   : املوضوع 

مقاول البناء وأشغال مبنوعة.
األمال   9(9  : االجبساعي  املقر 

قطاع ولفة لعيايدة سال.
في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 
 1888 إلى  مقسم  درهم   188.888
حصة ذات قيسة 188 درهم للحصة 

مقسم بين الشركاء بالشكل البالي :
حصة   1888 وديعي  أمين  السيد 
قيسبه  ما  أي  درهم   188 قيسة  ذات 

188.888 درهم.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية ممدودة ذات شريك وحيد.
ملدة  وديعي  أمين  السيد   : املسي8 

غي8 ممدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االببدائية  باملحكسة  القانوني 
55)4م  رقم  البجاري  السجل  تمت 

بباريخ 19 أغسطس 1)8).
83 P

HFID ALU
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بالرباط   ،(8(1 يوليو   (6 بباريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد :
.»HFID ALU« : التسسية

الهدف : مقاول في نجارة األملنيو0 
- أعسال الطباعة والبصسيم - أعسال 

الت8كيب، اإلصالح والصيانة.

الحسن  شارع   : البجاري  العنوان 

 (6 رقم  العيبودي شقة  إقامة  األول 

تسارة.

الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

في 188.888 درهم مقسسة إلى 1888 

للحصة،  درهم   188 بقيسة  حصة 

للسيد هشا0 أيت حفيظ.

أيت  هشا0  السيد   : التسيي8 

غي8  ملدة  الشركة  مسي8  حفيظ 

ممدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8 من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تتبدئ من تاريخ التسجيل.

البجاري  السجل  في  البقييد  تم 

ببسارة تمت رقم 4815م1 بباريخ م) 

أغسطس 1)8).

84 P

 SOCIETE CONSEIL

SOLUTION ASCENCEUR
SARL

املقر االجبساعي : الطابق السفلي 

رقم م الزنقة رقم 6 تيليال أكادير

بباريخ  مداوالتها  إثر  على 

الجسع  قرر   (8(1 9 أغسطس 

للشركة  العادي  غي8  العا0 

 SOCIETE CONSEIL SOLUTION«

املسجلة   »ASCENCEUR SARL

البجارية  باملحكسة  البجاري  بالسجل 

بأكادير تمت رقم 55م7م ما يلي :

اببداء  مبكرة  بصفة  الشركة  حل 

من 9 أغسطس 1)8).

في شخص  الشركة  تعيين مصفي 

املصطفى وزكان.

: الطابق  مقر البصفية واملراسلة 

تيليال   6 رقم  الزنقة  م  رقم  السفلي 

أكادير.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 18 أغسطس 1)8) تمت رقم 

.186188

85 P

STE T.A TRANS
رأسسالها 188.888 درهم

مقرها االجبساعي : زنقة 17 رقم 18 
عسارة م سيدي قاسم

السجل البجاري رقم 81)8)
تفويت حصص وتغيي8 اإلطار 

القانوني
بسقر  املنعقد  العا0  للجسع  تبعا 
 (8(1 أغسطس   9 بباريخ  الشركة 
تدوين  تم  الشركاء  جسيع  بمضور 
أغسطس   1( يو0  موقع  ممضر 
أغسطس   16 يو0  واملسجل   (8(1
حصة   588 تفويت  مضسونه   (8(1
من عند السيد عواد لحسن بطاقبه 
لفائدة   .GA59771 رقم  الوطنية 
السيد عزوز كرنون بطاقبه الوطنية 

.GY18رقم )7م
تفويت 588 حصة أخرى من عند 
السيد تويس ممسد بطاقبه الوطنية 
نفس  لفائدة   .GA8981م رقم 
كرنون  عزوز  السيد  هو  الشخص 
الحصص  لجسيع  مالكا  أصبح  الذي 
اجبساعية  حصة   1888 بسجسوع 

وعين مسي8 وشريك واحد للشركة.
القانوني  اإلطار  تغيي8  تم  كسا 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  ممدودة 

ممدودة لشريك واحد.
بكبابة  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة االببدائية بسيدي 
قاسم يو0 18 أغسطس 1)8) تمت 

رقم 411.
86 P

CEMENT PRODUCT
ش.ذ.0.0.

تصــــــفية الـشركة
تعيين مصـــف للشركة

بباريخ  مؤرخ  خاص  عقد  إثر  على 
8)8)/)1/1م، اجبسع شركاء شركة 
شركة   »CEMENT PRODUCT«
هذه  بسقر  ممدودة  مسؤولية  ذات 
األخي8ة وقرروا املصادقة على ما يلي :

تصفية الشركة.
تعيين السيد عبد الفباح   ابندكالي 

مصف للشركة.  
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  أنجز 

البجارية بالرباط، في 1)8)/7/87)، 

تمت رقم 94م116.   
من أجل املسبخرج و اإلنجاز 

87 P

 DIWAN AL MAARIFA PRIVE
ش.ذ.0.0.

تغيي8 املقر االجبساعي  للشركة
بباريخ  مؤرخ  خاص  عقد  إثر  على 

8)8)/18/م1، اجبسع شركاء شركة 

  »DIWAN AL MAARIFA PRIVE«

بسقر  ذات مسؤولية ممدودة  شركة 

هذه األخي8ة وقرروا املصادقة على ما 

يلي :

للشركة    االجبساعي  املقر  تغيي8 

تجزئة   : ب  الكائن  الجديد  املقر  إلى 

السعادة، رقم )4، عين عبيق - تسارة. 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  أنجز 

البجارية بالرباط، في 1)8)/88/م8، 

تمت رقم 116597.
من أجل املسبخرج و اإلنجاز 

88 P

ADEAU PLAST
ش.ذ.0.0. 

تفويت حصص
بباريخ  مؤرخ  خاص  عقد  إثر  على 

1)8)/19/84، اجبسع شركاء شركة 

مسؤولية  ذات   »ADEAU PLAST«

وقرروا  األخي8ة  هذه  بسقر  ممدودة، 

املصادقة على ما يلي :

888) حصة من حصص  تفويت 

للسيد  الزروقي  الوهاب  عبد  السيد 

أمين الزروقي.

1568 حصة من حصص  تفويت 

نتيلة  للسيدة  الزروقي  عسر  السيد 

الزروقي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  أنجز 

البجارية بالرباط، في 1)8)/8/87)، 

تمت رقم 8م1164.
من أجل املسبخرج و اإلنجاز 

89 P

 POUTRELLES UNIVERS
 ش.ذ.0.0.  

 تصــــــفية الـشركة 
تعيين مصـــف للشركة

بباريخ  مؤرخ  خاص  عقد  إثر  على 

8)8)/)1/1م، اجبسع شركاء شركة 

شركة   »POUTRELLES UNIVERS«

هذه  بسقر  ممدودة  مسؤولية  ذات 

األخي8ة وقرروا املصادقة على ما يلي :

تصفية الشركة.

تعيين السيد عبد الفباح   ابندكالي 

مصف للشركة.  

باملحكسة  القانوني  اإليداع  أنجز 

البجارية بالرباط، في 1)8)/7/87)، 

تمت رقم95م116.
من أجل املسبخرج و اإلنجاز 

90 P

PARCOURSUP PRIVE
بعقد عرفي بباريخ )1 يوليو 1)8) 

ذات  للشركة  األسا�سي  النظا0  وضع 

املسؤولية املحدودة مسيزاتها كالبالي :

 : البجاري  اإلسم 

.»PARCOURSUP PRIVE«

درهم   188.888  : الرأسسال 

واحدة  كل  حصة   1888 إلى  مقسسة 

188 درهم منمت للشركاء كالبالي :

الحامل  جسال  زرواوي  السيد 

 AB8147م : رقم  الوطنية  للبطاقة 

588 حصة.

شكيب  ممسد  حسيش  السيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

D6(5794 : 588 حصة.

السنة االجبساعية : من فاتح يناير 

إلى 1م ديسس 8 من كل سنة.

زالغ  شارع   14  : االجبساعي  املقر 

أكدال  األول  الطابق   4 رقم  شقة 

الرباط.

مركز   : االجبساعي  املوضوع 

البكوين.

املدة : 99 سنة اببداء من تقييدها 

في السجل البجاري.

جاد  زرواوي  السيد   : التسيي8 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
تم  ممدودة.  غي8  ملدة   AS114م
البجارية  باملحكسة  الشركة  تسجيل 
1)8) تمت  يوليو   (8 بباريخ  للرباط 

رقم 815م15.
91 P

 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

STE DAICH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
العنوان : دوار السدود سيدي ممسد 

لحسر، سوق األربعاء الغرب
السجل البجاري : م1م7)

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بسوق  واملسجل   (8(1 5 أغسطس 
أغسطس   5 بباريخ  الغرب  أربعاء 
األسا�سي  القانون  وضع   ،(8(1
ممدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
 »DAICH TRANS« واحد  بشريك 
حيث تم ما يلي : تأسيس شركة تمسل 

الخصائص البالية :
.»DAICH TRANS« : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية ممدودة بشريك واحد.

 188.888 في  حدد   : املال  رأس 
قسسة   1.888 إلى  مقسسة  درهم 
اجبساعية من فئة 188 درهم لفائدة :
السيد ديش ممسد : 1888 حصة.

الهدف : نقل املسبخدمين.
السدود  دوار   : االجبساعي  املقر 
األربعاء  سوق  لحسر،  ممسد  سيدي 

الغرب.
املدة : 99 سنة.

التسيي8 : عين السيد ديش ممسد 
الوحيد  مسي8   GB118(6 بطاقبه 

للشركة.
التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 
بكبابة الضبط  تم  البجاري  بالسجل 
أربعاء  بسوق  االببدائية  باملحكسة 
 (8(1 أغسطس   18 بباريخ  الغرب  
الت8تيبي  بالسجل   494 رقم  تمت 

وم1م7) بالسجل البمليلي.
92 P

 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

STE MALIKALUXE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

العنوان : دوار الزاوية موالي 

بوسلها0، سوق األربعاء الغرب

السجل البجاري : 1م7)

 9 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

بسوق  واملسجل   (8(1 أغسطس 

أغسطس   9 بباريخ  الغرب  أربعاء 

األسا�سي  القانون  وضع   ،(8(1

ممدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

 MALIKALUXE« واحد  بشريك 

TRANS« حيث تم ما يلي :

 MALIKALUXE«  : التسسية 

.»TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك واحد.

 188.888 في  حدد   : املال  رأس 

قسسة   1.888 إلى  مقسسة  درهم 

اجبساعية من فئة 188 درهم لفائدة :

 1888  : جسال  بلعسال  السيد 

حصة.

ونقل  املسبخدمين  نقل   : الهدف 

البضائع.

الزاوية  دوار   : االجبساعي  املقر 

األربعاء  سوق  بوسلها0،  موالي 

الغرب.

املدة : 99 سنة.

بلعسال  السيد  عين   : التسيي8 

مسي8   GB9816م بطاقبه  جسال 

الوحيد للشركة.

التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 

بكبابة الضبط  تم  البجاري  بالسجل 

أربعاء  بسوق  االببدائية  باملحكسة 

 (8(1 أغسطس   18 بباريخ  الغرب  

الت8تيبي  بالسجل   495 رقم  تمت 

و15م7) بالسجل البمليلي.

93 P
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 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

STE RIM BERRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

العنوان : دوار اظهر الحرش، سوق 
األربعاء الغرب

السجل البجاري : 11م7)
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بسوق  واملسجل   (8(1 يوليو  فاتح 
 ،(8(1 يوليو   7 بباريخ  الغرب  أربعاء 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
 »RIM BERRY« ممدودة  مسؤولية 

حيث تم ما يلي :
.»RIM BERRY« : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية ممدودة.

 188.888 في  حدد   : املال  رأس 
قسسة   1.888 إلى  مقسسة  درهم 
اجبساعية من فئة 188 درهم لفائدة :
السيد الراتي احسد : 588 حصة.
السيد عسراني بدر : 588 حصة.

بيع   - وتصدير  اسبي8اد   : الهدف 
الفواكه الحسراء.

اظهر  دوار   : االجبساعي  املقر 
الحرش، سوق األربعاء الغرب.

املدة : 99 سنة.
التسيي8 : عين السيد الراتي احسد 
والسيد عسراني بدر مسي8ين للشركة.
بكبابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االببدائية  باملحكسة  الضبط 
أغسطس   17 بباريخ  الغرب   أربعاء 
بالسجل   49( رقم  تمت   (8(1

الت8تيبي و11م7) بالسجل البمليلي.
94 P

STE IJRI TRANS
SARL AU

العنوان : حي با0، ثالث الغرب، 
سوق األربعاء الغرب

السجل البجاري : م645)
حصص  بيع  عقد  بسقب�سى 
عا0  جسع  وممضر  اجبساعية 
مارس  فاتح  بباريخ  للشركة  اسبثنائي 
األربعاء  بسوق  واملسجلة   (8(1

بباريخ 15 مارس 1)8)، قرر ما يلي :

بيع حصص اجبساعية.

الحسين  الطاهري  السيد  باع 

 »IJRI TRANS« 58) حصة في شركة

للحصة  درهم   188 بقيسة  ش.ذ.0.0 

وعليه  كسال،  غراس  السيد  لفائدة 

بالقانون  البالية  البغيي8ات  تست 

األسا�سي للشركة :

جدول رقم 6 و 7 : املوارد ورأسسال

ورد للشركة مبلغ وقدره  188.888 

قسسة   1.888 إلى  مقسسة  درهم 

للحصة  درهم   188 بقيسة  اجبساعية 

موزعة كالبالي :

 : الحسين  الطاهري  السيد 

حصة   758 تسثل  درهم   75.888

اجبساعية.

 (5.888  : كسال  غراس  السيد 

درهم تسثل 58) حصة اجبساعية.

تسثل  درهم   188.888  : املجسوع 

1888 حصة اجبساعية.

تم تغيي8 الشكل القانوني للشركة 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  واحد  بشريك 

مسؤولية ممدودة.

السيد  وتسسية  تعيين  تقرر  كسا 

 GB778الطاهري الحسين بطاقبه 1م

مسي8 للشركة.

بكبابة  تم  القانوني  اإليداع 

بسوق  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

أربعاء الغرب  بباريخ )) مارس 1)8) 

تمت رقم مم/1)8).

95 P

BH PRIM
SARL

وضع  تم  عرفي  عقد  بسقب�سى 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

بالخصائص  ممدودة  مسؤولية 

البالية :

التسسية : BH PRIM ش.ذ.0.0.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة.

الهدف : منعش عقاري.

املدة : 99 سنة من تاريخ تسجيلها 

بالسجل البجاري.

واشرف  بوزيان  الحسن   : املسي8 

بوزيان.

البوقيع : الحسن بوزيان.

درهم   188.888  : الرأسسال 

موزعة على الشكل البالي :

 888  : بوزيان  الحسن  السيد 

حصة.

واشرف بوزيان : 88) حصة.

العنوان االجبساعي : رقم 5 حديقة 

معسورة ) عسارة 5 شقة )1 سال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  رقم 

 19 بباريخ  7169م  بسال  الببدائية 

أغسطس 1)8).

96 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

MEHDI TRAVAUX GLOBAL
SARL AU

تأسيس شركة ذ.0.0 ش.و
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بسقب�سى 

ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مسي8 واحد ش.ذ.0.0 ش.و.

 MEHDI  : االجبساعي  اللقب 

.TRAVAUX GLOBAL SARL AU

الشريك واملساهم : السيد املهدي 

: AA59(65 األحسادي، ب.و.ط

1888 سهم.

املسي8 الوحيد : املهدي األحسادي.

رأس املال : 188.888 درهم.

النشاط : أشغال مخبلفة.

معدات البناء.

مخبلف أنواع البجارة.

املدة : 99 سنة.

العنوان : العسارة 197 حي املسي8ة 

I الطابق الرابع الشقة رقم 16 تسارة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   ( بباريخ  بالرباط  البجارية 
البجاري  السجل  رقم  تمت   (8(1

919مم1.
للبيان

97 P

IK CALL MANAGEMENT
تأسيس شركة ممدودة املسؤولية 

بسساهم وحيد
العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
بالرباط   (8(1 أغسطس  م  في 
 IK CALL شركة  تأسيس   تم  قد 
تمسل  والتي   MANAGEMENT

الخصائص البالية :
الهدف االجبساعي : مركز النداء.

رأسسال الشركة : 188.888 درهم 
فئة  من  حصة   1.888 إلى  مقسسة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   188

على الشكل البالي :
 : الدين  بدر  الج 8اوي  السيد 

1.888 حصة.
من  اببداءا  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  البأسيس 

السجل البجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1م ديسس 8 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تتبدئ من تاريخ التسجيل.
الثاني  الطابق   : االجبساعي  املقر 

الزهور )1 ار - 6 خريبكة.
بدر  الج 8اوي  السيد   : املسي8 

الدين.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

مم)7.
98 P

HS COM
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسسالها 188.888 درهم

املقر االجبساعي : عسارة 8م شقة 8 
شارع موالي أحسد الوكيلي، حسان 

- الرباط
تأسيس

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  وضع  تم   (8(1 8 يوليو 
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة والتي تبسيز بسا يلي :
ذات  كو0  : شركة ه س  التسسية 

املسؤولية املحدودة.
الرقمي،  التسويق   : الهدف 

االتصاالت، االسبي8اد والبصدير.
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املدة : حددت في 99 سنة انطالقا 

السجل  في  التسجيل  تاريخ  من 

البجاري.

8م شقة  : عسارة  املقر االجبساعي 

8 شارع موالي أحسد الوكيلي، حسان 

- الرباط.

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

إلى  مقسسة  درهم   188.888 مبلغ 

 188 بثسن  اجبساعية  حصة   1.888

درهم في حوزة :

السيد علي الرماش : 588 حصة.

السيد حسزة اكديرة : 58) حصة.

السيد حجا0 سعد : 58) حصة.

من  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

كل  من  ديسس 8  1م  إلى  يناير   فاتح 

سنة.

التسيي8 : تسي8 الشركة من طرف 

السيد علي الرماش ملدة غي8 ممدودة.

الربح  من   %  5 يقبطع   : الربح 

تكوين  أجل  من  سنة  كل  في  الصافي 

االحبياط القانوني.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس  م)  في  بالرباط  البجارية 

رقم  تمت  البجاري  بالسجل   (8(1

.154(19

99 P

PLATINIUM INGENIERIE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

الشريك الوحيد
رأسسالها 188.888 درهم

املقر االجبساعي : أرينا ) عسارة 94 

شقة رقم 14 رياض األندلس حي 

الرياض - الرباط

تأسيس
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  وضع  تم   (8(1 8) يوليو 

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة الشريك الوحيد والتي تبسيز 

بسا يلي :

بالتينيو0  شركة   : التسسية 

انجينيوري ذات املسؤولية املحدودة 

الشريك الوحيد.

الدراسة،  مكبب   : الهدف 
البناء  أعسال  والبمث،  البمقيق 
والهندسة املدنية، بيع معدات البناء 

بالبقسيط.
املدة : حددت في 99 سنة انطالقا 
السجل  في  التسجيل  تاريخ  من 

البجاري.
عسارة   ( أرينا   : االجبساعي  املقر 
14 رياض األندلس حي  94 شقة رقم 

الرياض - الرباط.
في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 
إلى  مقسسة  درهم   188.888 مبلغ 
 188 بثسن  اجبساعية  حصة   1.888

درهم في حوزة :
 : عبيدات  العربي  ممسد  السيد 

1888 حصة.
من  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 
كل  من  ديسس 8  1م  إلى  يناير   فاتح 

سنة.
التسيي8 : تسي8 الشركة من طرف 
ملدة  عبيدات  العربي  ممسد  السيد 

غي8 ممدودة.
الربح  من   %  5 يقبطع   : الربح 
تكوين  أجل  من  سنة  كل  في  الصافي 

االحبياط القانوني.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس  م)  في  بالرباط  البجارية 
رقم  تمت  البجاري  بالسجل   (8(1

.154(15
100 P

مكبب األسباذة مونيا بوفراوي

موثقة بسال
شارع اللة أسساء، زنقة القطيف، إقامة أكرا0، 

الطابق الثالث، شقة 7، رقم 7

AMAL KACIMIA شركة
ش.0.0

بباريخ  حرر  موثق  عقد  بسقب�سى 
بسكبب   (8(1 يونيو   (5 و   (4
األسباذة مونيا بوفراوي موثقة بسال، 
والذي صادق باإلجساع على القرارات 

اآلتية :
املحجوب  املرحو0  وفاة  تأكيد 
 17 بباريخ  توفي  الذي  الجراوي 

ديسس 8 8)8) بسال.

 58 تقسيم الحصص املوروثة أي 

املحجوب  املرحو0  ورثة  على  حصة 

الجراوي كالبالي :

عبد  السادة  فإن  ولإلشارة 
الجراوي  وبدر  الجراوي  الحسيد 
الجراوي  الزهراء  فاطسة  والسيدات 

في  58 حصة  وأمال الجراوي يسلكون 

الشركة.

1 - السيدة أمال الجراوي : 7،29 

حصة.

) - السيدة نزهة بنسنصور : 6،26 

حصة.

م - السيد عبد الحسيد  الجراوي : 

14،58 حصة.

الزهراء   فاطسة  السيدة   -  4

الجراوي : 7،29 حصة.

5 - السيد بدر  الجراوي : 14،58 

حصة.

املجسوع : 58 حصة.

بنسنصور  نزهة  السيدة  إضافة 

أصبمت  وبالبالي  جديد  كشريك 

على  الشركاء  بين  مقسسة  الحصص 

الشكل البالي :

1 - السيدة أمال الجراوي : 16،79 

حصة.

) - السيدة نزهة بنسنصور : 6،26 

حصة.

م - السيد عبد الحسيد  الجراوي : 

30،08 حصة.

الزهراء   فاطسة  السيدة   -  4

الجراوي : 16،79 حصة.

5 - السيد بدر  الجراوي : 30،08 

حصة.

املجسوع : 188 حصة.
الجراوي  الحسيد  عبد  تعيين 

كسسي8 جديد.

 6 و   7 الفصول  وتبسيم  وتغيي8 

و 15 من القانون األسا�سي للشركة.

املحكسة   : املحضر  اإليداع  تم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

أغسطس   1( بباريخ  م887)/1)8) 

.(8(1

101 P

 GRANDE PARAPHARMACIE
DE CASABLANCA

»GPC«
SARL

تأسيس شركة ممدودة املسؤولية
ممرر  عرفي  عقد  بسقب�سى   -  I
يوليو   19 بباريخ  البيضاء  بالدار 
ممدودة  شركة  تأسيس  تم   ،(8(1

املسؤولية ذات الخصائص البالية :
بارافارما�سي  كراند   : التسسية 

الدار البيضاء »ج.ب.س« ش.0.0.
الهدف : غرض الشركة :

شراء وبيع وتوزيع وتوفي8 منبجات 
النظافة والعناية والبجسيل لألطفال 

والنساء والرجال.
شراء وبيع وتوزيع وتوفي8 املكسالت 
ومنبجات  والفيبامينات،  الغذائية، 
األساسية،  والزيوت  البغذية، 
العطري،  والعالج  بالنباتات،  والعالج 
يسثل  �سيء  أي  أو  املثلية،  واملعالجة 

الطب البديل.
شراء وبيع وتوزيع وتوفي8 امللحقات 
أجهزة   : الصغي8ة  الطبية  واألجهزة 
قياس ضغط الد0، ومقياس السكر، 
ومقاييس  البأكسج،  ومقياس 
والشرائط  والضسادات،  الحرارة، 
والكسادات، وفرشاة األسنان اليدوية 
وجسيع  والع�سي،  والكهربائية، 
واللهايات،  بالفم،  العناية  منبجات 
األذن،  وسدادات  والزجاجات، 
القناع  الشعر،  فرشاة  اإلسفنج، 

الواقي، القفازات، الفوط الحرارية.
وعالج  بالوجه،  العناية  مسارسة 
وعالج  البخسيس،  وعالج  اللياقة، 

الرفاه، وإزالة الشعر بشكل دائم.
للجسم  عالج  أي  عا0،  بشكل 
ضروري  منبج  وأي  والشعر  والوجه 
والجسم  الوجه  ونظافة  لجسال 
والنظافة  والقدمين  واليدين 

الشخصية والشعر...
تجاري،  نشاط  كل  العسو0،  على 
مالي أو صناعي الذي يسكنه االرتباط 
بصفة مباشرة أو غي8 مباشرة بإحدى 
تعزيز  أو  الذكر  السابقة  العسليات 

تطوير الشركة.
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البيضاء،  الدار   : االجبساعي  املقر 

إقامة مونية، رقم 56، زنقة ابن جهي8 

8858)، بوركون.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

البأسيس  يو0  من  اببداء  سنة   99

املسبق  الحل  حالة  باسبثناء  النهائي 

هذه  في  عليه  املنصوص  البسديد  او 

القوانين.

حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

 188.888 في  االجبساعي  الرأسسال 

من  حصة   1.888 إلى  مقسسة  درهم 

الواحدة،  للحصة  درهم   188 فئة 

الشكل  على  وتقسم  بأكسلها  وتمرر 

البالي :

السيدة كنزة علوي : 588 حصة.

السيد هشا0 تايك : 588 حصة.

املجسوع : 1.888 حصة.

من  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

فاتح يناير وتنبهي في ديسس 8 من كل 

سنة.

السيدة  الشركة  يدير   : اإلدارة 

كنزة علوي والسيد هشا0 تايك.

األرباح : املنبجات الصافية للسنة 

النفقات  جسيع  اقبطاع  بعد  املالية 

ذلك  في  بسا  أخرى،  وأعباء  العامة 

تكون  كل االستهالكات واالحبياطات، 

الربح الصافي  الربح الصافي، من هذا 

الخسائر  االقبضاء  وعند  املنقوص، 

السابقة، يقبطع مبلغ لبأسيس أصل 

يسمى باالحبياط القانوني.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

للدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

 (8(1 أغسطس   19 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم م)م798.

البجاري  السجل  تسجيل  تم   -  III

البجارية  باملحكسة  الضبط  بكبابة 

أغسطس   19 بباريخ  البيضاء  للدار 

1)8) تمت رقم 675م51.

102 P

ALPHA HEALTHCARE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

شريك وحيد
رأسسالها : 588.888 درهم

املقر االجبساعي : حي موالي 
اسساعيل، سكبور )، رقم 669، 

مبجر رقم 1، سال
التسيي8  ممضر  ملداولة  تبعا   -  1
 ،(8(1 مارس  فاتح  بباريخ  املنعقد 
 ALPHA HEALTHCARE لشركة 
ما  تقرر  وحيد،  شريك  ذات  ش.0.0 

يلي :
للشركة،  االجبساعي  املقر  تمويل 
 ،( من حي موالي اسساعيل، سكبور 
رقم 669، مبجر رقم 1، سال إلى رقم 
زنقة   ،6 عسارة  الثاني،  الطابق   ،18

ضاية عوا، أكدال، الرباط.
النظا0  من   5 فالفصل  وبالبالي 

األسا�سي قد تم تغيي8ه.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
بسال  االببدائية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   19 يو0 

7188م.
بسثابة مقبطف وبيان

103 P

CRAYON CONCEPT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

شريك وحيد
رأسسالها 188.888 درهم

املقر االجبساعي : إقامة موالي 
اسساعيل، زنقة موالي سليسان، 
بلوك A، شقة 11، الطابق 5، 

الرباط
بباريخ  حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  وضع  تم   ،(8(1 يونيو   9
املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

خاصيتها كالبالي :
الهدف : للشركة األهداف البالية : 

الهندسة املعسارية.
املدة : 99 سنة.

رأسسال الشركة : حدد فيسا قدره 
 1.888 إلى  مقسم  درهم   188.888
للواحدة  درهم   188 فئة  من  حصة 

مسنوحة للسيد يونس بنقاسم.

التسيي8 : تسي8 الشركة من طرف 

السيد يونس بنقاسم، شريك وحيد.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

البجارية  باملحكسة  الضبط  بكبابة 

 ،(8(1 أغسطس  م)  يو0  بالرباط 

تمت رقم 6م1169.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.154(11

بسثابة مقبطف وبيان

104 P

 SOCIETE DOUAA ET SAFAA

AGADIR
الرأسسال : 88.888) درهم

املقر االجبساعي : رقم ) زنقة 1)8 

حي املسي8ة أكادير

 5 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم   (8(1 أغسطس 

باملسيزات  ممدودة  مسؤولية  ذات 

البالية :

 SOCIETE« شركة   : التسسية 

 »DOUAA ET SAFAA AGADIR

ش.0.0.
املقر االجبساعي : رقم ) زنقة 1)8 

حي املسي8ة أكادير.

درهم   (88.888  : الرأسسال 

فئة  من  حصة   (888 على  مقسسة 

188 درهم.

الهدف : تأجي8 السيارات.

الرحيم  عبد  السيد   : الشركاء 

ملول والسيد هشا0 تهامي.

املدة : 99 سنة.

حاليا  الشركة  تسيي8   : التسيي8 

رقم  تهامي  هشا0  السيد  طرف  من 

 JFالبطاقة البعريف الوطنية 8885م

الساكن بحي تليال عسارة 786 الطابق 

الثالث أكادير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بأكادير بباريخ م) أغسطس 

السجل   (884 رقم  تمت   (8(1

البجاري 48585.

105 P

 SOCIETE GENERALE
 DE LA MECANIQUE ET

TRANSPORT
SARL AU

رأسسالها 18.888 درهم
مقرها االجبساعي : رقم 15، زنقة 18، 

حي الجديد، طانطان
العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 
االسبثنائي املنعقد بباريخ )1 ستبس 8 

811) تم تقرير ما يلي :
توقيف وتجسيد األنشطة املبعلقة 

بالشركة.
زويني،  ممسد  السيد  تعيين 
البصفية  اجراءات  السبكسال 
البجاري  السجل  على  والتشطيب 

للشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بطانطان  االببدائية 
رقم  تمت   (811 19 ديسس 8 

.11/(47
106 P

SOS SMART COURS PRIVE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة

بناء على عقد عرفي أعلن القانون 
املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات املسيزات البالية :
 SOS SMART COURS : التسسية
مسؤولية  ذات  شركة   PRIVE SARL

ممدودة
املوضوع : االستشارة في البدبي8.

البكوين الفردي والجساعي.
البكوين املسبسر.

الدعم املدر�سي.
النخيل  عسارة   : االجبساعي  املقر 
شارع   (4 رقم  مكبب   6 الطابق   67
ممسد الديوري وشارع ممسد األمي8ة 

عائشة القنيطرة.
تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.
الرأسسال : 188.888 درهم مكون 
من 1888 حصة قيسة كل واحدة منها 

188 درهم :
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 588  : قصري  العلي  عبد  السيد 
حصة.

السيد سهيل فرملي : 588 حصة.
وإدارتها  الشركة  تسيي8   : التسيي8 
العلي  عبد  السيد  تصرف  تمت 
طبقا  فرملي  سهيل  والسيد  قصري 
من  للشركة  األسا�سي  للقانون 
السلطة الكاملة وذلك غي8 ممدودة.

السنة االجبساعية : من فاتح يناير 
إلى 1م ديسس 8.

القانوني  اإليداع  أنجز   : اإليداع 
باملحكسة االببدائية بالقنيطرة بباريخ 
السجل  تمت   (8(1 أغسطس   19

البجاري رقم 841)6.
107 P

شركة أد تكنكال سيغفيس
ش.0.0 ذات ش.و

إقامة اللة موالتي، عسارة )م1
الشقة )1، الطابق الثاني، تسارة

تبعا ملحضر الجسع العا0 للشركاء 
املسجلة   ،(8(1 أغسطس   ( بباريخ 
 (8(1 أغسطس   9 بباريخ  الرباط  في 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
باملسيزات  ممدودة  مسؤولية  ذات 

البالية :
تكنكال  »أد  شركة   : التسسية 

سيغفيس« ش.0.0 ذات ش.و.
املقر البجاري : إقامة اللة موالتي، 
الطابق   ،1( الشقة  )م1،  عسارة 

الثاني، تسارة.
املوضوع :

اإلصالحات املخبلفة.
بيع وشراء.

اسبي8اد وتصدير.
عسوما جسيع العسليات البجارية، 
وغي8  العقارية  املالية،  الصناعية، 
في  املساهسة  يسكنها  التي  العقارية 

تنسية الشركة.
من  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس الفعلي للشركة.
التسيي8 : تسيي8 الشركة من طرف 

السيدة حدادي مريم.
درهم   188.888  : الرأسسال 

موزعة بين الشركاء كسا يلي :

 1888  : مريم  حدادي  السيدة 

حصة.

املجسوع : 1888 حصة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ببسارة،  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 14 أغسطس 1)8) تمت رقم 

7مم6.

108 P

ILIASREC

ش.0.0 ش.و

الرقم 4، زنقة قرطبة، املكبب )، القنيطرة

OULANOR
ش.0.0 ش.و

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إنجاز  تم   (8(1 يوليو   5

املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات املسيزات البالية :

ش.0.0   OULANOR  : التسسية 

ش.و.

الهدف : أشغال مخبلفة أو البناء.

منعش عقاري.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس.

درهم   188.888  : الرأسسال 

 188 بقيسة  حصة   1888 إلى  مقسم 

رشيش  السيد  لصالح  للحصة  درهم 

عساد 1888 حصة.

التسيي8 السيد رشيش عساد.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم  ولقد 

االببدائية  باملحكسة  البجاري 

بالقنيطرة تمت رقم 61687.

109 P

ELVAGRIMA
ش.0.0 ش.و

رقم 4، شارع قرطبة، مكبب )

 القنيطرة

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إنجاز  تم   (8(1 يوليو   (6

املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات املسيزات البالية :

ش.0.0   ELVAGRIMA  : التسسية 
ش.و.

الهدف : أشغال فالحية.
تربية املوا�سي.

شارع   ،4 رقم   : االجبساعي  املقر 
قرطبة، مكبب )، القنيطرة.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 
البأسيس.

درهم   188.888  : الرأسسال 
 188 بقيسة  حصة   1888 إلى  مقسم 

درهم للحصة لصالح :
 1888 امللياني  العربي  السيد 

حصة.
السنة االجبساعية : من فاتح يناير 

إلى 1م ديسس 8
التسيي8 السيد العربي امللياني.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم  ولقد 
االببدائية  باملحكسة  البجاري 

بالقنيطرة تمت رقم 815)6.
110 P

 SOCIETE PANAFRICAINE
INDUSTRIE ALIMENTAIRE

SARL AU
الرأسسال : 188.888 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بباريخ  بسال  عرفي  عقد  بسقب�سى 
4 أغسطس 1)8)، تم وضع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص البالية :
 SOCIETE  : االجبساعية  التسسية 
 PANAFRICAINE INDUSTRIE

.ALIMENTAIRE
مقاول   : االجبساعي  الهدف 
البجاري  لالسبغالل  التسيي8  في 
والصناعي والفالحي للخدمات املدنية 

والعسكرية، اسبي8اد وتصدير.
شارع   (4 رقم   : االجبساعي  املقر 
األمي8 سيدي ممسد حي الرشاد القرية 

سال.
املدة االجبساعية : 99 سنة اببداء 

من تاريخ تأسيسها.

حدد   : االجبساعي  الرأسسال 
 188.888 مبلغ  في  الشركة  رأسسال 
درهم موزع على 1888 حصة من فئة 

188 درهم للحصة وزعت كسا يلي :
السيد فجري يونس 1888 حصة.
السنة االجبساعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 1م ديسس 8 من كل سنة.
السيد عوينة  تعيين  تم   : التسيي8 
بدر، كسسي8 غي8 شريك للشركة ملدة 

غي8 ممدودة.
فجري  السيد  تعيين  تم   : البنك 
الوثائق  على  وحيد  كسوقع  يونس، 

البنكية ملدة غي8 ممدودة.
تم إيداع السجل البجاري بسكبب 
بسال  االببدائية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ م) أغسطس 1)8) تمت رقم 

69)4م.
111 P

PETRO NEUF LUBRIFIANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،(8(1 يوليو   19
ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالبالي :
 PETRO NEUF  : التسسية 

LUBRIFIANT
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
تشحيم  زيوت  موزع   : الهدف 

السيارات.
زنقة   ،571  : االجبساعي  املقر 
العيايدة،  النهضة،  سكبور  الوفاء، 

سال.
 188.888  : الشركة  رأسسال 

درهم.
: عبد الجبار عبد الجليلي  السيد 

1888 حصة.
املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيي8 
لبطاقة  الحامل  الجليلي  عبد  الجبار 
 AE6(889 رقم  الوطنية  البعريف 

مسي8 للشركة ملدة غي8 ممدودة.
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بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
بسال  االببدائية  للسمكسة  البجاري 
بباريخ 19 أغسطس 1)8) تمت رقم 

م))4م.
112 P

PORTE DE TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،(8(1 يوليو   5
ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالبالي :
 PORTE DE  : التسسية 

TRANSFERT
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
وسيط  األموال،  تمويل   : الهدف 

مالي.
املقر االجبساعي : ملبقى شارع عبد 
بوزيد  سيدي  وزنقة  بوعبيد  الرحيم 

رقم 61 حي االنبعاث سال.
 188.888  : الشركة  رأسسال 

درهم.
السيد : راجي البازي 1888 حصة.

املدة : 99 سنة.
رادي  السيد  تعيين  تم   : التسيي8 
البعريف  لبطاقة  الحامل  البازي 
مسي8   BE598488 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غي8 ممدودة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
بسال  االببدائية  للسمكسة  البجاري 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   ( بباريخ 

م415م.
113 P

SOCIETE BUSINESS BYK
SARL AU

في  مسـجل  عرفـي  عـقد  بسقب�سى 
قد   ،(8(1 يونيو   (5 بباريخ  الرباط، 
املــسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تـم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
 BUSINESS BYK  : التسسية 

.SARL AU

الهـــدف االجبساعي : 

أعسال مخبلفة ؛

تجارة مبنوعة ؛

اسبي8اد منبجات مخبلفة.

رأســسال الشركة : 188.888 درهم 

فئة  من  حصة   1888 إلى  مقسـسة 

188 درهم للحصة الواحــدة.

ينبور فاتيمة 1888 حصة.

من  اببداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  البأسيس 

السجل البجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسس 8  1م  إلى 

تاريخ  من  تتبدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

زنقة   8 شقة  8م  عسارة   : املقر 

موالي أحسد الوكيلي حسان الرباط.

املسي8 : ينبور فاتيمة.

 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.154847

114 P

ALVIE PHARMA
شركة ذات مسؤولية ممدودة

بشريك وحيد

فاتح  بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

الوحيد  الشريك  قرر   ،(8(1 يونيو 

ما يلي :

برحال  فاطسة  السيدة  وهبت 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

تسلكها  التي  حصة   1888 68681)أ 

هشا0  السيد  ولدها  إلى  الشركة  في 

لشهب الحامل للبطاقة الوطنية رقم  

أ)4865م.

فاطسة  السيدة  اسبقالة  قبول 

للشركة  كسسي8ة  منصبها  من  برحال 

كسسي8  لشهب  هشا0  السيد  وتعيين 

جديد لفت8ة غي8 ممدودة.

املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 (8(1 يوليو   8 يو0  ببسارة  االببدائية 

تمت رقم 5)15.

115 P

T-CONSULT مقاولة
SARL AU

الحل النهائي
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املنعقد 1) ماي 819).

مسي8  الشفار  حسزة  السيد  قرر 

 T-CONSULT SARL مقاولة  شركة 

AU
رأسسالها  البصفية،  في  شركة 

188.888 درهم.
ضاية  زنقة   6  : االجبساعي  مقرها 

أكدال   16 الشقة   4 الطابق  عوة 

الرباط.

بستب  للشركة  النهائي  الحل 

الوضع الصافي للشركة.

التسجيل : تم التسجيل باملحكسة 

أغسطس   (4 يو0  للرباط  البجارية 

1)8) تمت الرقم 116958. 
ملخص من أجل النشر

116 P

 SOCIETE SOUS
ECOLOGIQUE

SARL 

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

AU CAPITAL DE 188.888 DHS

 SIEGE SOCIAL : ROUTE

 NATIONAL N°18 ZAOUIAT SIDI

 DAHMANE COMMUNE SIDI

DAHMANE KIYADAT FREIJA

TAROUDANT 

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

الشركة  تأسست   (8(1 يوليو   (6

ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص البالية :

اسم  الشركة  تمسل   : التسسية 

SOUSS ECOLOGIQUE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة.

املوضوع : الشركة لها كهدف 

بيع منبجات الصحة النباتية.

بيع املنبجات الزراعية.

الطاقة  أنظسة  وتركيب  أعسال 

الشسسية.

الدقيق  والري  الري  أعسال 
)بالبنقيط(.

أعسال ضخ املياه.
املقر  يوجد   : االجبساعي  املقر 
االجبساعي : الطريق الوطنية رقم 18 
سيدي  جساعة  دحسان  سيدي  زاوية 

دحسان قيادة فريجة تارودانت.
املدة : مدة الشركة ممددة في 99 

سنة اببداء من يو0 البأسيس.
الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 
درهم   188.888 في  االجبساعي ممدد 
فئة  من  حصة   1888 إلى  مقسسة 

188 درهم للحصة للواحدة. 
الشركاء :

السيد شعرة بلعيد 588 حصة.
 588 السعيد  غاسين  السيد 

حصة.
ويسي8ها  الشركة  يدير   : اإلدارة 
في  يساعده  السعيد  غاسين  السيد 

اإلدارة السيد شعرة بلعيد.
السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
في  لبنبهي  يناير  فاتح  في  االجبساعية 

1م ديسس 8.
القانوني  لالحبياط   %5  : األرباح 
لقرار  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.
القانوني  تم اإليداع  لقد   : الوضع 
ببارودانت  االببدائية  املحكسة  لدى 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس  م)  يو0 

.1887
البجاري  السجل  في  التسجيل  تم 
ببارودانت  االببدائية  املحكسة  لدى 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس  م)  يو0 

.8817
117 P

ACT ARCHI
SARL AU

بباريخ املؤرخ  عقد   بسوجب 
قوانين  وضعت   (8(1 يوليو   1(

الشركة تبسيز بسا يلي :
االسم االجبساعي : اكت ار�سي.

الهدف : الهندسة املعسارية.
املقر االجبساعي : رقم 418 الطابق 
األر�سي زنقة سهل السند أوالد امطاع 

تسارة.
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الحصص : جسيع الحصص نقدية 
قدرها 18.888 درهم 188 حصة من 
فئة 188 درهم لصالح السيد امزيان 

امبارك.
من  مسي8ة  الشركة   : التسيي8 
امزيان  السيد  املنفرد  طرف املشارك 

امبارك.
اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 
االببدائية  املحكسة  لدى  القانوني 
بباريخ  البجاري  السجل  فرع  ببسارة 
4) أغسطس 1)8) تمت رقم 4مم6.
118 P

SOCIETE SOCOSEM
SARL

CAPITAL : 458.888 DHS
 FES, Km18 Ouled Tayeb

 Haut Saiss Route d›Imouzzer
B.P51(( Bensouda

R.C : 1717م
بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 
6 يوليو 1)8) مسجل بنفس املدينة 
تسسية  تم   (8(1 يوليو   (7 بباريخ 
املسيزات  ذات  للشركة  جدد  مسي8ين 

البالية :
.SOCOSEM : التسسية

تسسية املسي8ين :
تسسية السيدة قادر وفاء والسيد 
مسي8ين  ممسد  ملياني  ادري�سي 
واسبقالة  غي8 ممدودة  ملدة  للشركة 

السيد ادري�سي ملياني الحبيب.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس،  البجارية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ 17 أغسطس 1)8) تمت رقم 

1)8)/748م.
119 P

RISING PROD
SARL

غي8  العا0  الجسع  قرار  بسقب�سى 
قرر   ،(8(1 يوليو   7 بباريخ  العادي، 
 RISING PROD لشركة  الشركاء 
 ،(8 رقم   : االجبساعي  مقرها   ،SARL
تسارة  - الصخي8ات  املطافئ   تجزئة 

ما يلي :

رقم   : من  االجبساعي  املقر  تغيي8 
8)، تجزئة املطافئ الصخي8ات - تسارة 
نخيلة  إقامة  األول،  حسن  شارع  إلى 

5)، عسارة ب، شقة رقم م، تسارة.
حصة  98م  بيع  على  البصديق 
تسبلكها  التي  حصة  88م1  أصل  من 
السيد  لفائدة  فدوى  صلو  السيدة 
 RISING PROD صلو اممسد بشركة
SARL والحامل للبطاقة الوطنية رقم 

.S8684م
حصة  98م  بيع  على  البصديق 
تسبلكها  التي  حصة  88م1  أصل  من 
السيدة  لفائدة  فدوى  صلو  السيدة 
 RISING PROD بشركة  سناء  صلو 
الوطنية  للبطاقة  والحاملة   SARL

.AD1881رقم مم
حصة   5(8 بيع  على  البصديق 
تسبلكها  التي  حصة  88م1  أصل  من 
السيدة  لفائدة  فدوى  صلو  السيدة 
 RISING بشركة  نوميديا  صلو 
توزيع  يصبح  وبالبالي   PROD SARL

الحصص على الشكل البالي :
السيد صلو اممسد 1698 حصة.
السيدة صلو سناء 8)18 حصة.

 1698 نوميديا  صلو  السيدة 
حصة.

املجسوع : 88)5 حصة.
السيدة صلو فدوى من  اسبقالة 
منضيها كسسي8ة وتعيين السيدة صلو 
سناء والحاملة للبطاقة الوطنية رقم 
ملدة  للشركة  كسسي8ة   AD1881مم

غي8 ممدودة.
وم4   ،7  ،6  ،4 البنود  تغيي8 

للقانون األسا�سي.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 يوليو   (8 بباريخ 

185619. سجل تجاري : 81947.
120 P

بالنيط تيك
ش.ذ.0.0 ذات الشريك الوحيد

االنمالل املسبق
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
 (817 ديسس 8   (6 بباريخ  املؤرخ 
لشركة »بالنيط تيك« ش.ذ.0.0 ذات 

الشريك الوحيد، رأسسالها 588.888 
االجبساعي  مقرها  والكائن  درهم 
168، الطابق األر�سي،  1، رقم  بزنقة 
تقرر البيضاء،  الدار  منظرونا،   حي 

ما يلي :
االنمالل املسبق لشركة »بالنيط 
تيك« ش.ذ.0.0 ذات الشريك الوحيد.
علواني  الدين  فخر  السيد  تعيين 

كسصفي للشركة.
بزنقة  البصفية  مقر  تمديد 
حي  األر�سي،  الطابق   ،168 رقم   ،1

منظرونا، الدار البيضاء.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
تمت   ،(818 يناير   (( يو0  البيضاء 

رقم 654878.
بسثابة مقبطف وبيان

املصفي

121 P

أورو دسطوك
ش.ذ.0.0 ذات الشريك الوحيد

االنمالل املسبق
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
 (818 ديسس 8  1م  بباريخ  املؤرخ 
ش.ذ.0.0  دسطوك«  »أورو  لشركة 
رأسسالها  الوحيد،  الشريك  ذات 
مقرها  والكائن  درهم   188.888
0.س  البقد0،  بسجسوعة  االجبساعي 
)، سيدي ال 8نو�سي،  )-17، الطابق 

الدار البيضاء، تقرر ما يلي :
»أورو  لشركة  املسبق  االنمالل 
الشريك  ذات  ش.ذ.0.0  دسطوك« 

الوحيد.
دودي  هللا  عبد  السيد  تعيين 

كسصفي للشركة.
تمديد مقر البصفية ب مجسوعة 
 ،( الطابق   ،17-( 0.س  البقد0، 

سيدي ال 8نو�سي، الدار البيضاء.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
البيضاء يو0 )1 ف 8اير 819)، تمت 

رقم 1م5)69.
بسثابة مقبطف وبيان

املصفي

122 P

دينو ستار
ش.ذ.0.0 ذات الشريك الوحيد

االنمالل املسبق
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
 (8(1 أبريل  م1  بباريخ  املؤرخ 
ذات  ش.ذ.0.0  سبار«  »دينو  لشركة 
 18.888 رأسسالها  الوحيد،  الشريك 
االجبساعي  مقرها  والكائن  درهم 
الروداني،  إبراهيم  شارع  )مم،  ب 
إقامة   ،(1 الشقة  الخامس،  الطابق 
البيضاء،  الدار  املعاريف،  الريجان، 

تقرر ما يلي :
»دينو  لشركة  املسبق  االنمالل 
الشريك  ذات  ش.ذ.0.0  سبار« 

الوحيد.
ريساوي  عزالدين  السيد  تعيين 

كسصفي للشركة.
الشركة  البصفية  مقر  تمديد 
الروداني،  إبراهيم  شارع  )مم،  ب 
إقامة   ،(1 الشقة  الخامس،  الطابق 

الريجان، املعاريف، الدار البيضاء.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
تمت   ،(8(1 ماي   16 يو0  البيضاء 

رقم م77859.
بسثابة مقبطف وبيان

املصفي

123 P

الشركة الدولية املغربية للمواد 
العضوية والطبيعية

باخبصار سيسبو ش.ذ.0.0
ذات الشريك الوحيد

االنمالل املسبق
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
 ،(819 يوليو  1م  بباريخ  املؤرخ 
للسواد  املغربية  الدولية  للشركة 
باخبصار  والطبيعية  العضوية 
الشريك  ذات  ش.ذ.0.0  »سيسبو« 
درهم   188.888 رأسسالها  الوحيد، 
بسجسوعة  االجبساعي  مقرها  والكائن 
الثاني،  الطابق   ،( س   0 البقد0، 
البيضاء،  الدار  ال 8نو�سي،  سيدي 

تقرر ما يلي :
االنمالل املسبق للشركة.



17887 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

فيصل بن  سسي8  السيد   تعيين 
بن حسين مزبيلي كسصفي للشركة.

الشركة  البصفية  مقر  تمديد 
الطابق   ،( 0 س  البقد0،  بسجسوعة 
الدار  ال 8نو�سي،  سيدي  الثاني، 

البيضاء.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
البيضاء يو0 1م أكبوبر 819)، تمت 

رقم ))7198.
بسثابة مقبطف وبيان

املصفي

124 P

نزهة باكور
ش.ذ.0.0 ذات الشريك الوحيد

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
لشركة   (8(1 أبريل   15 في  املؤرخ 
»نزهة باكور« ش.ذ.0.0 ذات الشريك 
درهم   188.888 رأسسالها  الوحيد، 
 ،46 ب  االجبساعي  مقرها  والكائن 
الثاني،  الطابق  الزرقطوني،  شارع 
تقرر البيضاء،  الدار   ،6  الشقة 

ما يلي :
 1888 تفويت  على  املصادقة 
السيد  طرف  من  اجبساعية  حصة 
بن  عادل  السيد  إلى  باكور  ممسد 

لعايدي.
ممسد  السيد  اسبقالة  قبول 

باكور كسسي8 وحيد للشركة.
الوحيد  املسي8  ذمة  إبراء 

املسبقيل.
لعايدي  بن  عادل  السيد  تعيين 
غي8  ملدة  للشركة  وحيد  كسسي8 

ممددة.
تعديل املواد 5، 6 و7 من القانون 

األسا�سي للشركة.
للشركة  األسا�سي  القانون  تميين 
الشريك  ذات  ش.ذ.0.0  باكور  نزهة 

الوحيد.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
تمت   ،(8(1 ماي   18 يو0  البيضاء 

رقم )77859.
بسثابة مقبطف وبيان

املصفي

125 P

ماجيستيك جابري
ش.ذ.0.0 ذات الشريك الوحيد

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
لشركة   (8(1 ماي   18 في  املؤرخ 
ذات  جابري« ش.ذ.0.0  »ماجيستيك 
 18.888 رأسسالها  الوحيد،  الشريك 
درهم، مقرها االجبساعي ب )1، زنقة 
ص 8ي بوجسعة، الطابق األول، شقة 

6، الدار البيضاء، تقرر ما يلي :
املصادقة على تفويت 188 حصة 
ميلودي  السيد  طرف  من  اجبساعية 

نجسة إلى السيد طارق السايح.
ميلودي  السيد  اسبقالة  قبول 

نجسة كسسي8 وحيد للشركة.
الوحيد  املسي8  ذمة  إبراء 

املسبقيل.
السايح  طارق  السيد  تعيين 
غي8  ملدة  للشركة  وحيد  كسسي8 

ممددة.
تعديل املواد 5، 6 و7 من القانون 

األسا�سي للشركة.
للشركة  األسا�سي  القانون  تميين 
ذات  ش.ذ.0.0  جابري  ماجيستيك 

الشريك الوحيد.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
تمت   ،(8(1 يوليو   5 يو0  البيضاء 

رقم 9م7854.
بسثابة مقبطف وبيان

املصفي
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ديار املسك
ش.ذ.0.0

عرفية  عقود  ثالثة  بسقب�سى 
يونيو   17 في  البوالي  على  مؤرخة 
لشركة   ،(819 أكبوبر  و1)   (819
رأسسالها  ش.ذ.0.0،  املسك«  »ديار 
مقرها  الكائن  درهم،   188.888
الصناعية  باملنطقة  االجبساعي 
الحسراء )، زنقة م، رقم 7م، الطابق 

األول، الدار البيضاء، تقرر ما يلي :
اجبساعية  حصة   1888 تفويت 
في ملكية السيد حسن شريف )58) 
زميسطا  هللا  عبد  والسيد  حصة( 
 (58( مني8  واحسد  حصة(   1(5(

 1(5( والسيد هشا0 زميسطا  حصة( 
 (58( الشيخ  جسال  والسيد  حصة( 
حصة( إلى السيد عبد هللا باري الذي 
أصبح الشريك الوحيد للشركة »ديار 
الشريك  ذات  ش.ذ.0.0  املسك« 

الوحيد.
السيد  املسي8ين  اسبقالة  قبول 
الشيخ  جسال  والسيد  شريف  حسن 
يو0  إلى  تعيينهسا  منذ  ذمتهسا  وإبراء 

اسبقالتهسا.
تعيين السيد عبدهللا باري كسسي8 

وحيد للشركة ملدة غي8 ممددة.
تغيي8 املواد 6، 7 و15 من القانون 

األسا�سي للشركة.
للشركة  األسا�سي  القانون  تميين 
الشريك  ذات  ش.ذ.0.0  املسك  ديار 

الوحيد.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
 ،(819 ديسس 8   1( يو0  البيضاء 

تمت رقم م)مم)7.
بسثابة مقبطف وبيان

املصفي
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جو�سي بارا
ش.ذ.0.0

االنمالل املسبق
بسقب�سى القرار الجساعي للشركاء 
 ،(8(1 ف 8اير   (( بباريخ  املؤرخ 
ذات  شركة  بارا  جو�سي  لشركة 
رأسسالها  املحدودة،  املسؤولية 
االجبساعي  مقرها  درهم   188.888
نافع  هللا  عبد  زنقة  بزاوية  الكائن 
البيضاء، تقرر  الدار  وزنقة ماسينة، 

ما يلي :
االنمالل املسبق للشركة.

ازران  جونبان  السيد  تعيين 
كسصفي للشركة.

الشركة  البصفية  مقر  تمديد 
وزنقة  نافع  هللا  عبد  زنقة  بزاوية 

ماسينة، الدار البيضاء.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
البيضاء يو0 4) مارس 1)8)، تمت 

رقم 771578.
بسثابة مقبطف وبيان

املصفي
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لوكس ليفيكن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
بسقب�سى عقد عرفي مؤرخ في الدار 

 ،(8(1 يونيو   (1 بباريخ  البيضاء 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة، باملسيزات البالية :

ليفيكن«  »لوكس   : التسسية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

الغرض : اإلنعاش العقاري.

عبد  شارع   ،45  : االجبساعي  املقر 

القادر مفبكر، الطابق الثاني، الشقة 

الرابعة، الدار البيضاء.

سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

اببداء من البأسيس النهائي للشركة.

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

 1888 إلى  مقسم  درهم   188.888

188 درهم  حصة اجبساعية من فئة 

للواحدة مقسسة كالبالي :

 (86  : البداوي  الهواري  السيد 

حصة اجبساعية.

السيد إدريس فريدي : 85) حصة 

اجبساعية.

 (14  : كورا0  املجيد  عبد  السيد 

حصة اجبساعية.

 (15  : فريدي  فاطسة  السيدة 

حصة اجبساعية.

املجسوع : 1888 حصة اجبساعية.

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

كل  من  يناير  أول  في  للشركة  املالية 

نفس  من  ديسس 8  نهاية  وتنبهي  عا0 

العا0.
الهواري  السيدان  عينا   : التسيي8 

كسسي8ين  فريدي  وإدريس  البدوي 

للشركة ملدة غي8 ممدودة.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

 (8(8 يوليو   14 بباريخ  البيضاء 

تقييد  وتم  8م7869  رقم  تمت 

الشركة بالسجل البجاري تمت رقم : 

.5187(7
بسثابة مقبطف وبيان

اإلدارة

129 P
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STE ATLAS BOUALY
SARL

على إثر قرار الجسع العا0 املنعقد 
 STE لشركة   (8(1 يوليو  فاتح  يو0 
شركة   ATLAS BOUALY SARL
رأسسالها  ممدودة،  مسؤولية  ذات 
188.888 درهم، ومقرها االجبساعي : 
عالل  سيدي  النصر  حي   185 رقم 
تقرر الخسيسات  تيفلت   البمراوي 

ما يلي :
للشركة االجبساعي  املقر   تغيي8 
سيدي  النصر  حي   185 رقم   : من 

عالل البمراوي تيفلت الخسيسات.
دوار  8م  رقم   : البالي  العنوان  إلى 

ايكوي تزارين زاكورة.
تغيي8 في القانون املؤسس للشركة.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
أغسطس   17 بباريخ  بالخسيسات 

1)8) تمت رقم 1))1.
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ائبسانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.0.0
111، شارع ولي العهد، طنجة

SOCIETE ROSACO
SARL

الشركة روزاكو ش.ذ.0.0
رأسسالها االجبساعي : 188.888 درهم

مقرها االجبساعي : طنجة، عند 
شركة مارينطكس، املنطقة 

الصناعية، تجزئة 19، مسر رقم 1، 
طريق تطوان

س.ت : 18859
تجديد مهسة التسيي8

الجسع  ممضر  قرارات  بسوجب 
املنعقد  للشركاء  االسبثنائي  العا0 
 (8(1 يوليو   17 بباريخ  بطنجة، 
للشركة املسساة »روزاكو« ش.ذ.0.0، 
مقرها  درهم،   188.888 رأسسالها 
شركة  عند  بطنجة،  االجبساعي 
الصناعية،  املنطقة  مارينطكس، 
طريق   ،1 رقم  مسر   ،19 تجزئة 

تطوان، تقرر ما يلي :
تجديد مهسة التسيي8 للسيد رشيد 
الخرشاف،  زبيدة  والسيدة  اكريسو 

وذلك ملدة غي8 ممدودة.

الحاضرين  املسي8ين  أحد  توقيع 

كافية إللزا0 الشركة اتجاه األغيار.

تميين النظا0 األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

يوليو   (7 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 44819).
مقبطف وبيان النشر

ائبسانية تكنيك أسيسطانس
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STE MOUNTAIN HONEY
SARL

الرأسسال : 188.888 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتيفلت  عرفي  عقد  بسقب�سى 

وضع  تم   ،(8(1 ماي   17 بباريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

البالية :

 STE  : االجبساعية  التسسية 

MOUNTAIN HONEY SARL

الهدف االجبساعي : 

والشسع  العسل  في  البجارة 

بالبقسيط.

الوجبات الخفيفة.

االسبي8اد والبصدير.

إبامة   4 الرقم   : االجبساعي  املقر 

18 شارع الحسن الثاني سال الجديدة 

سال.

املدة االجبساعية : 99 سنة اببداء 

من تاريخ تأسيسها.

حدد   : االجبساعي  الرأسسال 
 188.888 مبلغ  في  الشركة  رأسسال 

درهم موزع على 1888 حصة من فئة 

188 درهم للحصة وزعت كسا يلي :

 588 اولهوب  فاطسة  السيدة 

حصة.

السيد مراد السا�سي 588 حصة.

السنة االجبساعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 1م ديسس 8 من كل سنة.

التسيي8 : تم تعيين السيدة فاطسة 

غي8  ملدة  للشركة  كسسي8ة  اولهوب، 

ممدودة.

تم إيداع السجل البجاري بسكبب 
بسال  االببدائية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ 19 أغسطس 1)8) تمت رقم 

.814
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مانجسنت كونسيلبين اند اكاونت ش.0.0

شركة اكوسيستما
ش 0 0 0 و

رأسسال : 188.888 درهم
املقر االجبساعي : عسارة أ0 الخي8

شقة رقم )، شارع ممسد الخامس
سال

يو0 خاص  اتفاق  عقد   بسوجب 
املساهم  قرر   (8(1 أغسطس   19
سيسبسا  اكو  لشركة  الوحيد 
العرفي  العقد  تسجيل  ش.0.0.0.و 
لشركة ممدودة املسؤولية ذات مسثل 

وحيد تمسل الخصائص البالية :
سيسبسا  اكو  شركة   : التسسية 

ش.0.0.0.و.
الرأسسال : 18.888 درهم.

أشغال   : االجبساعي  النشاط 
مخبلفة - نجارة األليسنيو0 والزجاج.

املقر االجبساعي : عسارة أ0 الخي8، 
الخامس،  )، شارع ممسد  شقة رقم 

سال.
اسا0  السيد  تعيين  تم   : التسيي8 

ادري�سي قيطوني مسي8ة للشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس  م)  يو0  بسال  االببدائية 

1)8) تمت رقم التسجيل 8م71م.
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AFRIC PLANCHER
شركة مساهسة في طور البصفية
يبلغ رأسسالها : 888.888.م درهم

املقر االجبساعي : زنقة جنة، عسارة 
إسك، الشقة رقم 7، قطاع رقم 9

حي الرياض - الرباط
السجل البجاري بالرباط

رقم 1م88)1
حل الشركة قبل األوان :

ماي   5 بباريخ  مداوالت  بسقب�سى 
غي8  العامة  الجسعية  قررت   ،(8(1

العادية :

وبالبالي  األوان،  قبل  الشركة  حل 

تتبع تسسية الشركة بعبارة شركة في 

حالة البصفية.

إنهاء مها0 املبصرفين :

الحسابات  مدقق  بصفبه  تعيين 

منذ  املالية  السنوات  لتسوية 

البصفية :  خبا0  غاية  إلى  البأسيس 

 des experts Partenaires مكبب 

 Nisrine السيدة  طرف  من  مسثل 

.Ezzaouya

وملدة  مصفي  بصفبه  تعيين 

مجيد  جعفر  السيد   : البصفية 

الصقلي،.

زنقة  في  البصفية  مقر  تمديد 

 ،7 رقم  الشقة  إسك،  عسارة  جنة، 

قطاع رقم 9، حي الرياض - الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  القانوني 

رقم  تمت   (8(1 أغسطس  م)  في 

.116958
املصفي
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ACWAA POWER MAROC 

أكوا بارور ماروك

شركة ذات مسؤولية ممدودة

يبلغ رأسسالها : 58.888 درهم

املقر االجبساعي : 65، شارع املهدي 

بن بركة السوي�سي - الرباط

السجل البجاري بالرباط

رقم 95865

اسبسرارية النشاط البجاري :

بباريخ مداوالت   بسقب�سى 

الجسعية  قررت   ،(8(1 يونيو   (9

العامة املشت8كة فيسا يخص مداوالت 

الجسعية العامة غي8 العادية :

اسبسرارية نشاط الشركة :

أثبتت الجسعية العامة غي8 العادية 

أقل  للشركة  الصافية  الوضعية  أن 

وتقرر  االجبساعي  الرأسسال  ربع  من 

االسبسرارية في نشاط الشركة.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  القانوني 
رقم  تمت   ،(8(1 أغسطس   (4 في 

.116949
من أجل البلخيص والنشر

التسيي8
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مانجسنت كونسيلبين اند أكاونت ش.0.0

شركة عفي اكاس
ش 0 0

رأسسال : 188.888 درهم
املقر االجبساعي : 48م، حي الكيش 

الوداية، شقة 4، تسارة
يو0 خاص  اتفاق  عقد   بسوجب 
1)8) قرر املساهسون  11 أغسطس 
تسجيل  ش.0.0  اكاس  عفي  لشركة 
ممدودة  لشركة  العرفي  العقد 
املسؤولية تمسل الخصائص البالية :
اكاس  عفي  شركة   : التسسية 

ش.0.0.
الرأسسال : 18.888 درهم.

أشغال   : االجبساعي  النشاط 
مخبلفة - نيكسيون - إيراد واسبي8اد.

املقر االجبساعي : 48م، حي الكيش 
الوداية، شقة 4، تسارة.

احسد  السيد  تعيين  تم   : التسيي8 
عافي مسي8 للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس  م)  يو0  ببسارة  االببدائية 

1)8) تمت رقم التسجيل 4)م6.
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 AZIZ LUXE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

رأسسالها : 188.888 درهم
املقر االجبساعي : الحي اإلداري
رقم 55 الطابق األول القنيطرة
رقم السجل البجاري : م6866

اجبساع  ممضر  ألحكا0  ووفقا 
الذي  االسبثنائي  العامة  الجسعية 
على   (8(1 يوليو   16 بباريخ  عقد 

الساعة العاشرة، تقرر ما يلي :

نقل املقر الرئي�سي.

النظا0  على  مت8ابطة  تعديالت 

األسا�سي للشركة.

لإلجراءات  بالنسبة  سلطة 

الشكلية.

قلم  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

القنيطرة  في  االببدائية  املحكسة 

بباريخ 17 أغسطس 1)8) تمت رقم 

.88811
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START TRAJET
SARL AU

لشركة  األسا�سي  القانون  أقيم 

بسقب�سى  ممدودة  مسؤولية  ذات 

 (8(8 يونيو  م)  بباريخ  عرفي  عقد 

كالبالي :

 START TRAJET  : الشركة  اسم 

SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

ممدودة ذات الشريك الوحيد.
املقر االجبساعي : زنقة سبو عسارة 

ال شوب مكبب ) طابق 5 القنيطرة.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل البجاري.

موضوع الشركة :

مقاول في نقل األشخاص.

عسلية  بأية  القيا0  عامة  وبصفة 

خدماتية ترتبط بشكل مباشر أو غي8 

مباشر بإحدى األنشطة أعاله أو التي 

من شأنها تنسية موضوع الشركة.
في  حدد   : الشركة  رأسسال 

 1888 إلى  مقسسة  درهم   188.888

 188 منها  الواحدة  قيسة  حصة، 

درهم.

الشركة  تسيي8  عهد   : التسيي8 

املزداد  بوخريص  عي�سى  للسيد 

والحامل   1988 أغسطس   15 بباريخ 

.Gللبطاقة الوطنية رقم 91185م

بسصلحة  الشركة  تقييد  تم 

السجل البجاري باملحكسة االببدائية 

بالقنيطرة تمت رقم 55191.
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WINSLAIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها : 188.888 درهم
املقر االجبساعي : عسارة بقعة رقم 
46م) مبجر رقم 1 تجزئة الحدادة

 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات البالية :
WINSLAIS SARL : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املقر االجبساعي : عسارة بقعة رقم 
الحدادة  تجزئة   1 رقم  مبجر  46م) 

القنيطرة.
موضوع الشركة :

البجارة بالجسلة في مواد البجسيل
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 
اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 

بقيسة 188 درهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

مريم  السيدة  إلى  أسند   : التسيي8 
بالدية.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1م ديسس 8.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 
بالقنيطرة تمت  االببدائية  باملحكسة 
أغسطس   17 بباريخ   61995 رقم 

.(8(1
139 P

AKRAM MONTASIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسسالها : 188.888 درهم

املقر االجبساعي : زنقة 8)1 رقم 854
حي السال0، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

البالية :

 AKRAM MONTASIR : التسسية

SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
رقم   1(8 زنقة   : االجبساعي  املقر 

854 حي السال0، القنيطرة.

موضوع الشركة : نقل البضائع.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 

ممررة  للواحدة،  درهم   188 بقيسة 

على  وموزعة  مكبتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالبالي :
السيدة ملياء زعطم 1888 حصة.

املدة : 99 سنة.

ملياء  السيدة  إلى  أسند   : التسيي8 
زعطم.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

بالقنيطرة تمت  االببدائية  باملحكسة 
أغسطس   17 بباريخ  م6199  رقم 

.(8(1

140 P

MATINO NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسسالها : 188.888 درهم

املقر االجبساعي : 6)، زنقة أبي زرعة

9م، شارع موالي عبد العزيز

و86 مكرر شارع موالي عبد الرحسان

عسارة A، إقامة الرضوان

مكبب رقم 7، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

البالية :

 MATINO NEGOCE  : التسسية 

SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
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أبي  زنقة   ،(6  : االجبساعي  املقر 
عبد العزيز  موالي  شارع  9م،  زرعة، 
و86 مكرر شارع موالي عبد الرحسان، 
مكبب  الرضوان،  إقامة   ،A عسارة 

رقم 7، القنيطرة.
موضوع الشركة :

مفرز أو منظف للنفايات.
 نقل البضائع.

النقل بين املدن.
تاجر.

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 
اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 
ممررة  للواحدة،  درهم   188 بقيسة 
على  وموزعة  مكبتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالبالي :
السيد الكبي8 لزعر 1888 حصة.

املدة : 99 سنة.
الكبي8  السيد  إلى  أسند   : التسيي8 

لزعر.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 
بالقنيطرة تمت  االببدائية  باملحكسة 
أغسطس   17 بباريخ   61991 رقم 

.(8(1
141 P

PEINTURE AUTO JAMAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسسالها : 188.888 درهم

املقر االجبساعي : بقعة 167، قصبة 
مهدية إيراك الطابق األر�سي

 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

البالية :
 PEINTURE AUTO  : التسسية 

JAMAL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 ،167 بقعة   : االجبساعي  املقر 
األر�سي  الطابق  إيراك  مهدية  قصبة 

القنيطرة.
.TOLIER : موضوع الشركة

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 
اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 
ممررة  للواحدة،  درهم   188 بقيسة 
على  وموزعة  مكبتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالبالي :
السيد املهدي أديب 1888 حصة.

املدة : 99 سنة.
: أسند إلى السيد املهدي  التسيي8 

أديب.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 
بالقنيطرة تمت  االببدائية  باملحكسة 
أغسطس   19 بباريخ   61999 رقم 

.(8(1
142 P

DELTA BERRY FARMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسسالها : 188.888 درهم

املقر االجبساعي : زاوية زنقة 
 A االسبقالل ومر�سى، إقامة البي8ال

مكبب رقم 8 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

البالية :
 DELTA BERRY  : التسسية 

FARMS SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة  زاوية   : االجبساعي  املقر 
 A البي8ال  إقامة  ومر�سى،  االسبقالل 

مكبب رقم 8 القنيطرة.
موضوع الشركة : 

العسليات  إدارة  في  املقاولة 
الزراعية.

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 

ممررة  للواحدة،  درهم   188 بقيسة 

على  وموزعة  مكبتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالبالي :

 1888 فكار  العالي  عبد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد إلى  أسند   :  التسيي8 

عبد العالي فكار.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

بالقنيطرة تمت  االببدائية  باملحكسة 

أغسطس   19 بباريخ  1م8)6  رقم 

.(8(1

143 P

F&S MANAGEMENT SPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسسالها : 188.888 درهم

املقر االجبساعي : زاوية زنقة 

االسبقالل وزنقة املر�سى، إقامة 

البي8ال A، مكبب رقم 8، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

البالية :

 F&S MANAGEMENT : التسسية

.SPORT SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.

زنقة  زاوية   : االجبساعي  املقر 

إقامة  املر�سى،  وزنقة  االسبقالل 

البي8ال A، مكبب رقم 8، القنيطرة.

االستشارات   : الشركة  موضوع 

اإلدارية في الرياضة.

اإلدارة الرياضية.

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   188.888 مبلغ  في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1.888 إلى  مقسم 

ممررة  للواحدة  درهم   188 بقيسة 

بكاملها مكبتبة وموزعة على الشركاء 

كالبالي :

 1888 السعيدي  فؤاد  السيد 

حصة أي 188.888 درهم.

املدة : 99 سنة.

السيد  السيد  إلى  أسند   : التسي8  

فؤاد السعيدي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8 من كل سنة.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

بالقنيطرة تمت  االببدائية  باملحكسة 

أغسطس   19 بباريخ   6(847 رقم 

.(8(1

144 P

SOCIETE LES ATELIERS BK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

املقر االجبساعي : شارع ابن سينا 

عسارة 79 الطابق الثاني شقة رقم 6 

أكدال الرباط

تمويل املقر االجبساعي
العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

 (8(1 يوليو   6 بباريخ  العادي  الغي8 

 SOCIETE LES ATELIERS« لشركة 

BK« شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد، تقرر ما يلي :

االجبساعي من شارع  املقر  تمويل 

الثاني  الطابق   79 عسارة  سينا  ابن 

شقة رقم 6 أكدال الرباط إلى العنوان 

الخامس  ممسد  شارع  زاوية  الجديد 

وزنقة ابن زرع القنيطرة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجاري   السجل  بالرباط  البجارية 

رقم 57)م)1.

145 P
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TOP SERVICE TEAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
املقر االجبساعي : تجزئة األمل ) رقم 

415 الطابق األر�سي القنيطرة
السجل البجاري رقم 5)591 

القنيطرة
تفويت حصص  اجبساعية

وتعيين مسي8 جديد
العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 
يوليو   6 بباريخ  لشركة  العادي  الغي8 
 TOP SERVICE« لشركة   (8(1
املسؤولية  ذات  شركة   »TEAM
املحدودة بشريك وحيد، تقرر ما يلي :
املصادقة على تفويت 588 حصة 
188 درهم للحصة  اجبساعية بقيسة 
في ملك السيد طارق العروك، لفائدة 

السيد أيوب بوريش.
اسبقالة السيد طارق العروك من 
أيوب  السيد  وتعيين  التسيي8  مها0 
بوريش مسي8 وحيد للشركة ملدة غي8 

ممدودة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تمت  بالقنيطرة  االببدائية 

السجل البجاري  5)591.
146 P

 STE ECHAOUI BUILDING
STYLE

SARL AU
تأسيس

تم بباريخ 7 أغسطس 1)8) وضع 
املسؤولية  ذات  لشركة  منظم  قانون 
باملسيزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

البالية :
 STE ECHAOUI«  : التسسية 

»BUILDING STYLE SARL AU
الهدف : مقاول في األشغال العامة 

أو البناء.

تاجر.
)4م،  رقم   : االجبساعي  املقر 

النخل، 81، قلعة السراغنة.
املدة : 99 سنة تتبدئ من تاريخ 9 

أغسطس 1)8).

 188.888  : االجبساعي  الرأسسال 
درهم مقسم إلى 1888 سهم من فئة 

188 درهم موزع كاآلتي :
 1888 الزيراوي  الجياللي  السيد 

حصة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8.
السيد  طرف  من  تسي8   : اإلدارة 

الجياللي الزيراوي.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يو0  السراغنة  لقعلة  االببدائية 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   19

1)8)/61م.
السجل البجاري رقم : 9م47.

147 P

ESPACE OUFOUK SERVICES
SARL AU

الوحيد  الشريك  قرار  بسوجب 
لشركة   (8(1 أغسطس   ( بباريخ 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد تقرر ما يلي :
الحفالت  مسول   : النشاط  تغيي8 

بالنشاط البالي : منعش عقاري.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يو0  السراغنة  لقعلة  االببدائية 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   5

1)8)/45م.
السجل البجاري رقم : م8م1.

148 P

دوش كبيني فدسيل كونطبل
شركة ممدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
سجل تجاري 1)981

حل نهائي للشركة
1)8) تم انعقاد  18 يونيو  بباريخ 
»دوش  لشركة  عادي  غي8  عا0  جسع 
شركة  كونطبل«،  فدسيل  كبيني 
شريك  ذات  املسؤولية  ممدودة 
درهم،   18.888 رأسسالها  وحيد، 
سويسرا  زنقة   9  : االجبساعي  بسقرها 
تست  حيث  الرباط،  أوسيان، 

املصادقة على :
1 - الحل النهائي للشركة.

) - املصادقة على تقرير البصفية 
النهائي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالرباط بباريخ 5) أغسطس 

1)8) تمت رقم 116977.
149 P

صوفاديكو0
مكبب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت
رشيد الرياحي

عضو في الفيدرالية املغربية للسهنيين 
في الحسابات

وعضو الجسعية الدولية للجبايات
5) زنقة أبي شعيب الدكالي حي الليسون الرباط

لبادرف
شركة ذات مسؤولية ممدودة شريك 

وحيد
يقدر رأسسالها ب 188.888 درهم
العنوان : الطابق ) بلوك D إقامة 

النعيم تسارة
إنهاء تصفية

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
1)8) بالرباط اتفق الجسع  7) يناير 
ذات  شركة  »لبادرف«  لشركة  العا0 
رأسسالها  يقدر  ممدودة  مسؤولية 
مقرها  ويوجد  درهم   188.888 ب 
االجبساعي بالعنوان البالي : الطابق ) 
ما  تسارة، على  النعيم  إقامة   D بلوك 

يلي :
1 - مصادقة تقرير املصفي : تست 
الذي  املصفي  تقرير  على  املصادقة 
يوضح أن شركة »لبادرف« في وضعية 
مالية قانونية تجاه اآلخرين وليس لها 

أي دين تجاه مسوليها والخواص.
) - صالحية املصفي : قرر الجسع 
الكاملة  الصالحية  إعطاء  العا0 
بصفبه  ممسد  الدرفوفي  للسيد 

املصفي لشركة »لبادرف«.
الجسع  قرر   : البصفية  إغالق   - م 
لشركة  النهائي  اإلغالق  العا0 

»لبادرف«.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكسة االببدائية بالرباط 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس  م) 

م)1169.
150 P

صوفاديكو0

مكبب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

رشيد الرياحي

عضو في الفيدرالية املغربية للسهنيين 

في الحسابات

وعضو الجسعية الدولية للجبايات

5) زنقة أبي شعيب الدكالي حي الليسون الرباط

ايبريكا كورك
شركة ذات مسؤولية ممدودة

يقدر رأسسالها ب 188.888 درهم

العنوان : بلوك H رقم 1 مكرر شاطئ 

جوهرة الصخي8ات

تعيين مسي8 مساعد
بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

اتفق  بالرباط   (8(1 يونيو   (5

كورك«  »اي 8يكا  لشركة  العا0  الجسع 

يقدر  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ويوجد  درهم   188.888 ب  رأسسالها 

 : البالي  بالعنوان  االجبساعي  مقرها 

جوهرة  شاطئ  مكرر   1 رقم   H بلوك 

الصخي8ات، على ما يلي :

يقرر   : مساعد  مسي8  تعيين   -  1

االجبساع العا0 املكون من الشريكين 

جيل  السيد  تعيين  الحاضرين، 

برتغالي  جوميز،  باببيسبا  أنطونيو 

التسجيل  لبطاقة  حامل  الجنسية، 

مسي8   ،D851814م رقم  الوطنية 

مساعد لشركة اي 8يكا كورك.

بشكل  الشركة  إدارة  ستبم 

دا  أنطونيو  السيد  قبل  من  مشت8ك 

أنطونيو  والسيد جيل  سيلفا جوميز 

باببيسبا جوميز.

األسا�سي  النظا0  تمديث   -  (

عقب  العسومية  الجسعية  قررت   :

القرار األول تمديث النظا0 األسا�سي 

للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكسة االببدائية بالرباط 

رقم  تمت   (8(1 أغسطس   17

.116871
مسي8 مساعد

151 P
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BREMEN AUTOMOBILE
تأسيس شركة ممدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تست   ،(8(1 يوليو   8 يو0  بالرباط 
لشركة  البأسي�سي  القانون  صياغة 
ممدودة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص البالية :
 BREMEN  : التسسية 

.AUTOMOBILE
وتصدير  اسبي8اد   : الهدف 

السيارات الجديدة.
ابن  شارع   ،79  : االجبساعي  املقر 
 ،6 رقم  شقة  الثاني،  الطابق  سينا، 

أكدال الرباط.
تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

في مبلغ 58.888 درهم.
الشركة  تسيي8  عهد   : اإلدارة 

.Mme. MAJIDA BELAMINE
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

غاية 1م ديسس 8.
وتسجيل  القانوني  االيداع  تم 
للسمكسة  البجاري  بالسجل  الشركة 
يوليو   (8 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 799م15.
152 P

FLASHDEALS
تأسيس شركة ممدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بالرباط يو0 م أغسطس 1)8)، تست 
لشركة  البأسي�سي  القانون  صياغة 
الخصائص  لها  املسؤولية  ممدودة 

البالية :
.FLASHDEALS : التسسية

الهدف : البجارة االلكت8ونية.
ابن  شارع   ،79  : االجبساعي  املقر 
سينا، الطابق الثاني، أكدال الرباط.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 
في مبلغ 188.888 درهم.

الشركة  تسيي8  عهد   : اإلدارة 
 Mr. BELHOCINE ISMAIL ET
 Mr. RCHID AYOUB ET Mr.

.KOUSKOUS ZAKARIA

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
غاية 1م ديسس 8.

وتسجيل  القانوني  االيداع  تم 
للسمكسة  البجاري  بالسجل  الشركة 
البجارية بالرباط بباريخ م1 أغسطس 

1)8) تمت رقم 5)1541.
153 P

G.M. BUSINESS
SARL

تأسيس شركة ممدودة املسؤولية
بسقب�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
تست   ،(8(1 أغسطس   (4 يو0 
لشركة  البأسي�سي  القانون  صياغة 
الخصائص  لها  املسؤولية  ممدودة 

البالية :
.G.M. BUSINESS : التسسية

تأسيس  أعسال،  مركز   : الهدف 
شركات، توطين شركات.

ابن  شارع   ،59  : االجبساعي  املقر 
سينا، شقة رقم م، أكدال الرباط.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 
في مبلغ 188.888 درهم.

الشركة  تسيي8  عهد   : اإلدارة 
السيدين ممسد بنعرفة وحفيظ خي8 

الدين.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

غاية 1م ديسس 8.
وتسجيل  القانوني  االيداع  تم 
للسمكسة  البجاري  بالسجل  الشركة 
البجارية بالرباط بباريخ 4) أغسطس 

1)8) تمت رقم 116966.
154 P

UNIMMOBILIER
ش.0.0

مجزئ وبائع أرا�سي، منعش عقاري
شارع ممسد الخامس، مريرت، 

خنيفرة
البأسيس

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
9 أغسطس 1)8) تم تأسيس شركة 
باملواصفات  ممدودة  مسؤولية  ذات 

البالية :

.UNIMMOBILIER : التسسية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

ممسد  شارع   : االجبساعي  املقر 

الخامس، مريرت، خنيفرة.

أرا�سي  وبائع  مجزئ   : الغرض 

ومنعش عقاري.

 188.888 في  حدد   : الرأسسال 

1.888 حصة موزعة  درهم موزع  إلى 

على الشكل البالي :

ممسد أزرار : 1.888 حصة.

التسيي8 : تسي8 الشركة من طرف 

ممسد أزرار وذلك ملدة غي8 ممدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كبابة الضبط 

بباريخ  بخنيفرة  االببدائية  باملحكسة 

رقم  تمت   (8(1 أغسطس   16

رقم  البجاري  السجل  م1م/1)8) 

979م.

155 P

GHOUZLANE TRAVAUX
ش.0.0

أشغال مخبلفة

حي املسي8ة تيغسالين، خنيفرة

البأسيس
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم   (8(1 8) يوليو 

باملواصفات  ممدودة  مسؤولية  ذات 

البالية :

 GHOUZLANE  : التسسية 

.TRAVAUX

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

املسي8ة  حي   : االجبساعي  املقر 

تيغسالين، خنيفرة.

الغرض : أشغال مخبلفة.

 188.888 في  حدد   : الرأسسال 

1.888 حصة موزعة  درهم موزع  إلى 

على الشكل البالي :

يسين غزالن : 1.888 حصة.

التسيي8 : تسي8 الشركة من طرف 

يسين غزالن وذلك ملدة غي8 ممددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كبابة الضبط 

بباريخ  بخنيفرة  االببدائية  باملحكسة 

رقم  تمت   (8(1 أغسطس   16

رقم  البجاري  السجل  )1م/1)8) 

977م.

156 P

HARGAS CASH

ش.0.0

وكالة تمويل األموال ومقد0 خدمات

شارع املسي8ة الخضراء رقم 78م حي 

امالو اغري ن، خنيفرة

البأسيس
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

4 أغسطس 1)8) تم تأسيس شركة 

باملواصفات  ممدودة  مسؤولية  ذات 

البالية :

.HARGAS CASH : التسسية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

املسي8ة  شارع   : االجبساعي  املقر 

الخضراء رقم 78م حي امالو اغري ن، 

خنيفرة.

األموال  تمويل  وكالة   : الغرض 

وامبياز الخدمة.

 188.888 في  حدد   : الرأسسال 

1.888 حصة موزعة  درهم موزع  إلى 

على الشكل البالي :

حركاس كريسة : 1.888 حصة.

من  الشركة  تسي8   : التسيي8 

طرف حركاس كريسة وذلك ملدة غي8 

ممددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كبابة الضبط 

بباريخ  بخنيفرة  االببدائية  باملحكسة 

رقم  تمت   (8(1 أغسطس   11

رقم  البجاري  السجل  89م/1)8) 

969م.

157 P
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MEDKA PROMO
ش.0.0

مجزئ وبائع أرا�سي، منعش عقاري
الطابق األول رقم 94 مكرر زنقة 

الزاوية البجانية، خنيفرة
البأسيس

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
م أغسطس 1)8) تم تأسيس شركة 
باملواصفات  ممدودة  مسؤولية  ذات 

البالية :
.MEDKA PROMO : التسسية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة.

األول  الطابق   : االجبساعي  املقر 
رقم 94 مكرر زنقة الزاوية البجانية، 

خنيفرة.
أرا�سي  وبائع  مجزئ   : الغرض 

ومنعش عقاري.
 188.888 في  حدد   : الرأسسال 
1.888 حصة موزعة  درهم موزع  إلى 

على الشكل البالي :
خالد البوزيدي : 588 حصة.

ممسد البوزيدي : 588 حصة.
التسيي8 : تسي8 الشركة من طرف 
السيد خالد البوزيدي وذلك ملدة غي8 

ممددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كبابة الضبط 
بباريخ  بخنيفرة  االببدائية  باملحكسة 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   11
رقم  البجاري  السجل  88م/1)8) 

975م.
158 P

STE AYOTO CAR
SARL

كراء السيارات بدون سائق
زنقة 1 رقم 5م حي واد الذهب، 

خنيفرة
غي8  اجبساع  ممضر  بسقب�سى 
تم   (8(1 أغسطس   5 بباريخ  عادي 

اتخاذ القرارات البالية : 
588 حصة من  : تفويت   1 القرار 
لفائدة  عثساني  عسر  السيد  حصص 

السيد فؤاد ايت اشو.

القرار ) : تسيي8 الشركة من طرف 
السيد عسر عثساني والسيد فؤاد ايت 

اشو وذلك ملدة غي8 ممددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كبابة الضبط 
بباريخ  بخنيفرة  االببدائية  باملحكسة 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   11
رقم  البجاري  السجل  87م/1)8) 

787م.
159 P

 STE HOTEL CAFE
 RESTAURANT ESSAFA ET EL

MARWA
SARL

زنقة 5 رقم 11 حي النجاح، خنيفرة
غي8  اجبساع  ممضر  بسقب�سى 
تم   (8(1 أغسطس   5 بباريخ  عادي 

اتخاذ القرارات البالية : 
القرار 1 : تفويت 1888 حصة من 
لفائدة  السيدة مريم اخرفي  حصص 

السيدة فاطسة اعفي8.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كبابة الضبط 
بباريخ  بخنيفرة  االببدائية  باملحكسة 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   1(
رقم  البجاري  السجل  11م/1)8) 

.(789
160 P

STE HAFIDI ET FRERES
SARL

رقم م5 تعاونية األطلس، خنيفرة
غي8  اجبساع  ممضر  بسقب�سى 
تم   (8(1 يوليو  م1  بباريخ  عادي 

اتخاذ القرارات البالية : 
تدبي8  نشاط  إضافة   : القرار 

اسبغالل املعادن.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كبابة الضبط 
بخنيفرة  االببدائية  باملحكسة 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   9 بباريخ 
رقم  البجاري  السجل  14م/1)8) 

.(795
161 P

ZEALOUS
SARL

شركة ممدودة املسؤولية
رأسسالها 788.888 درهم

املقر االجبساعي : 5 زنقة الخرطو0 
مبجر رقم 1 املحيط الرباط

العامة  الجسوع  لقرارات  تبعا 
 »ZEALOUS« لشركة  االسبثنائية 
املنعقدة  املسؤولية،  ممدودة  شركة 
6 يوليو  1)8) و  ببواريخ فاتح ف 8اير 

1)8) تم إقرار :
االجبساعي  املقر  عنوان  تغيي8 
الحي  الثاني  الطابق   : إلى  للشركة 
 - الصناعي عين عبيق تجزئة م 8وكة 

تسارة.
إنباج  إلى  الشركة  نشاط  تغيي8 
وبيع أدوات السيلكون والبالستيك / 

بيع معدات وأجهزة املطبخ.
عنوانه  في  الشركة  فرع  تثتيت 
البجاري  السجل  رقم  وأخذ  الحالي 
للشركة األ0 كرقم تسجيله البجاري.

إضافة بيع معدات وأجهزة املطبخ 
إلى هدف الشركة.

الحصص  تفويت  على  املصادقة 
االجبساعية للشركة.

تعديل الفصول ) - 4 - 6 - 7 من 
القانون األسا�سي للشركة.

الجديدة  الصيغة  على  املصادقة 
للقانون األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
البجارية  باملحكسة  للشركة  القانوني 
 (8(1 أغسطس   (4 بباريخ  بالرباط 

تمت رقم )11696.
162 P

HSO FOOD
SARL AU

شركة ذات املسؤولية  املحدودة 
والشريك الوحيد

تعديل شركة
بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 
للجسع  بالرباط   (8(1 أغسطس   5
 HSO لشركة  االسبثنائي  العا0 
تم  ش.و  ش.0.0   FOOD SARL AU

ما يلي :

تمويل املقر االجبساعي الشركة :
1) ساحة أبو بكر الصديق   : من 

شقة رقم 8 أكدال الرباط.
رقم  م  توسعي   ( النهضة  : حي  إلى 

47) الرباط.
يقرر   : األسا�سي  النظا0  تمديث 

النظا0  تمديث  العا0  االجبساع 
املعبسدة  البعديالت  ملراعاة  األسا�سي 

وبالبالي سيبم تعديل املادة 4.
الضبط  بكبابة  اإليداع  تم  لقد 
باملحكسة البجارية بالرباط تمت رقم 
116976 بباريخ 4) أغسطس 1)8).
163 P

ARRYN
SARL

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تأسيس  تم  بسال،   (8(1 )1 يوليو 
التي  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تمسل الخصائص البالية :
.ARRYN SARL : التسسية

الهدف االجبساعي : تأجي8 املعدات 
الصناعية واآلالت.

الية، االت  مقاول أو تاجر أدوات 
كبي8ة، معدات صناعية.

مقاول في أشغال البناء واألشغال 
املبنوعة.

رأس املال : 188.888 درهم.

من  اببداء  سنة   99  : املدة 
البأسيس النهائي.

 (1( رقم  ممل   : االجبساعي  املقر 
زنقة الجوز حي الشيخ ملفضل سال.

املزداد  ملهدن  ياسر   : التسيي8 
بباريخ 9 يناير 881) الحامل للبطاقة 
الساكن   AE(84487 رقم  الوطنية 
الشيخ  حي   18 رقم  الزيبون  بزنقة 

ملفضل سال.
التسجيل  تم   : البجاري  السجل 
باملحكسة  البجاري  بالسجل 
19 أغسطس  بباريخ  االببدائية بسال 
1)8) تمت رقم 1))4م رقم اإليداع 

7171م.
164 P
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STE NEW HOBBY HUB
SARL

مقرها االجبساعي القصبة الشرقية 
مE4-M-مE مبجر رقم 16 تامسنة 
سيدي يميى زعي8 الصخي8ات - تسارة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

م1  بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إنشاء  تم   ،(8(1 أغسطس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ممدودة، مسيزاتها كسا يلي :
 STE NEW HOBBY  : التسسية 

.HUB SARL
بالجسلة  وبيع  اسبي8اد   : الهدف 
والهواية  للتسلية  لعب  والبقسيط 

لالسبعسال الفردي والجساعي.
الرأسسال : 188.888 درهم.

الشركاء :
 : العرائ�سي  خالد  ممسد  السيد 

58.888 درهم.
السيد سعيد ابو شليح : 58.888 

درهم.
املجسوع : 188.888 درهم.

بصفة  الشركة  يسي8   : التسيي8 
خالد  ممسد  السيد  من  كل  مشت8كة 
شليح  ابو  سعيد  والسيد  العرائ�سي 

ملدة غي8 ممدودة.
املقر االجبساعي القصبة الشرقية 
تامسنة   16 رقم  مبجر   Eم-E4-Mم
سيدي يميى زعي8 الصخي8ات - تسارة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
االببدائية  املحكسة  لدى  البجاري  
ببسارة تمت رقم مم48م1 بباريخ 4) 

أغسطس 1)8).
165 P

 GUELLIL HOUSSINE
TECHNOLOGY

»GHT«
سجل تجاري م6476م

9م شارع اللة الياقوت الطابق 
الخامس شقة D الدار البيضاء

البصفية النهائية للشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
1م  بباريخ  البيضاء  بالدار  املنعقد 

ديسس 8 8)8) قرر ما يلي :

البصفية النهائية للشركة.

الضبط  بكبابة  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  البجارية  باملحكسة 

بباريخ م) أغسطس 1)8) تمت رقم 

.798479

166 P

STE ISO AVENIR
تعديل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بباريخ  اجبساع  ممضر  بسوجب 

مساهم  قرر   (8(1 م) أغسطس 

 »STE ISO AVENIR« شركة  ومسي8 

الكائن مقرها بالعيون ما يلي :

عنوان  إلى  الشركة  مقر  تغيي8 
جديد : مدينة 5) مارس بلوك W رقم 

748 العيون.

تم وضع القانون املؤسس للشركة 

في املحكسة االببدائية بالعيون بباريخ 

رقم  تمت   (8(1 أغسطس  م) 

.(751/(8(1

167 P

STE WARCHAT ALJANOUB
تعديل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بباريخ  اجبساع  ممضر  بسوجب 

مساهم  قرر   (8(1 )1 أغسطس 

 STE WARCHAT« شركة  ومسي8 
ALJANOUB« الكائن مقرها بالعيون 

ما يلي :

 1888 بعلوش  عساد  السيد  باع 

حصة للسيد حسيد كيمل.

مسي8  كيمل  السيد حسيد  تعيين 

جديد للشركة.

عنوان  إلى  الشركة  مقر  تغيي8 
 557 رقم   81 األمل  حي   : جديد 

العيون.

تم وضع القانون املؤسس للشركة 

في املحكسة االببدائية بالعيون بباريخ 

رقم  تمت   (8(1 أغسطس   1(

.(695/(8(1
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KIT MOTO
كيت موتو

تأسيس شركة ذات مسؤوليات 
ممدودة مع مساهم وحيد

بسوجب عقد عرفي مؤرخ في الدار 
تم   ،(8(1 يونيو  8م  في  البيضاء 
للشركة  األسا�سي  النظا0  تأسيس 
والحصرية  املحدودة  املسؤولية  ذات 
كسا  وخصائصها  وحيد،  مساهم  مع 

يلي :
.KIT MOTO اإلسم : كيت موتو

ذات  شركة   : الشركة  نسوذج 
مساهم  مع  ممدودة  مسؤوليات 

وحيد.
من  الرئي�سي  الغرض   : الغرض 

الشركة في كل من املغرب والخارج :
وتصدير  واسبي8اد  وبيع  شراء 
النارية  الدراجات  أنواع  جسيع 

الجديدة أو املسبعسلة.
وتصدير  واسبي8اد  وبيع  شراء 
الدراجات  ملحقات  أنواع  جسيع 

النارية الجديدة أو املسبعسلة.
أنواع  جسيع  وإصالح  صيانة 

املركبات.
قطع  جسيع  وتركيب  وبيع  شراء 

الغيار واألدوات وامللحقات.
أي  في  الهواة  أو  املهنية  املشاركة 
في  ريا�سي  وحدث  ريا�سي  نشاط 

جسيع الرياضات امليكانيكية.
جسيع  مسارسة  على  البدريب 

الرياضات امليكانيكية.
وأي عسلية تطوير عقاري مرتبطة 
بإحدى  أو غي8 مباشر  بشكل مباشر 
لبعزيز  أعاله  إليها  املشار  العسليات 

وتطوير نشاط الشركة.
وعسوما، جسيع املعامالت املنقولة 
املبعلقة  املالية  أو  املنقولة  وغي8 
أو غي8 مباشر، بشكل  بشكل مباشر 
األغراض  من  بأي  جزئي  أو  كلي 
األغراض  لجسيع  أو  أعاله  املحددة 

املساثلة أو ذات الصلة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تسجيلها 
في السجل البجاري، باسبثناء حاالت 
املنصوص  املبكر  الحل  أو  البسديد 

عليه في القانون الساري.

شارع   ،46  : الرئي�سي  املكبب 
 ،6 رقم  شقة   ( الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء.
عند  ثابت  املال  رأس   : املال  رأس 
مبلغ 188.888 درهم وهي مقسسة إلى 
االكبباب  منهسا،  لكل  درهم   18.888
له  ويدفعها واملخصصة  كامل  بشكل 

السيد مني8 أبو أيوب.
إدارة الشركة : سبدار الشركة من 
طرف السيد مني8 أبو أيوب ملدة غي8 

ممدودة.
يناير  في فاتح  تبدأ   : املالية  السنة 

وتنبهي في 1م ديسس 8 من كل عا0.
الشركة  ستسي8   : اإلمضاء 
أبو  مني8  بالسيد  الخاص  باإلمضاء 

أيوب.
III - اإليداع القانوني : تم اإليداع 
لدى  الضبط  بكبابة  القانوني 
في  البيضاء  للدار  البجارية  املحكسة 
السجل  رقم  تمت   (8(1 يوليو   14

البجاري 518751.
169 P

SIEG MEDICAL DEVICE
تأسيس شركة ذات مسؤوليات 

ممدودة
بسوجب عقد عرفي مؤرخ في الدار 
تم   ،(8(1 يونيو   (9 في  البيضاء 
للشركة  األسا�سي  النظا0  تأسيس 
ذات املسؤولية املحدودة والحصرية، 

وخصائصها كسا يلي :
 SIEG MEDICAL«  : اإلسم 

.»DEVICE
ذات  شركة   : الشركة  نسوذج 

مسؤوليات ممدودة.
من  الرئي�سي  الغرض   : الغرض 

الشركة في كل من املغرب والخارج :
الجسلة  او  بالبقسيط  وبيع  شراء 
ومعدات  الطبية  اآلالت  جسيع 

البجسيل إضافة إلى ال 8مجيات.
وتركيب  بيع  وتصدير،  اسبي8اد 
الطبية  اللواز0  جسيع  وإصالح 

ومعدات البجسيل.
اسبي8اد وتصدير املنبجات الطبية 

ومنبجات البجسيل.
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املباشر  غي8  أو  املباشر  البمقيق 

املالية  االقبصادية  العسليات  لجسيع 

واإلدارية املبعلقة بأهداف الشركة أو 

من املحبسل أن تسهل تمقيقها.

وعسوما، جسيع املعامالت املنقولة 

املبعلقة  املالية  أو  املنقولة  وغي8 

أو غي8 مباشر، بشكل  بشكل مباشر 

األغراض  من  بأي  جزئي  أو  كلي 

األغراض  لجسيع  أو  أعاله  املحددة 

املساثلة أو ذات الصلة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تسجيلها 

في السجل البجاري، باسبثناء حاالت 

املنصوص  املبكر  الحل  أو  البسديد 

عليه في القانون الساري.

السكن   ،((  : الرئي�سي  املكبب 

األنيق عين الشق، الدار البيضاء.

عند  ثابت  املال  رأس   : املال  رأس 

مبلغ 188.888 درهم وهي مقسسة إلى 

االكبباب  منهسا،  لكل  درهم   18.888

املرتبطة  ويدفعها  كامل  بشكل 

واملخصصة لكل منهم، وبسا يتناسب 

مع مساهساتهم، على النمو البالي :

يبكون   : اإلدارة  مجلس  أعضاء 

أعضاء مجلس اإلدارة األول من :

 49.888  : قادري  ذكاء  السيدة   

درهم : 498 سهسا.

 51.888  : العسري  عادل  السيد 

درهم : 518 سهسا.

إدارة الشركة : سبدار الشركة من 

طرف السيد عادل العسري و السيدة 

ذكاء قادري و ملدة غي8 ممدودة.

يناير  في فاتح  تبدأ   : املالية  السنة 

وتنبهي في 1م ديسس 8 من كل عا0.

III - اإليداع القانوني : تم اإليداع 

لدى  الضبط  بكبابة  القانوني 

البيضاء  للدار  البجارية  املحكسة 

رقم  تمت   (8(1 أغسطس   11 في 

السجل البجاري 1م8)51.
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مكبب األسباذ أكناو
موثق بالدار البيضاء

TH ENERGY شركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك الوحيد
1 - طبقا للعقد املبلقي من طرف 
بالدار  موثق  اكناو  الحنفي  األسباذ 
تم   ،(8(1 يوليو  م)  بباريخ  البيضاء 
إنشاء القانون األسا�سي للشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تكسن مسيزاتها في :
 VIVO« الوحيد  الشريك 
ENERGY MAROC« شركة مساهسة 
درهم،   (48.488.888 رأسسالها 
البيضاء  بالدار  االجبساعي  مقرها 
البوفيق  تجزئة   ( زينيت  عسارة 
معروف  سيدي  النواصر،  طريق 
بالدار  البجاري  بالسجل  واملقيدة 
م46، تعريفها الضريبي رقم  البيضاء 
رقم  املوحد  وتعريفها   8188888(

888879م889م)888.
.»TH ENERGY« : التسسية

بجسيع  الطعا0  تقديم   : الهدف 
أشكاله.

بيع  مراكز  إدارة  و/أو  اسبغالل 
األطعسة تمت اي اسم تجاري.

املشاركة في رأسسال أي كان قائم 
واملساهسة  وبيع  حيازة  مسبقبلي،  أو 

وإدارة الشركة.
من  مباشر  غي8  أو  مباشر  بشكل 
إنشاء  الفرعية،  الشركات  خالل 
الحر  التسيي8  عقد  وتأجي8  وحيازة 
يبسثل  التي  البجارية  األصول  لجسيع 
األغذية  وبيع  تصنيع  في  نشاطها 
وبيع  أشكاله  بجسيع  الطعا0  وتقديم 
وتناولها  واملشروبات  السندويتشات 
عا0  بشكل  أخذها  أو  املكان  عين  في 
تجارة  قطاع  في  املنبجات  لجسيع 
الزراعية واملجاالت  االغذية واألغذية 

ذات الصلة.
اسبغاللها  بهدف  انشاء  أو  شراء 
بأي وسيلة وعلى وجه الخصوص عن 
طريق عقود االمبياز أو أي عقد آخر 
االيجار  عقود  املؤسسات،  لجسيع 
العسل  ورش  املصانع،  البجارية، 
الشرب،  ممالت  في  املبخصصة 

وصاالت  البيتزا،  املطاعم،  الحانات، 

دوغ،  الهوت  وبيع  اعداد  الشواء، 

اللحو0،  من  )مصنوع  الهام 8غر 

السندويشات  السسك(  أو  الدجاج 

وغي8ها، باإلضافة إلى جسيع الوجبات 

أو  املكان  عين  في  تناولها  يسكن  التي 

الجاهزة.

بشكل  مرتبط  منبوج  أي  تسويق 

مباشر أو غي8 مباشر بالطعا0.

العسليات  جسيع  عسوما 

املنقولة،  الصناعية،  الخدماتية، 

واملالية،  االقبصادية،  العقارية، 

املرتبطة بشكل مباشر أو غي8 مباشر 

من  التي  أو  أعاله  املذكورة  باألشياء 

تعزز تمقيقها وتطويرها  أن  املحبسل 

غي8  أو  مباشرة  مشاركة  أي  كذلك 

في  األشكال  من  شكل  أي  في  مباشرة 

الشركات التي تسعى لبمقيق أهداف 

مساثلة أو ذات صلة.

البيضاء،  الدار   : االجبساعي  املقر 

لحريزي،  ادريس  محج  8م،  أنفا  حي 
رقم )م.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها بالسجل البجاري ما عدا في 

حالة الفسخ املسبق أو البسديد.

درهم   188.888  : الرأسسال 

فئة  من  حصة   1888 إلى  مقسسة 

املسلوكة  للواحدة،  درهم   188

 »VIVO ENERGY MAROC« لشركة

بصفبه شريك وحيد للشركة املسساة 

ببقديسها مساهستها النقدية.

 GEORGE السيد   : التسيي8 

بصفبه   ALEXANDER ROBERTS

مع  ممدودة  غي8  ملدة  وحيد  شريك 

هذا  في  له  املخولة  الصالحيات  كامل 

الشأن.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8 من كل سنة.

بعد خصم  األرباح  : صافي  األرباح 

األولوية القانونية تقسم بين الشركاء 

حسب مساهسة كل شريك.

األسهم  أرباح  وتمصل   : الفوائد 

حسب أولوية األرباح القابلة للبوزيع

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -  (

بكبابة الضبط لدى املحكسة البجارية 

4 أغسطس  بباريخ  البيضاء  بالدار 

1)8) تمت رقم 5)7889.

م - تم تقييدها بالسجل البجاري 

م58)51  رقم  تمت  البيضاء  بالدار 

بباريخ 4 أغسطس 1)8).
مقبطف من أجل اإلشهار

دراسة األسباذ أكناو، موثق بالدار البيضاء
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F ONE AUTO

SARL

تفويت حصص
تعيين مسي8

العا0  الجسع  ملقبضيات  طبقا 

يونيو   14 بباريخ  املؤرخ  عادي  الغي8 

1)8) قرر شركاء الشركة ما يلي :

السيدة  فوتت   : حصص  تفويت 

السيد  إلى  حصة   148 مليكة  غنا0 

السيد  فوت  كسا  الكديري  كسال 

للسيد  حصة   (88 حاتم  غريسات 

كسال الكديري وبذلك أصبح رأسسال 

الشركة موزع على الشكل البالي :

السيد كسال الكديري يسبلك 48م 

حصة.

 668 تسبلك  مليكة  غنا0  السيدة 

حصة.

 7 و   6 الفصل  تعديل  تم  وبذلك 

من القانون األسا�سي.

مليكة  غنا0  السيدة  اسبقالة 

وتعيين  للشركة  كسسي8ة  منصبها  من 

السيد كسال الكديري مسي8ا للشركة 

ملدة غي8 ممدودة.

األسا�سي  النظا0  إعادة  إقرار 

للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالرباط تمت رقم م11689 

بباريخ 18 أغسطس 1)8).

172 P
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STE RISHAL TRANS
SARL AU
تأسيس

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
تمسل  والتي  بسال   (8(1 يوليو   15

الخصائص البالية :
طرود  شحن   : االجبساعي  الهدف 

املنبجات من الدولة.
رأسسال الشركة : 188.888 درهم 
فئة  من  حصة   1.888 إلى  مقسسة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   188

بين الشركاء على الشكل البالي :
 1.888  : ابراهيم  العلمي  السيد 

حصة.
من  اببداءا  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  البأسيس 

السجل البجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1م ديسس 8 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تتبدئ من تاريخ التسجيل.
بن  ممسد  مسر   : االجبساعي  املقر 
 8 رقم   16 إقامة  زنيب  الهادي  عبد 

سال الجديدة.
املسي8 : العلمي ابراهيم.

البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 
رقم  تمت  بسال  االببدائية  باملحكسة 

7165م بباريخ 19 أغسطس 1)8).
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SOCIETE ZAOUITE GAZ
»ZAGAZ«

بورنازيل حي موالي رشيد 1 بلوك 1 
رقم 67 الدار البيضاء
زيادة رأسسال الشركة

الجسع  ممضر  بسقب�سى   -  1
الدار  في  املؤرخ  االسبثنائي  العا0 
 (8(1 يونيو   (5 بباريخ  البيضاء 
لشركة »ZAOUITE GAZ« باخبصار 

»ZAGAZ« ش.0.0 تقرر ما يلي :
ب  الشركة  رأسسال  زيادة 
من  لرفعه  درهم   1.888.888
 (.888.888 إلى  درهم   1.888.888
درهم بخلق 18.888 حصة اجبساعية 
للحصة  درهم   188 بقيسة  جديدة 

الواحدة.

تعديل البندين السادس والسابع 
من القانون األسا�سي للشركة.

تغيي8 القانون األسا�سي للشركة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
أغسطس   11 بباريخ  البيضاء  بالدار 

1)8) تمت رقم 789474.
بيان مخبصر
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ديوان األسباذ علمي حسني اليزيد

شركة لوازغ اليث
ش.0.0.

رأسسالها : 88.888) درهم
سجل تجاري رقم 9169)1

املقر االجبساعي : الدار البيضاء 
شارع بوركون وزنقة جعفر ابن 

حبيب إقامة املشرق ) الطابق األول 
الرقم م

تفويت حصص اجبساعية
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
السيد  فوت   ،(8(8 7 ديسس 8 
االدري�سي،  أيوب  كسال  ممسد 
الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحامل 
الحصص  مجسوع   ،BE49948 رقم 
 588 عددها  البالغ  االجبساعية 
التي يسلكها في شركة »لوازيغ  حصة، 
عبد  السيد  لفائدة  ش.0.0.  اليث« 
لبطاقة  الحامل  عبايقة،  الرحيم 

.B781745 البعريف الوطنية رقم
 (8 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
عبد  السيد  فوت   ،(8(1 أبريل 
لبطاقة  الحامل  عبايقة،  الرحيم 
 ،B781745 رقم  الوطنية  البعريف 
 588 البالغة  االجبساعية  الحصص 
التي يسلكها في شركة »لوازيغ  حصة، 
عبد  السيد  لفائدة  ش.0.0.  اليث« 
لبطاقة  الحامل  ال 8اهمي،  النبي 

.BH5954البعريف الوطنية رقم م
 (88.888  : الشركة  مال  رأس 

درهم.
إلى  الشركة  مال  رأس  ينقسم 
موزعة  درهم،   188 سهم،   (888

كالبالي :
السيد عبد النبي ال 8اهمي : 1888 

حصة ؛

 : عبايقة  الرحيم  عبد  السيد 
1888 حصة ؛

املجسوع : 888) حصة.
النبي  عبد  السيد   : التسيي8 
البعريف  لبطاقة  الحامل  ال 8اهمي 
مسي8   BH5954م رقم  الوطنية 

قانوني للشركة ملدة غي8 ممدودة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

7 يوليو 1)8) تمت رقم م78596.
للخالصة والبيان

األسباذ علمي حسني اليزيد
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HD NET
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة بشريك وحيد 

رأسسالها : 188.888 درهم، مقرها 
االجبساعي 14 زنقة األشعري شقة 

رقم 4 أكدال الرباط
.HD NET SARL AU : ?التسمي

املعدات  تركيب   : الهدف 
الكهربائية وتركيب أنظسة الحساية.

البجارة بشكل عا0.
زنقة   14  : االجبساعي  املقر 

األشعري شقة رقم 4 أكدال الرباط.
: حدد رأسسال  الشركة  رأس مال 

الشركة في 188.888 درهم.
رشيد  السيد   : الشركة  تسيي8 

الرايس.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  القانوني 

تمت رقم 749م15.
176 P

YEB TRAVAUX
SARL AU

رأسسالها 58.888 درهم
مقرها االجبساعي 14 زنقة االشعري 

شقة رقم 4، أكدال الرباط
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة بشريك وحيد
 YEB TRAVAUX SARL : التسسية

.AU

الهدف : مقاول أشغال مخبلفة أو 

البناء.
زنقة   ،14  : االجبساعي  املقر 

األشعري شقة رقم 4، أكدال الرباط.
: حدد رأسسال  الشركة  رأس مال 

الشركة في 58.888 درهم.

يوسف  السيد   : الشركة  تسيي8 

ال 8همي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  القانوني 

.RC 15تمت رقم : 781م

177 P

MASTERING NEGOCE
SARL

رأسسالها 188.888 درهم
مقرها االجبساعي 14 زنقة االشعري 

شقة رقم 4، أكدال الرباط

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة بشريك وحيد

 MASTERING  : التسسية 

.NEGOCE SARL

الهدف : مقاول أشغال مخبلفة أو 

البناء.
زنقة   ،14  : االجبساعي  املقر 

األشعري شقة رقم 4، أكدال الرباط.
: حدد رأسسال  الشركة  رأس مال 

الشركة في 188.888 درهم.

فهد  السيد   : الشركة  تسيي8 

الهردوز.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  القانوني 

.RC 15تمت رقم : 747م

178 P

GAM ANIMALERIE
SARL AU

املؤرخ  العرفي  العقد  بسقب�سى 

بالرباط بباريخ م) يونيو 1)8) قد تم 

املسؤولية  املحدودة  شركة  تأسيس 

مواصفاتها  الوحيد  الشريك  ذات 

كالبالي :

 GAM ANIMALERIE  : التسسية 

.SARL AU
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تجارة   : االجبساعي  الهدف 

الحيوانات األليفة وتصدير االسبي8اد.

املسمى  امللك   : االجبساعي  املقر 

كازينو 6مN الهرهورة تسارة.

حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

في  للشركة  االجبساعي  الرأسسال 

188.888 درهم موزع على ألف حصة 

على  موزعة  حصة  لكل  درهم  مائة 

الشريك الوحيد كسا يلي :

 1888  : أمينة  كسال  السيدة 

حصة.

الشركة مع  تسيي8  : عهد  التسيي8 

ممددة  غي8  ملدة  االجبساعي  اإلمضاء 

إلى السيدة : كسال أمينة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  كبابة  لدى  القانوني 

 (4 بباريخ  االببدائية  املحكسة 

أغسطس 1)8) تمت رقم 8مم6.

179 P

ADAM DAHAK
SARL AU

تأسيس
املؤرخ  العرفي  العقد  بسقب�سى 

 (8(1 أغسطس  م1  بباريخ  بالرباط 

املحدودة  شركة  تأسيس  تم  قد 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

مواصفاتها كالبالي :

 ADAM DAHAK  : التسسية 

.SARL AU

السلع  نقل   : االجبساعي  الهدف 

للغي8.

املقر االجبساعي : 8 تجزئة معسورة 

هالل  أوالد   9 شقة   45 حساين 

حساين سال الجديدة سال.

حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

في  للشركة  االجبساعي  الرأسسال 

188.888 درهم موزع على ألف حصة 

على  موزعة  حصة  لكل  درهم  مائة 

الشريك الوحيد كسا يلي :

السيد ضحاك نور الدين : 1888 

حصة.

الشركة مع  تسيي8  : عهد  التسيي8 
ممددة  غي8  ملدة  االجبساعي  اإلمضاء 

إلى السيدة : ضحاك نور الدين.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  كبابة  لدى  القانوني 
بباريخ بسال  االببدائية   املحكسة 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس  م) 

88)7م.
180 P

EBP MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد رأس مالها 98.888 

درهم
مقرها االجبساعي : زنقة ال 8تقال، 

إقامة سون سنث8، عسارة د، الطابق 
الخامس/ حي الرياض، الرباط

اسبسرارية الشركة
بباريخ الجساعي  القرار   بسوجب 
وضعت  والذي   (8(1 يوليو   7
نسخة منه بكبابة الضبط باملحكسة 
أغسطس   5 بباريخ  بالرباط  البجارية 
قرر   116676 رقم  تمت   (8(1
املذكورة  للشركة  الوحيد  الشريك 
98.888 درهم  أعاله، والتي رأسسالها 
ال 8تقال،  زنقة  االجبساعي  ومقرها 
الطابق  د،  إقامة سون سنث8، عسارة 
الخامس، حي الرياض، الرباط مايلي :

وفقا للسادة 86 من القانون 96-5 
بالقانون  واملبسسة  املعدلة  بصيغبه 

4)-18 عد0 حل الشركة.
بسثابة مقبطف وبيان

املسي8

181 P

MAJER HOLDING
شركة ممدودة املسؤولية
رأسسالها 18.888 درهم

مقرها االجبساعي : مكبب 44، عسارة 
AI إقامة رياض أنفا، شارع عسر 

الخيا0، القطب املالي الدار البيضاء
السجل البجاري : 461885

العادي  العا0  تبعا ملحضر الجسع 
 (8(1 يونيو  8م  بباريخ  والغي8 عادي 

تقرر مايلي :

على أساس غي8 عادي

 MAJER من  الشركة  اسم  تغيي8 

 BAKER TILLY إلى   HOLDING

.MAJER HOLDING

النظا0  صياغة  وإعادة  تعديل 

األسا�سي.

إلتسا0  الصالحيات  تفويض 

اإلجراءات القانونية.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

 (8(1 أغسطس   18 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 9م7981.
قصد النشر واإلعالن

182 P

MAJER AUDIT

شركة ممدودة املسؤولية

رأسسالها 188.888 درهم

مقرها االجبساعي : مكبب 54، عسارة 

AI إقامة رياض أنفا، شارع عسر 

الخيا0، القطب املالي الدار البيضاء

السجل البجاري : 941)6م

العادي  العا0  تبعا ملحضر الجسع 

 (8(1 يونيو  8م  بباريخ  والغي8 عادي 

تقرر مايلي :

على أساس غي8 عادي

 MAJER من  الشركة  اسم  تغيي8 

 BAKER TILLY MAJER إلى   AUDIT

.AUDIT

النظا0  صياغة  وإعادة  تعديل 

األسا�سي.

إلتسا0  الصالحيات  تفويض 

اإلجراءات القانونية.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

 (8(1 أغسطس   18 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 798148.
قصد النشر واإلعالن

183 P

ITALGEN MAROC ENER
شركة مجهولة اإلسم تمت البصفية

برأس مال 9.188.888م درهم
مقرها االجبساعي : 57م، شارع ممسد 
الخامس، الطابق الخامس، فضاء 
)/A شقة رقم 18، الدار البيضاء

السجل البجاري : 665م4)
العادي  العا0  تبعا ملحضر الجسع 
 (8(1 يونيو   9 بباريخ  عادي  والغي8 

تقرر مايلي :
على أساس غي8 عادي.

جسيع  عن  املصفي  تقرير  فمص 
عسليات البصفية واعبساده ؛

حسابات  واعبساد  فمص 
البصفية للشركة ؛

إبراء ذمة املصفي ؛
واإللغاء  البصفية  بإغالق  اإلقرار 

النهائي للشركة ؛
صالحيات املصفي ؛

صالحيات اإلجراءات القانونية.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
 (8(1 أغسطس  م)  بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 798499.
قصد النشر واإلعالن

184 P

RGL
الشركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي
تغيي8 الفصل 4 من القانون األسا�سي
تلقبه  رسمي  عقد  بسقب�سى 
السنو�سي  حسني  نزهة  األسباذة 
بباريخ البيضاء  بالدار   موثقة 
6) ديسس 8 818)، قرر الجسع العا0 
ذات  بالشركة  للشركاء  عادي  الغي8 
رأسسالها   ،RGL املحدودة  املسؤولية 
بالسجل  املسجلة  درهم،   4(8888
الرقم  تمت  البيضاء  للدار  البجاري 

البمليلي 7917م1 مايلي :
للشركة  االجبساعي  املقر  تمويل 
البيضاء،  بالدار  الكائن  العنوان  من 
الحاج  زنقة  املنصور،  يعقوب  شارع 
األر�سي،  الطابق  العفي8،  الجياللي 
الكائن  امبداد  املعاريف   ،16 رقم 
باب  الزيبون،  إقامة  بسراكش، 
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ال 8يد  صندوق  الويدان،  اطلس، 
6م4)1، 48868، مراكش النخيل.

من   4 الفصل  تغيي8  وبالبالي 
القانون األسا�سي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املركز الجهوي لالستثسار لوالية جهة 

مراكش آسفي بباريخ 7) ماي 1)8).
من أجل النسخة واإلشارة

املسي8

185 P

»SVEALTHY«
ذات املسؤولية املحدودة  

السجل البجاري رقم : 587181
تأسيس شركة 

تلقبه  رسمي  عقد  بسقب�سى   )I
السنو�سي  حسني  نزهة  األسباذة 
موثقة بالدار البيضاء بباريخ 8 يونيو 
نزهة  السيدة  من  كل  قامت   ،(8(1
كي8ان  ابن  ياسسين  السيدة  و  برادة 
بوضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

الخصائص البالية :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل   -

املسؤولية املحدودة.
.»SVEALTHY«  : التسسية -

- املقر اإلجبساعي : الدار البيضاء، 
حي  عسكري،  حسن  أبو  زنقة   ،11

املستشفيات.
- الغرض اإلجبساعي : يبسثل غرض 

الشركة في ما يلي :
كراء،  بناء،  تبادل،  بيع،  شراء، 
إنشاء  حر،  تسيي8-  أو  اكت8اء 
البخسيس  مراكز  جسيع  واسبغالل 
وفقدان الوزن، اإلست8خاء، البدليك، 
الراحة )منبجع صحي، سونا، حسا0(، 
الحالقة  البجسيل،  البدنية،  اللياقة 
و  بالوجه  )بالجسم،  والعناية 

بالشعر( ؛
النف�سي  والدعم  البدريب 

للبخسيس و مماربة الشيخوخة ؛ 
الخ 8ة و نصائح البجسيل ؛ 

األشكال  بجسيع  اسبغالل  اقبناء، 
أو بيع جسيع مناهج، براءات اإلخت8اع 
بهذه  املبعلق  البجاري  واإلمبياز 

األنشطة ؛

تصدير،  اسبي8اد،  بيع،  شراء، 
عرض و توزيع جسيع األجهزة ، السلع، 
بالراحة،  املبعلقة  والبوابع  املنبجات 
وجسيع  والبجسيل  بالبخسيس 
والبوابع  واملنبجات  السلع  األجهزة، 

املرتبطة بالحالقة والعناية بالشعر؛
املشاركة املباشرة أو الغي8 مباشرة 
العسليات،  في جسيع  أي شكل،  تمت 
املقاوالت أو الشركات التي تم أو سيبم 
الغرض  نفس  لها  التي  تأسيسها، 
العسليات  جسيع  عامة،  بصفة  و  أو 
قانونية،  سواء  طبيعتها  كانت  كيفسا 
أوغي8  منقولة  مالية،  اقبصادية، 
منقولة، مدنية أوتجارية، و املرتبطة 
أوبأغراض  الذكر  السالف  بالغرض 

أخرى مشابهة أو مرتبطة به؛
- املدة : 99 سنة تتبدئ من تاريخ 

تسجيل الشركة بالسجل البجاري.
- الرأسسال اإلجبساعي : 188.888 
حصة   1888 إلى  مقسم  درهم 
188 درهم للحصة  اجبساعية بقيسة 

الواحدة، مقسسة كالبالي :
- السيدة نزهة برادة، 588 حصة.

- السيدة ياسسين ابن كي8ان، 588 
حصة.

من  تتبدئ   : اإلجبساعية  السنة   -
1م ديسس 8 من  فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.
- التسيي8 : عين القانون األسا�سي 
السيدة نزهة برادة و السيدة ياسسين 
ابن كي8ان كسسي8تان للشركة ملدة غي8 

ممدودة.
األرباح : من األرباح الصافية وبعد 
تخصم  السابقة،  الخسارات  خصم 
1|8) على األقل لبأسيس اإلحبياطي 
إشارة  رهن  يوضع  الباقي  و  القانوني 

الجسعية العسومية.
مللف  القانوني  اإليداع  تم 
املحكسة  ضابطة  لدى  البأسيس 
بباريخ للدارالبيضاء   البجارية 
16 يونيو 1)8) تمت رقم 966)78.

مسجلة  الشركة   : التسجيل 
بالسجل البجاري للدار البيضاء تمت 

رقم 587181.
من أجل النسخة واإلشارة

التسيي8

186 P

»MANDARISS«
ذات املسؤولية املحدودة بشريك 

وحيد

السجل البجاري رقم : 177)51

تأسيس شركة 
تلقبه  رسمي  عقد  على  بناء 

السنو�سي  حسني  نزهة  األسباذة 

 (8 بباريخ  البيضاء،  بالدار  موثقة 

ادريس  السيد  قا0   ،(8(1 يونيو  

األسا�سي  القانون  بوضع  مندرس 

لشركة ذات الخصائص البالية:

ذات  شركة   : القانوني  الشكل   -

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

ذات  الشركة   : التسسية   -

وحيد بشريك  املحدودة   املسؤولية 

.»MANDARISS «

- املقر اإلجبساعي : الدار البيضاء، 
زاوية شارع عبد املومن و زنقة سسية، 
إقامة شهرزاد م، الطابق 4، رقم 8)، 

النخيل.

- الغرض اإلجبساعي : يبسثل غرض 

الشركة في ما يلي : 

تغيي8،  إصالح،  ملكية،  شراء، 

بناء، تجهيز، تسيي8، كراء، اإلسبغالل 

تثسين  مباشر،  الغي8  أو  املباشر 

و  العقارية  الحقوق  و  جسيع األمالك 

البصرف فيها.

إنشاء، اقبناء، تسيي8، اإلسبغالل 

تسيي8أي  مباشر،  الغي8  أو  املباشر 

أصل تجاري.

مساهسة الشركة بجسيع الوسائل 

أو  تم  التي  شركة  أو  مقاولة  أي  في 

بغرض  املرتبطة  تأسيسها  سيبم 

شركات  تأسيس  طريق  عن  الشركة 

است8داد  اكبباب،  تقدمة،  جديدة، 

السندات، اندماج أو شراكة.

العسليات  جسيع  عامة،  بصفة  و 

املالية،  أو  البجارية  الصناعية، 

املرتبطة  املنقولة،  أوالغي8  املنقولة 

بصفة مباشرة أو غي8 مباشرة بغرض 

الشركة أو التي تساعد على تمقيقه.

- املدة : 99 سنة تتبدئ من تاريخ 

تسجيل الشركة بالسجل البجاري.

 18.888  : اإلجبساعي  الرأسسال   -
حصة   188 إلى  مقسم  درهم 
188 درهم للحصة  اجبساعية بقيسة 
ادريس  السيد  ملك  في  كلها  الواحدة 

مندرس.
تتبدئ من   : السنة اإلجبساعية    -
من  دجن 8  1م  في  وتنبهي  يناير  فاتح 

كل سنة.
- التسيي8 : عين القانون األسا�سي 
كسسي8وحيد  مندرس  ادريس  السيد 

للشركة ملدة غي8 ممدودة.
الصافية  األرباح  من   : األرباح   -
السابقة،  الخسارات  خصم  وبعد 
لبأسيس  األقل  على   (8|1 تخصم 
يوضع  والباقي  القانوني  اإلحبياطي 

رهن إشارة الجسعية العسومية.
مللف  القانوني  اإليداع  تم 
للدار  البجارية  باملحكسة  البأسيس 
 (8(1 أغسطس   ( بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 788558.
مسجلة  الشركة  التسجيل: 
البيضاء،  للدار  البجاري  بالسجل 
رقم   تمت   (8(1 أغسطس   ( بباريخ 

.51(177
من أجل النسخة واإلشارة

املسي8

187 P

»JNANE AL KHAYRATE«
الشركة ذات املسؤولية املحدودة

تلقبه  رسمي  عقد  بسقب�سى 
السنو�سي  حسني  نزهة  األسباذة 
موثقة بالدار البيضاء بباريخ )1 أبريل 
1)8) وهب السيد عسر جسال الدين 
الصديق حورية  السيدة   لزوجبه 

ما يلي :
بقيسة  اجبساعية  حصة   ((58
التي  الواحدة،  للحصة  درهم   188
ذات  بالشركة  تامة  ملكية  يسبلكها 
 JNANE« املحدودة  املسؤولية 
مقرها  الكائن   ،»AL KHAYRATE
 ،(( بالدارالبيضاء،  اإلجبساعي، 
حي  الخطابي،  الكريم  عبد  شارع 
إيبودرو0، املسجلة بالسجل البجاري 
البمليلي  الرقم  تمت  للدارالبيضاء  

م48555،
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حق الرقبة ل 15 حصة اجبساعية 

الواحدة  للحصة  درهم   188 بقيسة  

أعاله  املذكورة  بالشركة  يسبلكها  التي 

حق  الصديق  حورية  السيدة  )تسلك 

اإلنبفاع لهذه الحصص( ،

و بالبالي قرر السيد ممسد ياسين 

جسال  ادريس  السيد   ، الدين  جسال 

الدين،  جسال  مريم  السيدة  الدين، 

السيدة  و  الدين  جسال  عسر  السيد 

7 من  الفصل  تغيي8  الصديق  حورية 

القانون األسا�سي،

تلقبه  رسمي  عقد  بسقب�سى 

السنو�سي  حسني  نزهة  األسباذة 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  موثقة 

ممسد  السيد  قرر   (8(1 أبريل 

ادريس  السيد  الدين،  جسال  ياسين 

جسال  مريم  السيدة  الدين،  جسال 

الدين جسال  عسر  السيد   الدين، 

املالكين  الصديق  حورية  والسيدة 

 »JNANE شركة  رأسسال  من  4/م  ل 

صياغة  إعادة   ،AL KHAYRATE«

القانون األسا�سي.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

البجارية  املحكسة  ضابطة  لدى 

 (8(1 ماي   1( بباريخ  للدارالبيضاء 

تمت رقم 778147 .

من أجل النسخة واإلشارة

املسي8  

188 P

»GROUPE J HOLDING«
الشركة املجهولة اإلسم

تلقبه  رسمي  عقد  بسقب�سى 

السنو�سي  حسني  نزهة  األسباذة 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  موثقة 

أبريل 1)8) : 

الدين  جسال  عسر  السيد  وهب 

الصديق  حورية  السيدة  لزوجبه 

درهم   188 بقيسة  سهم   )144.888(

تؤخذ  ممررة،  كلها  الواحد  للسهم 

يسبلكها  التي  سهم  )4.888)م(  من 

ملكية تامة بالشركة املجهولة اإلسم  

الكائن   ،»GROUPE J HOLDING  «

بالدارالبيضاء،  اإلجبساعي  مقرها 

الخطابي،  الكريم  عبد  شارع   ،((

بالسجل  املسجلة  إيبودرو0،  حي 

الرقم  تمت  للدارالبيضاء  البجاري 

البمليلي 188551،

القانوني  اإليداع  تم  قد  و 

البجارية  املحكسة  ضابطة  لدى 

 (8(1 ماي   5 بباريخ  للدارالبيضاء 

تمت رقم م77789 .
من أجل النسخة واإلشارة

املسي8  

189 P

»PROMARZAK«
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

تلقبه  رسمي  عقد  بسقب�سى 

السنو�سي  حسني  نزهة  األسباذة 

موثقة بالدار البيضاء بباريخ )1أبريل 

جسال  عسر  السيد  فإن   ،(8(1

اإلسم  املجهولة  للشركة  فوت  الدين 

الكائن   »GROUPE J HOLDING«

بالدارالبيضاء،  اإلجبساعي  مقرها 

))، شارع عبد الكريم الخطابي، حي 
إيبودرو0، املسجلة بالسجل البجاري 

البمليلي  الرقم  تمت  للدارالبيضاء 

حصة  مممم  مجسوع   ،188551

188 درهم للحصة  اجبساعية بقيسة 

يسلكها  التي  ممررة،  كلها  الواحدة، 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بالشركة 

مقرها  الكائن   ،PROMARZAK

الحي  بالدارالبيضاء،  اإلجبساعي، 

الطريق  معروف،  سيدي  الصناعي 

بالسجل  املسجلة   ،18(9 الثالثية 

الرقم  تمت  للدارالبيضاء  البجاري 

البمليلي م41م16.

قررت  البفويت،  لهذا  نتيجة 

 GROUPE « الشركة املجهولة اإلسم

ذات  »والشركة   J HOLDING

بشريك  املحدودة  املسؤولية 

 »LOTISSMATKOM HOLDING«وحيد

للشركة  الوحيدين  الشركاء  باعببارهم 

ما يلي :
القانـــون  من   7 الفصل  تعديل 
القانون  صياغة  .إعادة  األساســـي 

األسا�سي .

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

البجارية املحكسة  ضابطة   لدى 

 (8(1 ماي   5 بباريخ  البيضاء  للدار 

تمت رقم 777894.
من أجل النسخة واإلشارة

املسي8  

190 P

»TANZANITE  «
الشركة ذات املسؤولية املحدودة ذي 

الشريك الوحيد 

فبح فرع
تلقبه  رسمي  عقد  بسقب�سى 

السنو�سي  حسني  نزهة  األسباذة 

بباريخ البيضاء  بالدار   موثقة 

الشريك  قرر   ،(8(1 مارس   18

املسؤولية  ذات  بالشركة  الوحيد 

الوحيد الشريك  ذي   املحدودة 

 188.888 رأسسالها   »TANZANITE«

بالدار  اإلجبساعي  مقرها  درهم٬ 

 ،18(9 الثالثية  الطريق  البيضاء، 

معروف،  سيدي  الصناعي  الحي 

بالدار  البجاري  بالسجل  مسجلة 

البمليلي  الرقم  تمت  البيضاء 

م4818م ما يلي :

بسراكش،  للشركة  فرع  فبح 

جساعة تاركة، طريق تاركة، صندوق 

املركز   ،5 رقم  مبجر   ،48148 ال 8يد 

تمت  مراكش،  تاركا  كارفور  البجاري 

 TANZANITE SUCCURSALE»إسم

،»MARRAKECH - TARGA

تمديد  مع  للفرع  مدير  تعيين 

صالحياته، 

 : البجارية  العالمة  إلحاق 

 »RAFINITY MARRAKECH 1«

الكائن  البجاري  املحل  واجهة  في 

بسراكش، جساعة تاركة، طريق تاركة، 

صندوق ال 8يد 48148، مبجر رقم 5، 

املركز البجاري كارفور تاركا مراكش،  

و في أية لوحة إشهارية، وثيقة إدارية 

أو تجارية : فواتي8، سندات التسليم، 

سندات الطلبات، إلخ.....

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

لجهة  لالسثبسار  الجهوي  املركز 

مراكش اسفي بباريخ 8) ماي 1)8). 
من أجل النسخة واإلشارة

املسي8

191 P

 NEW VISION TRANSPORTS

SOLUTIONS

NVTS
الزيادة في رأسسال الشركة

تعديل الفصلين 6 و 7 من القانون 
األسا�سي

إعادة صياغة القانون األسا�سي
تلقبه  توثيقي  عقد  بسقب�سى 

السنو�سي  حسني  نزهة  األسباذة 

بباريخ البيضاء  بالدار   موثقة 

العا0  الجسع  قرر   ،(8(1 يوليو   (8

ذات  بالشركة  للشركاء  عادي  الغي8 

 NEW VISION املحدودة  املسؤولية 

 TRANSPORTS SOLUTIONS
باخبصار »NVTS« رأسسالها 18.888 

بالدار  االجبساعي  مقرها  درهم، 

الكريم  عبد  شارع   ،(( البيضاء، 

املسجلة  إيبودرو0،  حي  الخطابي، 

البيضاء  للدار  البجاري  بالسجل 

تمت الرقم البمليلي 55)448 مايلي :

من  الشركة  رأسسال  في  الزيادة 

1.888.888 درهم  إلى  18.888 درهم 

اجبساعية  حصة   9.988 بخلق 

للواحدة،  درهم   188 بقيسة  جديدة 

مع  باملقاصة  وممررة  مكبتبة  كلها 

الحساب الجاري للشركاء.
تعديل الفصلين 6 و 7 من القانون 

األسا�سي.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

للدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

 (8(1 أغسطس   17 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 798848.
من أجل النسخة واإلشارة

املسي8

192 P
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STE «3LAB« 
SARL

تكوين شركة ممدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  ممضر  بسقب�سى 
وضع  تم   (8(1 أبريل   (6 بباريخ 
ممدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات املسيزات البالية :
الهدف : البجارة.

االسبي8اد والبصدير.
التسيي8 البجاري.

املقر : شارع موالي احسد الوكيلي 
عسارة 8م رقم 8 حسان الرباط.

بسا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
قدره 188.888 درهم.

غي8  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي8 
ممدودة من طرف : عثسان يوسف.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 8) أغسطس 1)8).
رقم السجل البجاري : 771م15.

193 P

STE NETHUB
SARL

تكوين شركة ممدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  ممضر  بسقب�سى 
وضع  تم   (8(1 يونيو   18 بباريخ 
ممدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات املسيزات البالية :
االسبي8اد والبصدير.

االعالميات.
بيع كامي8ات املراقبة.

املقر : شارع موالي أحسد الوكيلي 
عسارة 8م رقم 8 حسان الرباط.

بسا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
قدره 188.888 درهم.

غي8  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي8 
ممدودة من طرف :

السيد لعراي�سي عسر.
احزيز مونية احزيز.

بكبابة  تم   : القانوني  لإليداع 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
السجل  رقم   (8(1 يوليو   (8 بباريخ 

البجاري : م77م15.
194 P

STE CHISWICK & CO
SARL AU

تكوين شركة ممدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  ممضر  بسقب�سى 

وضع  تم   (8(1 ماي   18 بباريخ 

ممدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املسيزات البالية :

الهدف : 

بيع الفواكه والخضر.

املنبجات  وتصدير  اسبي8اد 

الفالحية.

اسبغالل األنشطة الفالحية.

املقر : شارع موالي أحسد الوكيلي 

عسارة 8م رقم 8 حسان الرباط.

بسا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 188.888 درهم.

غي8  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي8 

ممدودة من طرف :

لحطوط خليل.

بكبابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ ) أغسطس 1)8) رقم السجل 

البجاري : م)8م15.

195 P

STE NEW BRUNSWICK
SARL AU

تكوين شركة ممدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  ممضر  بسقب�سى 

وضع  تم   ،(8(1 ماي   18 بباريخ 

ممدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املسيزات البالية :

الهدف : بيع الفواكه والخضر.

املنبجات  وتصدير  اسبي8اد 

الفالحية.

اسبغالل األنشطة الفالحية.

املقر : شارع موالي أحسد الوكيلي 

عسارة 8م رقم 8 حسان الرباط.

بسا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 188.888 درهم.

غي8  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي8 

ممدودة من طرف :

ابو جساج ممسد ر�سى.

بكبابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ ) أغسطس 1)8) رقم السجل 

البجاري : 885م15.

196 P

MOUVEMENT CONSEIL
SARL AU

الذي  العا0  الجسع  ملحضر  وفقا 

عقد في مقر الشركة في 16 أغسطس 

1)8) قرر الشريك الوحيد مايلي :

السيد  قا0   : جديد  مدير  تعيين 

ريم  السيدة  ببعيين  بونجوع  أيسن 

لفت8ة  للشركة  منفردا  مديرا  ال 8همي 

غي8 ممددة.

تقبل   : األول  املدير  اسبقالة 

الجسعية العامة غي8 العادية للشركة 

اسبقالة املدير السيد أيسن بونجوع.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

البجارية بالرباط بباريخ م) أغسطس 

1)8) تمت رقم مم1169.

197 P

HAK - TECK
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بشريك وحيد

رأسسالها : 188.888 درهم

مقرها االجبساعي : 5، تجزئة أبواب 

النصر مجسوعة 5 عسارة 5 رقم 7 

عامر سال

بسقب�سى عقد عرفي ممرر بباريخ 

4 يونيو 1)8) تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  ممدودة  مسؤولية 

باملسيزات البالية :

.HAK - TECK : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.

وبيع  شراء   : االجبساعي  املوضوع 
املكاتب  ومعدات  املكبتية  اللواز0 
وأجهزة الكسبيوتر وملحقات الهاتف.

مركز البصوير والطباعة.
وتمويل  الفواتي8  تمصيل  وكالة 

األموال.
اإلدارية  الخدمات  بين  الجسع 

املكبتية.
خدمات خاصة.
املدة : 99 سنة.

املقر االجبساعي : 5، تجزئة أبواب 
 7 رقم   5 عسارة   5 مجسوعة  النصر 

عامر سال.
درهم   188.888  : الرأسسال 
فئة  من  حصة   1888 إلى  مقسسة 

188 درهم للحصة الواحدة.
الحكيم  عبد  السيد   : الحصص 

البكوري :  1888 حصة.
إلى  التسيي8  أسند   : التسيي8 
السيد عبد الحكيم البكوري الحامل 
 LB رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

49855 ملدة غي8 ممدودة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ بسال  االببدائية   باملحكسة 

) أغسطس 1)8) تمت رقم م77.
198 P

GASTROLIM FOOD
SARL AU

الرأسسال : 188.888 درهم
إقامة عبد املومن املركز ملبقى شارع 

عبد املومن وأنوال طابق ) مكبب 
رقم )8) الدار البيضاء

RC : 45799م
في املبخذ  القرار   بسقب�سى 

16 يوليو 1)8) تقرر مايلي :
 : إلى  الحسني  يونس  السيد  باع 
 1888 الحسني  السال0  عبد  السيد 
حصة بثسن 188 درهم للحصة أي ما 

مجسوعه 188.888 درهم.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
 (8(1 أغسطس   (4 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم ))7986.
199 P
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 STE EL HARRACHY

SERVICES

SARL

العرفي  العقد  شروط  حسب 

تأسيس  تم   (8(1 يونيو   (8 بباريخ 

ممدودة  لشركة  األسا�سي  النظا0 

املسيزات  حسب  وذلك  املسؤولية 

البالية :

 STE EL HARRACHY  : التسسية 

.SERVICES SARL

الشكل القانوني : شركة ممدودة 

املسؤولية.

: مركز عين دريج  املقر االجبساعي 

املجاعرة وزان.

الغرض والغاية : 

غسل السيارات وتنظيفها.

التشحيم  ومواد  الغيار  قطع  بيع 

للسيارات.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل البجاري.

ألف  مائة   : الخاص  املال  رأس 

حصة   1888 على  مقسسة  درهم 

لكل  درهم   188 فئة  من  اجبساعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.

الحامل  رشيد  الحرا�سي  السيد 

 : رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

GM77747 : 588 حصة.

الحامل  احسد  الحرا�سي  السيد 

 : رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

GM67916 588 حصة.

من  اببداء   : االجبساعية  السنة 

كل  من  ديسس 8  1م  إلى  يناير  فاتح 

سنة.

رشيد  الحرا�سي  السيد   : املديرية 

ملدة غي8 ممدودة.

باملحكسة  تم   : القانوني  اإليداع 

أغسطس   11 بباريخ  وزان  االببدائية 

1)8) رقم السجل البجاري : 1م18.

200 P

MASARDER INVEST
SARL AU
تأسيس

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،(8(1 يوليو   5
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخصائص البالية :
 MASARDER INVEST : التسسية

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.
15، شارع األبطال   : مقر الشركة 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.
جعلت   : االجبساعي  الهدف 
املغرب  داخل  لها  هدفا  الشركة 
وخارجه إما لحسابها او حساب الغي8 

أو باالشت8اك.
أعسال مبنوعة.

االسبي8اد والبصدير.
اإليجار،  البيع،  الشراء، 
والبضائع  لألجهزة  والبوزيع  البوصيل 

والخدمات.
رأس املال : 188.888 درهم مكون 
188 درهم  1888 حصة من فئة  من 

للحصة الواحدة مقسسة كالبالي :
هادي  بن  صالح  بن  حسد  السيد 

اليامي 1888 حصة.
املدة : 99 سنة اببداء من تأسيس 

الشركة.
املسي8 : السيد حسد بن صالح بن 

هادي اليامي.
فاتح  من  تتبدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 1م ديسس 8.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   (5 يو0  بالرباط  البجارية 

.D 116991 1)8) تمت رقم
201 P

TECHNOTACTIQUE
SARL

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،(8(1 يونيو   (8
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص البالية :
  TECHNOTACTIQUE : التسسية

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية ممدودة.

15، شارع األبطال   : مقر الشركة 
شقة رقم 4 أكدال الرباط.

جعلت   : االجبساعي  الهدف 
املغرب  داخل  لها  هدفا  الشركة 
وخارجه إما لحسابها او حساب الغي8 

أو باالشت8اك.
تهيئة  تركيب  البيع،  الشراء، 
الكسبيوتر  وبرامج  األجهزة  وصيانة 

والوسائط املبعددة.
املواقع  وتعزيز  وإقامة  إنشاء 
اإللكت8ونية والبواصل املرئي وتطوير 

الويب والجوال.
لبقنيات  تطبيقات  تطوير 
املواقع  املعلوميات الجديدة، وإنشاء 

اإللكت8ونية.
رأسسال الشركة : 188.888 درهم 
مكون من 1888 حصة من فئة 188 
مقسسة  الواحدة  للحصة  درهم 

كالبالي :
 588 الرحيم  عبد  طرالي  السيد 

حصة.
السيد علوي امدغري عسر : 588 

حصة.
املدة : 99 سنة اببداء من تأسيس 

الشركة.
املسي8 : السيد طرالي عبد الرحيم 

والسيد علوي امدغري عسر.
فاتح  من  تتبدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 1م ديسس 8.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   (5 يو0  بالرباط  البجارية 

.D 116989 1)8) تمت رقم
202 P

كاسامو
KASAMO

حي جنان الغساري وزان
فسخ مسبق للشركة

العا0  الجسع  ملقبضيات  طبقا 
كاسامو  شركة  لشركاء  الطارئ 
بباريخ  املنعقد   KASAMO ش.ذ.0.0. 

1م يوليو 1)8) تقرر :

الفسخ املسبق للشركة.

مصفي  ال 8جي سعيد  السيد  عين 

للشركة.

جنان  بحي  البصفية  مقر  حدد 

علي جنان الغساري وزان.

العا0  الجسع  ممضر  إيداع  تم 

بوزان  االببدائية  باملحكسة  الطارئ 

بباريخ 17 أغسطس 1)8) تمت رقم 

.(94/(1

203 P

AMLILI ش.م.م
الشريك الوحيد

قرار جساعي فوق العادة للشركاء 

بباريخ 8) يونيو 1)8)

رأسسالها 188.888 درهم

 MAG N°1( LOT مقرها االجبساعي

HASSANIA

اتفقوا على مايلي الحل األول :

مليلي  السيد   : الحصص  تفويت 

وحسل  ممسد  بلحيسر  للسيد  فوت 

وحقوق  العادية  الضسانات  جسيع 

درهم   188 بقيسة  حصة   1888

للحصة التي بموزته في الشركة.

مسي8  تعيين   : الثاني  الحل 

بلحيسر  السيد   : للشركة  جديد 

مركز  بزحيليكة  ممسدالساكن 

الرماني الخسيسات.

مسي8  اسبقالة   : الثالث  الحل 

الحامل  أيوب  مليلي  السيد  للشركة 

.AD(للبطاقة الوطنية رقم 559مم

الحل الرابع : تغيي8 املقر االجبساعي 

 LOT MRHAT HAY من  للشركة 

 WED DAHAB RUE BAB NASSR

 MAG N°1( إلى   N° 18 - TEMARA

.LOT HASSANIA TEMARA

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بالرباط في 14 يوليو 1)8) تمت رقم 

.67(6

204 P
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بروكاس
ش.ذ.0.0.

تصفية مسبقة للشركة
بباريخ  منعقد  عرفي  عق  بواسطة 

8م يوليو 1)8)، قرر شركاء الشركة 
املسساة بروكاس ش.ذ.0.0.، رأسسالها 

الرئي�سي  مقرها  درهم،   188.888

بالدار البيضاء : 76، وق الفي8اي عين 

في  ومسجلة  البيضاء  الدار  السبع، 

 ،97681 البجاري تمت رقم  السجل 

تصفية الشركة بشكل قاطع ونهائي، 

مزاولة  على  قدرتها  لعد0  وذلك 

نشاطها.

مقر  في  البصفية  مقر  اخبيار  تم 

عين   47 تجزئة   ( سوالما  الشركة 

 : واملصفي  البيضاء  الدار  السبع، 

السيد الحاض عبد الواحد، القاطن 

 ( سوالما  الشركة   : البيضاء  بالدار 

47 عين السبع، والذي له كل  تجزئة 

لإلشراف  املطلق  والحق  الصالحيات 

بهذه  املبعلقة  اإلجراءات  كل  على 

البصفية.
املسي8 واملصفي

205 P

IMRANE TRAVAUX
SARL

شركة ممدودة املسؤولية
رأسسالها 88.888) جرهم

املقر الرئي�سي : )49 حي ياسسينة، 

خريبكة

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

م1 يوليو 1)8) تم تقرير مايلي :

 (88 الشركة  أسهم  تفويض 

إلى  حصة من السيد التسليم ممسد 

أخيه السيد التسليم خالد.

تعيين السيد التسليم خالد مسي8 

وحيد ألجل غي8 ممدود.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكسة  الضبط  بكبابة  القانوني 

أغسطس  م1  في  خريبكة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 96م.

السجل البجاري رقم : م8مم.

206 P

DADOUCHE ARCHITECTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

فاتح  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
تمسل  والتي  بالرباط   (8(1 ماي 

الخصائص البالية :
مكبب  إعداد   : االجبساعي  الهدف 

مهندس معساري.
العسارة  في  واستشارات  دراسات 

وتخطيط املدن.
املشورة القانونية والخ 8ة.

الخ كسا جاء في املادة م من قانون 
الشركة.

رأسسال الشركة : 188.888 درهم 
فئة  من  حصة   1888 إلى  مقسسة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   188

بين الشركاء على الشكل البالي :
 758  : دادوش  نجيب  السيد 

حصة.
السيد عسر دادوش : 58) حصة.

من  اببداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  البأسيس 

السجل البجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1م ديسس 8 من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تتبدئ من تاريخ التسجيل.
ضاية  زنقة   6  : االجبساعي  املقر 
أكدال   16 الشقة  الرابع  الطابق  عوا 

الرباط.
املسي8 : السيد نجيب دادوش ملدة 

غي8 ممدودة.
 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

154865 بالرباط.
لالسبخراج واإلشارة

املسي8

207 P

STE APEX IMMOBILIER
SARL AU

تكوين شركة ممدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

بالرباط  مؤرخ  ممضر  بسقب�سى 
وضع  تم   (8(1 أغسطس   18 بباريخ 
ممدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات املسيزات البالية :
الهدف : مقاول عقاري.

زنقة  املقاومة  شارع   : املقر 
ابيدجان العسارة 1)، الطابق الثالث 

رقم املحل 8 حي املحيط الرباط.
بسا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 188.888 درهم.
الشركة من طرف  تدار   : التسيي8 
غي8  ملدة  الجزولي  نادية  السيدة 

ممدودة.
بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 18 أغسطس 1)8).
 154(51 البجاري  السجل  رقم 

تمت رقم 116995.
208 P

AFRAH MAISON
SARL

رأسسالها االجبساعي : 588.888 درهم
مقرها االجبساعي : مكبب رقم 1، 
الطابق م تجزئة آفاق ) رقم 186 

جساعة سعادة مراكش
املؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم   (8(1 أبريل   (( يو0  بسراكش 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
اسم  تمسل  ممدودة  مسؤولية  ذات 
املسؤولية  ذات  شركة  ميزون  أفراح 
.AFRAH MAISON SARL املحدودة

الغرض : منعش عقاري
مجزئ األرا�سي.

واألشغال  البناء  في  مقاول 
املخبلفة.

 ،1 رقم  مكبب   : الرئي�سي  املقر 
 168 رقم   ( آفاق  تجزئة  م  الطابق 

جساعة سعادة مراكش.
تدو0  الشركة  مدة  إن   : املدة 
تسجيلها  اببداء من سو0  )99( سنة 
وقع  إذا  ماعدا  البجاري  السجل  في 
حسب  تسديدها  أو  مسبقا  فسخها 
القانون  في  عليه  منصوص  ماهو 

البأسي�سي.
الرأسسال االجبساعي : إن رأسسال 
مقسم  درهم   588.888 هو  الشركة 
إلى 5888 حصة مبلغ كل حصة 188 

درهم موزعة بين الشركاء كسا يلي :
السيد بالك صالح : 588) حصة.
السيد أعيا أحسد : 588) حصة.

سنة  تتبدئ   : الشركة  سنة 
1م  في  وتنبهي  يناير  فاح  في  الشركة 

ديسس 8 من كل سنة.
الشركة  ستسي8   : الشركة  إدارة 
أو  صالح  بالك  السيدين  طرف  من 

أعيا أحسد وذلك ملدة غي8 ممدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكسة  الضبط  بكبابة  القانوني 
ماي   6 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 886م)1.
209 P

ETCOMAR
SARL

ايتكومار ش.م.م.
الكائن مقرها االجبساعي ب : شقة 
 B رقم 11 الرحسة م1 حي املسي8ة

مراكش
ملخص قصد النشر

املؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بسثابة   (818 يوليو   6 يو0  بسراكش 

الجسع العا0 االسبثنائي قرر مايلي :
حصص  تفويت  على  املصادقة 
السيد  بها  قا0  التي  الشركة  رأسسال 
تغزاوي  رياض  والسيد  الحاري  نوفل 

كسا يلي :
حصة   1(8 الحاري  نوفل  السيد 

لفائدة عبد هللا الحاري.
58) حصة  تغزاوي  رياض  السيد 

لفائدة عبد هللا الحاري.
58) حصة  تغزاوي  رياض  السيد 

لفائدة واصل الحاري.
الجديد  البقسيم  يصبح  وبذلك 

لحصص رأسسال الشركة كسا يلي :
السيد نوفل الحاري : 88م حصة.

عبد هللا الحاري : 78م حصة.
واصل الحاري : 58) حصة.

للشركة  االجبساعي  املقر  تمويل 
 147 : رقم  العنوان الجديد اآلتي  إلى 

طريق مكناس 48888 مراكش.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بسراكش  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (818 أكبوبر   5 بباريخ 

7م475.
210 P
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ETCOMAR
SARL

ايبكومار ش 0 0
رأسسالها : 188.888 درهم

الكائن مقرها االجبساعي ب : شقة 
B رقم 11 الرحسة م1 حي املسي8ة

مراكش

ملخص قصد النشر
املؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم   (889 ف 8اير  م  يو0  بسراكش 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

اسم  تمسل  ممدودة  مسؤولية  ذات 

.ETCOMAR SARL 0.0.ايبكومار ش

الغرض : 

NEGOCIANT تاجر

جسيع العسليات البجارية، املالية، 

الصناعية، ... التي لها عالقة بالغرض 

البجاري للشركة.

 11 رقم  شقة   : الرئي�سي  املقر 

الرحسة م1 حي املسي8ة B مراكش.

تدو0  الشركة  مدة  إن   : املدة 

تسجيلها  يو0  من  اببداء  سنة   99

وقع  إذا  عدا  ما  البجاري  السجل  في 

حسب  تسديدها  أو  مسبقا  فسخها 
القانون  في  عليه  منصوص  هو  ما 

البأسي�سي.

الرأسسال االجبساعي : إن رأسسال 

مقسم  درهم   188.888 هو  الشركة 

إلى 1888 حصة مبلغ كل حصة 188 

درهم موزعة على الشركاء كسا يلي :

السيد نوفل الحاري 588 حصة.

السيد رياض تغزاوي 588 حصة.

سنة  تتبدئ   : الشركة  سنة 

1م  في  وتنبهي  يناير  فاتح  في  الشركة 

ديسس 8 من كل سنة.

الشركة  ستسي8   : الشركة  إدارة 
الحاري  نوفل  السيد  طرف  من 

والسيد رياض تغزاوي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكسة  الضبط  بكبابة  القانوني 

يناير  8م  بباريخ  بسراكش  البجارية 

889) تمت رقم مم4.

211 P

PARA NAIT-OF شركة

SARL

مبجر رقم 1 بالطابق األر�سي

تجزئة الفضيلة القطعة رقم 54

طريق عين الشقف فاس

تأسيس شركة

بفاس  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تأسيس  تم   (8(1 يوليو   1( بباريخ 

تبسيز  شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بالخصائص البالية :

 PARA NAIT-OF : تسسية الشركة

شركة ذات مسؤولية ممدودة.

الهدف االجبساعي : صيدلية شبه 

طبية.

 1 رقم  مبجر   : االجبساعي  املقر 

الفضيلة  تجزئة  األر�سي  بالطابق 

54 طريق عين الشقف  القطعة رقم 

فاس.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.

فاتح  من   : املحاسباتية  السنة 

يناير إلى 1م ديسس 8 من كل سنة.

مبلغ  في  ممددة   : الرأسسال 

 1888 إلى  مجزأة  درهم   188.888

حصة  لكل  درهم   188 بقيسة  حصة 

موزعة كالبالي :

حكيسة نيت علي 588 حصة.

عسرو افريد 588 حصة.

مجسوع األسهم : 1888 سهم.

التسيي8 : الشركة مسي8ة من طرف 

السيدة حكيسة نيت علي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  لالستثسار  الجهوي  باملركز 

م  بباريخ   M1(61/(8(1 رقم  تمت 

البجاري  السجل   (8(1 أغسطس 

رقم  املهنية  الضريبة  م))69 

757م88م1.
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 SOCIETE CREZY

LOGISTIQUES ET TRANS
SARL AU

شارع عبد الكريم الخطابي عسارة

بن مو�سى الكواش الطابق الثاني 

فاس

تأسيس شركة
بسقب�سى عقد عرفي بفاس بباريخ 

شركة  تأسيس  تم   (8(1 يوليو   (8

بشريك  ممدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تبسيز بالخصائص البالية :

 CREZY  : الشركة  تسسية 

شركة   LOGISTIQUES ET TRANS

بشريك  ممدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

الهدف االجبساعي : 

نقل البضائع نيابة عن اآلخرين.

اإلرساليات.

النقل الوطني والدولي.

عبد  شارع   : االجبساعي  املقر 

مو�سى  بن  عسارة  الخطابي  الكريم 

الكواش الطابق الثاني فاس.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.

فاتح  من   : املحاسباتية  السنة 

يناير إلى 1م ديسس 8 من كل سنة.

مبلغ  في  ممددة   : الرأسسال 

 1888 إلى  مجزأة  درهم   188.888

حصة  لكل  درهم   188 بقيسة  حصة 

موزعة كالبالي :

السيد توفيق عابيد 1888 حصة.

مجسوع األسهم : 1888 سهم.

التسيي8 : الشركة مسي8ة من طرف 

السيد توفيق عابيد.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  لالستثسار  الجهوي  باملركز 

بباريخ  M1(88/(8(1 رقم   تمت 
البجاري  السجل   (8(1 أغسطس   5

رقم  املهنية  الضريبة   69((5

185)68م1.
مسي8 الشركة :

توفيق عابيد

213 P

مكبب االستشارة FIDUTEMA ش.0.0
رقم 6م1 شارع القاهرة كومطراف 1، تسارة

الهاتف : 48.)7.64.4م.85

الفاكس : 7.64.47.64م.85

 SMART WORKS CONCEPT
SARL

تفويت حصص واسبقالة مسي8
في مؤرخ  عرفي  عقد   بسقب�سى 
شركة  قررت   (8(8 ديسس 8   (
 SMART WORKS CONCEPT

SARL ش.0.0 ما يلي :
ملكية  في  حصة   158 تفويت 
السيد  إلى  هواري  سفيان  السيد 

سفيان عبيدة.
تفويت 58 حصة في ملكية السيد 
أنوار  السيد  إلى  هواري  سفيان 

م 8وك.
ملكية  في  حصة   188 تفويت 
السيد أيوب سورادي إلى السيد أنوار 

م 8وك.
اسبقالة السيد سفيان هواري.

تميين القانون األسا�سي للشركة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   4 بباريخ 

.116619
214 P

مكبب االستشارة CCM CONSEILS ش.0.0
رقم 6م1، شارع القاهرة الطابق األول

شقة رقم ) كومطراف 1 تسارة

الهاتف : 48.)7.64.4م.85

الفاكس : 7.64.47.64م.85

SOFIAZEN
SARL
ش.0.0

الكائن مقرها : املحل البجاري من 
العسارة رقم 85)1 الوفاق تسارة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بسقب�سى 
1) يونيو 1)8) قد تم تأسيس شركة 
املسؤولية  ذات   SOFIAZEN SARL
الخصائص  تمسل  والتي  املحدودة 

البالية :
SOFIAZEN SARL : التسسية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية ممدودة.
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 188.888  : الشركة  رأسسال 
درهم.

مؤسسة   : االجبساعي  الهدف 
الحالقة والبجسيل.

تشغيل حسا0 ودش.
الشركاء :

جسال بشري 888 حصة.
صوفيا اقاريدن 88) حصة.

مسي8ة  اقاريدن  صوفيا   : التسيي8 
للشركة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديسس 8  1م  إلى 
تاريخ  من  تتبدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
البقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
البجارية  باملحكسة  البجاري  بالسجل 
ببسارة بباريخ ) أغسطس 1)8) تمت 

رقم 911مم1.
215 P

VEGETAL CONCEPT
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رأسسالها : 18.888 درهم
املقر االجبساعي : )م زنقة حسن بن 

شقرون حي الكارد الرباط
الجسع  ممضر  في  جاء  ملا  تبعا 
باملقر  املنعقد  االسبثنائي  العا0 
يونيو  8م  بباريخ  للشركة  االجبساعي 

1)8) تقرر ما يلي :
الشفهي  البقرير  على  املوافقة 
إليها من رئيس مجلس اإلدارة  املقد0 
السنة  خالل  الشركة  نشاط  عن 
 (8(8 ديسس 8  1م  في  املنتهية  املالية 
ويعطي إبراء ذمة كاملة وغي8 مبمفظ 
للسديرين املشاركين إلنجاز مهسبه في 

ذلك اليو0.
وبعد  االسبثنائي  العا0  الجسع 
االطالع عليه تصادق بال تمفظ على 
املنتهية  للسنة  والحسابات  امليزانيات 
عرضت  كسا   (8(8 ديسس 8  1م  في 

عليه.
1م  في  املنتهية  السنة  نتيجة 
وتبلغ  مربمة  كانت   (8(8 ديسس 8 
تخصيصها  تقرر  وبالبالي   (4667.84
بالكامل لألرباح املرحلة بعد االعت8اف 

باالحبياطي القانوني.

 اسبقالة السيدة ميسالن كريستيل
دانييل من منصبها كسسي8ة للشركة.

السيد  املسي8ين  مهسة  تجديد 
والسيد  جي8از  اندري  نيكوالس 
لفت8ة  اندري  مارسو  ادوارد  فالونبان 
الفردي  اإلمضاء  مع  ممدودة  غي8 

للسيد نيكوالس اندري جي8از.
مرفق  جديد  أسا�سي  نظا0  وضع 

بسا سبق من البعديالت.
تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 
 (8(1 يوليو   19 في  بالرباط  البجارية 

تمت رقم 87م116.
وهذا بسثابة مقبطف وبيان

216 P

شركة أدمامير كونستريكسيو
ش.0.0

زردال، سكبور 1، رقم 15م1
بوقنادل، سال

العا0  الجسع  ملحضر  تبعا 
يونيو   17 بباريخ  للشركاء  االسبثنائي 
 9 بباريخ  الرباط  في  املسجلة   ،(8(1

يوليو 1)8)، تقرر ما يلي :
»أدمامي8  الشركة  االنمالل 

كونست8يكسيو« ش.0.0.
أحسد  امل 8وكي  السيد  تعيين 

كسصفي للشركة.
زردال،   : في  البصفية  مقر  تثتيت 
بوقنادل،  15م1،  رقم   ،1 سكبور 

سال.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال،  االببدائية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 يونيو  م)  بباريخ 

8))7م.
217 P

لبراهمة كاش
ش.0.0 ذات شريك وحيد

شارع ابن الهيثم، رقم 1، ل 8اهسة
عامر، سال

للشريك  عرفي  عقد  بسقب�سى 
أغسطس   16 بباريخ  الوحيد 
بباريخ الرباط  في  املسجلة   ،(8(1 
وضع  تم   ،(8(1 أغسطس   16
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
مسؤولية ممدودة باملسيزات البالية :

»ل 8اهسة كاش«  : شركة  التسسية 

شركة ش.0.0 - ذ ش و.

املقر البجاري : شارع ابن الهيثم، 
رقم 1، ل 8اهسة، عامر، سال.

املوضوع :

تمويل األموال.

عسوما جسيع العسليات البجارية، 

وغي8  العقارية  املالية،  الصناعية، 

في  املساهسة  يسكنها  التي  العقارية 

تنسية الشركة.

من  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس الفعلي للشركة.

التسيي8 : تسيي8 الشركة من طرف 

السيدة البازي مريم.

درهم   188.888   : الرأسسال 

موزعة بين الشركاء كسا يلي :

 1888  : مريم  البازي  السيدة 

حصة.

املجسوع : 1888 حصة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ م) أغسطس 1)8) تمت رقم 

7195م.

218 P

STE OUZZYRENTAL
SARL AU

تكوين شركة ممدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  ممضر  بسقب�سى 

يو0 7 يونيو 1)8) تم وضع القوانين 

األساسية لشركة ممدودة املسؤولية 

املسيزات  ذات  الوحيد  الشريك  ذات 

البالية :
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

سليسان  الحاج  مجسوعة   : املقر 
رقم 99 حي يعقوب املنصور - الرباط.
بسا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 188.888 درهم.

الشركة من طرف  تدار   : التسيي8 

غي8  ملدة  ازمان  خديجة  السيدة 

ممدودة.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 يوليو   5 بباريخ 

السجل البجاري 99مم15.
219 P

BIK-TECH
بيع الحصص االجبساعية

تغيي8 املقر االجبساعي
العا0  الجسع  ممضر  بسوجب 
االسبثنائي غي8 العادي املنعقد بباريخ 
الشركة  مساهم  قرر   (8(1 ماي   (5

BIK-TECH ما يلي :
بيع الحصص االجبساعية كالبالي : 
إلى  بيخو  الرحيم  عبد  السيد  يتيع 
السيد عبد الرحيم السرحاني جسيع 
حصصه في الشركة، أي 888) حصة 
يعادل  ما  حصة  لكل  درهم   188 ب 

88.888) درهم.
تعيين مسي8 جديد وحيد : السيد 
عبد الرحيم السرحاني حامل لبطاقة 
للشركة  مسي8   W4914م( البعريف 

ملدة غي8 ممددة.
تجزأة  من  االجبساعي  املقر  تغيي8 
الجديدة  سال  القرية   (7 رقم  اميسة 
إلى زنقة م1 امزاب حي الوحدة القرية 

سال.
الضبط  بسكبب  اإليداع  تم 
بباريخ سال  االببدائية   باملحكسة 
19 أغسطس 1)8) تمت رقم 716.

220 P

DOMICAM
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بسوجب 
تأسيس  تم   (8(1 يوليو   14
لها  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات البالية :
DOMICAM : التسسية

األشغال   : االجبساعي  الهدف 
املخبلفة أو البناء.

انوال  م) شارع   : االجبساعي  املقر 
إقامة فلوري 11 مكبب رقم 4 ميسوزة 

القنيطرة.
الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

في 188.888 درهم.
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السيد  عين   : الشركة  تسيي8 
مع  للشركة  مسي8ا  الكبي8  الداودي 

جسيع الصالحيات.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
بالقنيطرة تمت السجل البجاري رقم 

.6(865
للنسخ والبيان

الوكيل

221 P

TRATOUIS
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بسوجب 
شركة  تأسيس  تم   (8(1 يونيو   (9
بشريك  ممدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات البالية :
.TRATOUIS : التسسية

الهدف االجبساعي : نقل البضائع.
انوال  م) شارع   : االجبساعي  املقر 
إقامة فلوري 11 مكبب رقم 4 ميسوزة 

القنيطرة.
الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

في 188.888 درهم.
السيد  عين   : الشركة  تسيي8 
للشركة  مسي8ا  املجيد  عبد  البويس 

مع جسيع الصالحيات.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
بالقنيطرة تمت السجل البجاري رقم 

م88)6.
للنسخ والبيان

الوكيل

222 P

GLOBAL BAYAD
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بسوجب 
شركة  تأسيس  تم   (8(1 يونيو   ((
بشريك  ممدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات البالية :
.GLOBAL BAYAD : التسسية

الهدف االجبساعي : نقل البضائع / 
األشغال املخبلفة أو البناء / اسبغالل 

ورشة لحا0.

انوال  م) شارع   : االجبساعي  املقر 
 4 رقم  مكبب   11 فلوري  إقامة 

ميسوزة القنيطرة.
الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

في 188.888 درهم.
السيد  عين   : الشركة  تسيي8 
مع  للشركة  مسي8ا  جواد  البيض 

جسيع الصالحيات.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
بالقنيطرة تمت السجل البجاري رقم 

.61841
للنسخ والبيان

الوكيل

223 P

REAL ACHAMAL
SARL AU

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
بباريخ 19 يوليو 1)8) تقرر ما يلي :

من  االجبساعي  املقر  تمويل 
8 زنقة موالي  8م شقة  العنوان رقم 
احسد الوكيلي حسان الرباط إلى زنقة 

جبل توبقال حي ) رقم )) تطوان.
إضافة نشاطات كالبالي :

توزيع مسبمضرات البجسيل.
تميين القانون األسا�سي.

 148861 رقم  البجاري  السجل 
باملحكسة البجارية بالرباط.

بباريخ  116974 رقم   إيداع 
باملحكسة   (8(1 أغسطس   (4

البجارية بالرباط.
224 P

RITAJ GLOBAL
SARL A.U

املسجل  مساكنة  عقد  بسقب�سى 
 8886 رقم  1)8) تمت  يونيو   15 في 
القانون  وضع  تم  قد  بالرباط. 
الخصائص  تمسل  لشركة  األسا�سي 

البالية :
 RITAJ GLOBAL SARL : التسسية

A.U
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية ممدودة.

 - املفاوضة   : االجبساعي  الهدف 

أعسال مخبلفة - البناء.

درهم   18.888  : الشركة  رأسسال 

 188 فئة  في  حصة   188 مقسسة 

على  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشكل البالي :

السيد بشرى بنهواد 188 حصة.

من  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسس 8  1م  إلى 

تاريخ  من  تتبدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

8م شقة  : عسارة  املقر االجبساعي 

الوكيلي حسان  احسد  موالي  زنقة   8

الرباط.
البجاري  السجل  في  البقييد  رقم 

59)154 باملحكسة البجارية بالرباط.

225 P

 CAREER SUPPORT

SERVICES MOROCCO
SARL AU

شركة ممدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

ذات رأسسال : 58.888 درهم

Local N°1املقر االجبساعي : م

 Centre NREA au rez de 

 chaussée 18م Avenue Prince

Héritier, Tanger

املسجلة بالسجل البجاري ب طنجة 

تمت رقم : 15م119

IF : 58581519

ICE : 88(888718888888

بباريخ عرفي  عقد   تمت 

شركة  تأسيس  تم   ،(8(1 يوليو   (6

باملواصفات البالية :

 CAREER SUPPORT  : التسسية 

SERVICES MOROCCO SARL AU

م1،  رقم  املحل   : االجبساعي  املقر 

م18،  األر�سي،  بالطابق  إنريا  مركز 

شارع ولي العهد، طنجة.

الهدف االجبساعي :
والبدريب  الخدمات  تسويق 
املشورة  أنواع  جسيع  وتقديم 
املبخصصة في مجال املوارد التشرية، 
بسا في ذلك املشورة بشأن البوظيف، 
املهنية،  الحياة  إدارة  في  واملشورة 
املوارد  هيكلة  إعادة  بشأن  واملشورة 
املخاطر  من  والوقاية  التشرية 

النفسية واالجبساعية.
املوارد  إدارة  في  والدعم  املساعدة 
العالقات  )البوظيف،  التشرية 
والجساعية،  الفردية  االجبساعية 
العقود واملقابالت اإللزامية، الصحة 

والسالمة، املكافآت واألجور.
ملوظفي  مهنية  تداريب  عرض 
ودعم  األحجا0  جسيع  من  الشركات 

املديرين في وظائفهم اإلدارية.
بتنظيم  املبعلقة  املشاريع  إدارة 
املوارد التشرية، واالسبعانة بسصادر 
األنظسة  وتفعيل  وتمديد  خارجية، 

املعلوماتية.
)تقييم  العسل  نفس  علم 
املوظفين، تمديد اإلمكانات العالية، 
الداخلي،  البنقل  بشأن  املشورة 

تقييم السلوك أثناء املقابالت(.
العسل،  )تمليل  العسل  تنظيم 

تمديد احبياجات البوظيف(.
الشركات  موظفي  مهارات  تنسية 

عن طريق البدريب ورشات العسل.
بسوق  الكفاءات  عن  البنقيب 

الشغل وتوظيفها لصالح الشركات.
وسيلة،  بأي  الشركة،  مشاركة 
إنشاؤها تم  التي  الشركات  جسيع   في 
أو التي سيبم إنشاؤها، والتي قد تكون 
سيسا  وال  الشركة،  بغرض  مرتبطة 
جديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 
االكبباب  أو  الرعاية  أو  املساهسة  أو 
املالية األوراق  شراء  إعادة   أو 
االندماج أو  االجبساعية  الحقوق   أو 
تجسع  أو  االتماد  أو  البمالف  أو 

املصالح االقبصادية.
عا0،  بشكل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
جسيع املعامالت املالية أو البجارية أو 
اإلعالنية أو الصناعية أو العقارية أو 
التي  املعامالت  من  غي8ها  أو  املنقولة 
قد تبعلق بشكل مباشر أو غي8 مباشر 
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التي  أو  أعاله  املذكورة  األشياء  بأحد 
قد تساعد على تطوير الشركة.

الشكل القانوني : شركة ممدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

التسيي8 : السيد فؤاد بن اخيتي.
الرأسسال : 58.888 درهم.

املحكسة   : القانوني  اإليداع 
أغسطس   16 في  بطنجة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 6مم7.
السجل البجاري : 15م119.

قصد النشر واإلعالن
226 P

ERM شركة
ش.0.0

املقر االجبساعي : عسارة املصباح
الرقم 9، تابريكت - سال

تعديل
بسقب�سى الجسع العا0 غي8 العادي 
قرر   (8(1 ماي   7 بباريخ  املنعقد 
العنوان  تمت   ERM شركة  شركاء 
 ،9 الرقم  املصباح،  عسارة   : البالي 

تابريكت - سال، ما يلي :
الجسع  قرر   : الرأسسال  في  الزيادة 
الحساب  في  املال  رأس  زيادة  العا0 
وتجسيد   458.888 بسقدار  الجاري 
من  لي8تفع   988.888 من   ((5.888

188.888 إلى 1.888.888 درهم.
للشركة  القانوني  الوضع  تم 

حسب الفصل 5-96.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
تاريخ في  بسال  االببدائية   باملحكسة 
الرقم  تمت   (8(1 أغسطس   16

7156م.
227 P

BETRACOP
ش.0.0 ش.و

املقر االجبساعي : جوار املسجد 
العبيق الرقم م زردال بوقنادل - 

سال
تعديل

بسقب�سى الجسع العا0 غي8 العادي 
قرر   (8(1 ماي   (6 بباريخ  املنعقد 
تمت   BETRACOP شركة  شركاء 
العنوان البالي : جوار املسجد العبيق 

رقم م زردال بوقنادل، سال، ما يلي :

الزيادة في الرأسسال : يقرر الجسع 
العا0 الزيادة في الرأسسال االجبساعي 
58.888) درهم من الحساب الجاري 
188.888 درهم ليصبح  وإضافتها إلى 
الرأسسال االجبساعي 588.888 درهم.
يقرر   : االجبساعي  النشاط  إزالة 
 الجسع العا0 إزالة النشاط االجبساعي :
واملخازن  املحالت  واجهات  تنظيف 

والشقق - البجارة.
 : االجبساعي  النشاط  في  الزيادة 
النشاط  زيادة  العا0  الجسع  يقرر 
مشغل   - الزراعة  أعسال   : االجبساعي 

الغابة.
للشركة  القانوني  الوضع  تم 

حسب الفصل 5-96.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكسة االببدائية بسال في تاريخ 19 
أغسطس 1)8) تمت الرقم 7194م.
228 P

 TOUFIK SFOULI TRAVAUX
PUBLICS

رأسسالها 8.888م4.9 درهم
مقرها : 4، زنقة واد زيز الطابق 

الثالث شقة رقم 7 ساحة ابن ياسين 
أكدال - الرباط

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
الشركة  قررت   (8(1 يوليو   17
 TOUFIK SFOULI TRAVAUX«

PUBLICS« ما يلي :
يسلكها  التي  الحصص  جسيع  بيع 
)88م.)1  السيد حسزة عبد الحسين 
حصة( لفائدة السيد توفيق سفولي.

يسلكها  التي  الحصص  جسيع  بيع 
السيد حسين عبد الحسين )58م.)1 
حصة( لفائدة السيد توفيق سفولي.

حسين  السيد  اسبقالة 
كسسي8  مهامه  من  عبد الحسين 

وحيد للشركة.
لشركة  القانوني  الشكل  تغيي8 
 TOUFIK SFOULI TRAVAUX«
PUBLICS« من شركة ذات املسؤولية 
املسؤولية  ذات  شركة  إلى  املحدودة 

املحدودة ذات شريك وحيد.

تميين النظا0 األسا�سي للشركة.

مكبب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

رقم  تمت   (8(1 9 أغسطس 

.1167(4

229 P

BOUDNI DATTE
SARL

رأسسالها 688.888 درهم

مقرها : 4م، زنقة العربية السعودية، 
زاوية 6، تسارة

بقرار من الجسع العا0 االسبثنائي 

 »BOUDNI DATTE SARL« لشركة 

املنعقد بباريخ 15 يونيو 1)8) :

ب  الشركة  رأسسال  زيادة  تست 

1.888.888 درهم عن طريق مقاصة 

الشركة  على  ومت8تبة  جارية  ديون 

وخلق 18.888 حصة جديدة من فئة 

188 درهم للحصة الواحدة.

ب  الشركة  رأسسال  خفض 

88.888م.1 درهم لبعويض الخسائر 

حصة  888.م1  بإلغاء  املت8اكسة 

جديدة.

العا0  الجسع  أعلن  لذلك  وتبعا 

االسبثنائي أن رأسسال الشركة أصبح 

 6.888 أي  درهم   688.888 اآلن 

حصة.

تميين النظا0 األسا�سي للشركة.

مكبب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

رقم  تمت   (8(1 6 أغسطس 

.116698

230 P

MNTAGUA
SARL

رأسسالها 1.588.888 درهم

مقرها : 4م، زنقة العربية السعودية، 
زاوية 6، تسارة

بقرار من الجسع العا0 االسبثنائي 

 »MNTAGUA SARL« لشركة 

املنعقد بباريخ 15 يونيو 1)8) :

ب  الشركة  رأسسال  زيادة  تست 
58.888م.م درهم عن طريق مقاصة 
الشركة  على  ومت8تبة  جارية  ديون 
وخلق588.مم حصة جديدة من فئة 

188 درهم للحصة الواحدة.
ب  الشركة  رأسسال  خفض 
1.988.888 درهم لبعويض الخسائر 
حصة   19.888 بإلغاء  املت8اكسة 

جديدة.
العا0  الجسع  أعلن  لذلك  وتبعا 
االسبثنائي أن رأسسال الشركة أصبح 
 15.888 أي  درهم   1.588.888 اآلن 

حصة.
تميين النظا0 األسا�سي للشركة.

مكبب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 6 أغسطس 

.116699
231 P

AGRO MODERNE
رأسسالها 588.888 درهم

مقرها : 4م، زنقة العربية السعودية، 
زاوية 6، تسارة

 15 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
 AGRO« الشركة 1)8) قررت  يونيو 

MODERNE« ما يلي :
ب  الشركة  رأسسال  زيادة  تست 
888.888.) درهم عن طريق مقاصة 
الشركة  على  ومت8تبة  جارية  ديون 
وخلق8.888) حصة جديدة من فئة 

188 درهم للحصة الواحدة.
ب  الشركة  رأسسال  خفض 
488.888.) درهم لبعويض الخسائر 
حصة   (4.888 بإلغاء  املت8اكسة 

جديدة.
العا0  الجسع  أعلن  لذلك  وتبعا 
االسبثنائي أن رأسسال الشركة أصبح 
 5.888 أي  درهم   588.888 اآلن 

حصة جديدة.
تميين النظا0 األسا�سي للشركة.

مكبب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 ) أغسطس 

.116554
232 P
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FUTURE LAND
SARL

رأسسالها 6.888.888 درهم
مقرها : 4م، زنقة العربية السعودية، 

زاوية 6، تسارة
بقرار من الجسع العا0 االسبثنائي 
 »FUTURE LAND SARL« لشركة 

املنعقد بباريخ 15 يونيو 1)8) :
الشركة  رأسسال  زيادة  تست 
طريق  عن  درهم   16.788.888 ب 
على  ومت8تبة  جارية  ديون  مقاصة 
حصة   176.888 وخلق  الشركة 
للحصة  درهم   188 فئة  من  جديدة 

الواحدة.
ب  الشركة  رأسسال  خفض 
لبعويض  درهم   18.888.888
 188.888 بإلغاء  املت8اكسة  الخسائر 

حصة جديدة.
العا0  الجسع  أعلن  لذلك  وتبعا 
االسبثنائي أن رأسسال الشركة أصبح 
 68.888 أي  درهم   6.888.888 اآلن 

حصة.
تميين النظا0 األسا�سي للشركة.

مكبب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 6 أغسطس 

.116697
233 P

ARDINO
SARL

رأسسالها 488.888 درهم
مقرها : 4م، زنقة العربية السعودية، 

زاوية 6، تسارة
بقرار من الجسع العا0 االسبثنائي 
بباريخ  املنعقد   »ARDINO« لشركة 

15 يونيو 1)8) :
ب  الشركة  رأسسال  زيادة  تست 
مقاصة  طريق  عن  درهم   788.888
الشركة  على  ومت8تبة  جارية  ديون 
فئة  7.888 حصة جديدة من  وخلق 

188 درهم للحصة الواحدة.
ب  الشركة  رأسسال  خفض 
الخسائر  لبعويض  درهم   488.888
املت8اكسة بإلغاء 4.888 حصة جديدة

العا0  الجسع  أعلن  لذلك  وتبعا 
االسبثنائي أن رأسسال الشركة أصبح 
 4.888 أي  درهم   488.888 اآلن 

حصة.
تميين النظا0 األسا�سي للشركة.

مكبب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 6 أغسطس 

.116696
234 P

ARDI GREEN
SARL

رأسسالها 8.888)1 درهم
مقرها : 4م، زنقة العربية السعودية، 

زاوية 6، تسارة
بقرار من الجسع العا0 االسبثنائي 
 »ARDI GREEN SARL« لشركة 

املنعقد بباريخ 15 يونيو 1)8) :
ب  الشركة  رأسسال  زيادة  تست 
مقاصة  طريق  عن  درهم   (88.888
الشركة  على  ومت8تبة  جارية  ديون 
فئة  888.) حصة جديدة من  وخلق 

188 درهم للحصة الواحدة.
ب  الشركة  رأسسال  خفض 
الخسائر  لبعويض  درهم   188.888
املت8اكسة بإلغاء 1888 حصة جديدة.

العا0  الجسع  أعلن  لذلك  وتبعا 
االسبثنائي أن رأسسال الشركة أصبح 
اآلن 8.888)1 درهم أي 88)1 حصة.

تميين النظا0 األسا�سي للشركة.
مكبب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 6 أغسطس 

.116694
235 P

AGRO REVE
SARL

رأسسالها 888.888.) درهم
مقرها : 4م، زنقة العربية السعودية، 

زاوية 6، تسارة
بقرار من الجسع العا0 االسبثنائي 
 »AGRO REVE SARL« لشركة 

املنعقد بباريخ 15 يونيو 1)8) :

الشركة  رأسسال  زيادة  تست 

طريق  عن  درهم  ب 8.988.888 

على  ومت8تبة  جارية  ديون  مقاصة 

الشركة وخلق 89.888 حصة جديدة 

من فئة 188 درهم للحصة الواحدة.

ب  الشركة  رأسسال  خفض 

7.888.888 درهم لبعويض الخسائر 

حصة   78.888 بإلغاء  املت8اكسة 

جديدة.

العا0  الجسع  أعلن  لذلك  وتبعا 

االسبثنائي أن رأسسال الشركة أصبح 

 (8.888 أي  درهم   (.888.888 اآلن 

حصة جديدة.

تميين النظا0 األسا�سي للشركة.

مكبب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

رقم  تمت   (8(1 6 أغسطس 

.116788

236 P

AGRO UNIVERS
SARL

رأسسالها 16.888.888 درهم

مقرها : 4م، زنقة العربية السعودية، 
زاوية 6، تسارة

بقرار من الجسع العا0 االسبثنائي 

 »AGRO UNIVERS SARL« لشركة 

املنعقد بباريخ 15 يونيو 1)8) :

الشركة  رأسسال  زيادة  تست 

طريق  عن  درهم  ب 7.588.888) 

على  ومت8تبة  جارية  ديون  مقاصة 

حصة   (75.888 وخلق  الشركة 

للحصة  درهم   188 فئة  من  جديدة 

الواحدة.

ب  الشركة  رأسسال  خفض 

لبعويض  درهم  588.888.م) 

5.888م)  بإلغاء  املت8اكسة  الخسائر 

حصة جديدة.

العا0  الجسع  أعلن  لذلك  وتبعا 

االسبثنائي أن رأسسال الشركة أصبح 

 168.888 16.888.88 درهم أي  اآلن 

حصة.

تميين النظا0 األسا�سي للشركة.

مكبب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 6 أغسطس 

.116695
237 P

3R LAZER
املسجل  العرفي  العقد  على  بناء 
العا0  الجسع  تم   (8(1 يوليو   6 في 
»R LAZERم«  لشركة  االسبثنائي 
مقرها  املحدودة  املسؤولية  ذات 
مطاع  والد  رياض  تجزئة  االجبساعي 
 ( رقم  مبجر  1م4  رقم   ( سكبور 
درهم   188.888 رأسسالها  تسارة، 
البجاري تمت رقم  بالسجل  مسجلة 

981)م1.
وتقرر في هذا الجسع :

»Rم  من  الشركة  تسسية  تغيي8 
LAZER« إلى »R LAZERم«.

حساب  من  حصة   588 تفويت 
السيد ممسد لخشادي لفائدة السيد 

سعيد لخشادي.
لشركة  القانوني  الشكل  تمويل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 
ممدودة  املسؤولية  ذات  شركة  إلى 

شريك وحيد.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 
االببدائية ببسارة يو0 16 يوليو 1)8) 

تمت عدد 6169.
238 P

 JG DEGOS AUDIT &
ADVISORY

SARL AU
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تأسيس  تم   ،(8(1 أغسطس   4
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
تمسل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص البالية :
 JG DEGOS AUDIT & : التسسية

.ADVISORY
.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االجبساعي : املهن املحاسبة 
واملالية  املحاسبتية  واالستشارة 

والجبائية والقانونية.
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درهم   18.888  : الشركة  رأسسال 

مقسسة إلى 188 حصة من فئة 188 

درهم للحصة الواحدة :

السيدة زينب كنوني : 188 حصة.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.

إلى   يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8 من كل سنة.

املقر االجبساعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط.

املسي8 : السيدة زينب كنوني.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

88م8 باملحكسة البجارية بالرباط.

السجل البجاري رقم 57)154.

239 P

OPTIMGOV
العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

الحصص  تفويت  وعقد  االسبثنائي 

واسبقالة  املحين  األسا�سي  والنظا0 

للشركة  جديد  مسي8  وتعيين  مسي8 

بباريخ  الشركة  رأسسال  في  والزيادة 

فاتح يونيو 1)8) تم ما يلي :

التي  اجبساعية  حصة   588 نقل 

الوزاني  الشاهدي  السيد  حوزة  في 
اجبساعية  حصة   1888 من  رضوان 

التي يسبلكها الى السيدة هدى الطيبي.

للشركة  القانونية  الصفة  تغيي8 

وحيد  بشريك  املسؤولية  املحدودية 

إلى الشركة املحدودية املسؤولية.

إلغاء النشاط البالي :

أجهزة  املكبتية،  )اللواز0  تاجر 

الكسبيوتر واملعدات(.

وإضافة النشاط البالي :

مكبب الدراسات.
اسبقالة املسي8ة السيدة هبجاوي 

للشركة  جديدة  مسي8ة  وتعيين  مينة 

السيدة هدى الطيبي.

الشركة  رأسسال  قيسة  من  الرفع 

 1.888.888 إلى  درهم   188.888 من 

درهم   988.888 بزيادة  وذلك  درهم 

اجبساعية  حصة   9888 وخلق 

للحصة  درهم   188 بقيسة  جديدة 

من الحساب الجاري للشركاء وبذلك

إلى  مقسم  الشركة  رأسسال  يصبح 
قيسة  من  اجبساعية  حصة   18.888
توزيعها  وتم  للحصة  درهم   188

كالبالي :
السيد الشاهدي الوزاني رضوان : 

5888 حصة اجبساعية.
 5888  : الطيبي  هدى  السيدة 

حصة اجبساعية.
للشركة  األسا�سي  النظا0  تميين 
وتعديل الفصول التي شسلها البغيي8.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  وتم 
الضبط باملحكسة البجارية في الرباط 
بباريخ م) أغسطس 1)8) تمت رقم 

.1169(8
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MONDI TANGER
SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE 5.888.888
EUROS

املقر االجبساعي : القطعة رقم 
8)، منطقة امبداد املنطقة الحرة 
للبصدير بسدينة طنجة للسيارات، 
واملعروفة باسم »تاك )«، جساعة 
الجساعة، ممافظة أنجرا، طنجة، 

املغرب
السجل البجاري بطنجة 119169

تأســـيــــس
منعقد  عـرفـي  عـقـد  بسقـبضـى 
1)8)، تم تأسيس  9 يوليو  بفيينا في 

شركة مساهسة مسـيـــزاتها كالبالي : 
 MONDI«  : الـتـســســيـة 

.»TANGER
الــنــــــــوع : شركة مساهسة

الشركة  غــرض  يبسثــل   : الغــــــرض 
األخرى،  البلدان  في  و  باملغرب 
بصفة   ، األغيار  ولحساب  لحسابها 
تقديم  في  مباشرة،  غي8  أو  مباشرة 

الخدمات البالية : 
األكياس  وتوزيع  وإنباج  تطوير 
الورقية والبغليف الصناعي، لصناعة 

السيارات وأي صناعة أخرى.
اقبناء و/أو بيع و/أو مساهسة و/
أو تأجي8 و/أو تشغيل و/أو إدارة أي 
شركات و/أو مسبودعات ومصانع و/

أو أعسال ذات صلة أو مشابهة.

اقبناء جسيع أنواع حقوق امللكية 
أو  بيعها  أو  الصناعية  أو  الفكرية 
املساهسة بها أو نقلها أو اسبخدامها، 
االخت8اع  براءات  جسيع  ذلك  في  بسا 
والعالمات البجارية وعالمات الخدمة 
بسا  املبعلقة  والت8اخيص  والبصاميم 

يسبق.
من  شكل  بأي  االسبمواذ   
األشكال، بسا في ذلك عن طريق زيادة 
األوراق  أو  األسهم  على  املال،  رأس 
يرتبط  شركة  أو  كيان  ألي  املالية 
أو  مباشر  بشكل  املؤس�سي  غرضها 
ملا  مشابه  أو  ثانوي  أو  مباشر،  غي8 

ورد أعاله 
العسليات  جسيع  عا0،  وبوجه 
والعقارية  والصناعية  البجارية 
املالية،  والعسليات  املالية  واألوراق 
يبعلق  تدريبي  نشاط  أي  وكذلك 
بشكل مباشر أو غي8 مباشر أو مفيد 
لهذا الغرض أو من املحبسل أن يسهل 

تمقيقه.
املال  رأس   : الشركة  مـال  رأس 
ماليين  خسسة  بسبلغ  املحدد 

)5.888.888( يورو.
ألف  خسسسائة  إلى  مقسسة  وهي 
فئة واحدة من  )588888( سهم من 
عشرة )18( يورو للسهم، مكبتب فيها 
من   60٪ بنسبة  ومدفوع  بالكامل، 

قيستها االسسية.
رقم  القطعة   : االجبساعي  املقر 
الحرة  املنطقة  امبداد  منطقة   ،(8
للسيارات،  طنجة  بسدينة  للبصدير 
جساعة   ،»( »تاك  باسم  واملعروفة 
طنجة،  أنجرا،  ممافظة  الجساعة، 

املغرب.
تـاريـخ  مـن  اببداء  99 سنة   : املـــــــدة 

تـقـيـيـد الشـركـة بالسـجــل البجـاري.
الشركاء :

 Mondi Industrial Bags«
شركة   »GmbH Marxergasse
بسوجب  ممدودة  مسؤولية  ذات 
قدره  مال  برأس  النسساوي  القانون 
5.888م8.8) يورو لها مكبب مسجل 
8م18 فيينا،   Marxergasse 4A في 
فيينا  سجل  في  ومسجلة  النسسا، 
         FN 19481م m رقم  تمت  البجاري 

فيدالبو  كالوديو  السيد.  ويسثلها 

بصفتهسا  أوريشيتش،  بيت8  والسيد 

مديرين مشاركين.

فيدالبو،  كلوديو  السيد   -  (

 (7 مواليد  من  الجنسية،  إيطالي 

سويسرا،   ، تشان  في  م196  مارس 

 pA Mondi Industrial في  ومقيم 

 Bags GmbH ،Marxergasse 4A

جواز  وحامل  النسسا،  فيينا،  8م18 

.YA44966(السفر رقم م

مغربي  جالل،  هشا0  السيد   - م 

ستبس 8   8 مواليد  من  الجنسية، 

1974 بالدار البيضاء، مقيم في شارع 
الدار  8م)8)  الهنا،  )، حي  9)، رقم 

بطاقة  ويمسل  املغرب  البيضاء، 

.BE 6(7(68 الهوية الوطنية

سوبان،  فيليب  السيد   -  4

مايو   1 في  ولد  الجنسية،  النسساوي 

 pA في  ومقيم  في كالغنفورت،   1978

  Mondi Industrial Bags GmbH

 Marxergasse 4A، 1030 Vienna،

رقم السفر  جواز  وحامل   Austria 

.U 71)854م
5. السيد توماس أوت، النسساوي 

 1967 أكبوبر   14 في  ولد  الجنسية، 

 pA في  ومقيم  النسسا،  فيينا،  في 

 Mondi Industrial Bags GmbH ،

 Marxergasse 4A، 1030 Vienna،

رقم السفر  جواز  وحامل   Austria 

.U (55648م

بالسجل  الشركــــة  تقييد  تم 

بباريــــخ  البيضاء  للدار  البجاري 

رقم  تمت   ،(8(1 أغسطس   9

.119169
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COSTO VOYAGE
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

قد   ،(8(1 يوليو   7 بباريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد :

.COSTO VOYAGE : التسسية

الهدف االجبساعي : وكالة أسفار.
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رأسسال الشركة : 188.888 درهم 
مقسم إلى 1888 حصة من فئة 188 

درهم للحصة الواحدة :
بطاقة  رقم  اني8فاد  نجاة  السيدة 

الوطنية AE64159 : 1888 حصة.
تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  البأسيس 

السجل البجاري.
إلى   يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1م ديسس 8 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تتبدئ من تاريخ التسجيل.
 C عسارة  م  رمانة  إقامة   : املقر 
الثاني  الحسن  شارع   11 رقم  ممل 

احصين سال الجديدة.
اني8فاد  فاطسة  السيدة   : املسي8ة 

.AB(869(9 رقم بطاقة الوطنية
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

4175م.
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CASA PROFIL
شركة مجهولة اإلسم

رأسسالها االجبساعي : 8.888.888) 
درهم

مقرها االجبساعي : طريق 187، كلم 
19، عين حرودة، عسالة املحسدية، 

والية الدار البيضاء
بسقب�سى عقدين توثيقيين تلقتهسا 
موثقة  تواتي،  مليمة  سناء  األسباذة 
بالدار البيضاء، األول بباريخ 18 و )1 
مارس 1)8)، والثاني بباريخ 11 و )1 
عرفي  عقد  وبسقب�سى   (8(1 مارس 

مؤرخ في 15 يونيو 1)8).
السيدة  من  كل  تصدقت 
لبطاقة  الحاملة  دغوة،  عزيزة 
سها0  والسيدة   T184677 البعريف 
البعريف  لبطاقة  الحاملة  دغوة 
االسهم  بسجسوع   ،BK179)4م
التي  سهسا   11(.888 ب  واملقدرة 
  »CASA PROFIL« يسبلكنها في شركة
السيد  على  اإلسم،  مجهولة  شركة 
لبطاقة  الحامل  دغوة،  رضوان 

.T161161 البعريف
دغوة،  عزيزة  السيدة  اسبقالة 
 T184677 الحاملة لبطاقة البعريف

من مجلس اإلدارة.

دغوة،  رضوان  السيد  تعيين 

 T161161 البعريف  لبطاقة  الحامل 
رئيس مجلس اإلدارة.

الدين  نصر  السيد  تعيين 

البعريف  لبطاقة  الحامل  دغوة، 

مجلس  في  كعضو   BB18884م

اإلدارة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

 (8(1 أغسطس   ( بباريخ  باملحسدية 

تمت رقم 1786.
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ZAZ IMMEUBLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسسالها االجبساعي : 188.888 

درهم

مقرها االجبساعي : الدار البيضاء، 

6)، محج مرس السلطان، الشقة م 

الطابق 1

تلقبه  توثيقي  عقد  بسقب�سى 

موثقة  تواتي  مليمة  سناء  االسباذة 

بالدار البيضاء بباريخ 15 يوليو 1)8) 

لشركة  األسا�سي  القانون  تمرير  تم 

خاصياتها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

كالبالي :

.ZAZ IMMEUBLE : التسسية

الهدف : االنعاش العاقري.

املقر االجبساعي : الدا البيضاء 6) 

م،  الشضقة  السلطان،  مرس  محج 

الطابق 1.

املدة : 99 سنة.

درهم   188.888  : الرأسسال 

1888 حصة اجبساعية  مقسسة على 

من فئة 188 درهم للحصة الواحدة، 

النسب  حسب  للشركاء  مسند 

البالية :

السيد عز الدين صاد 588 حصة 

اجبساعية.

 (58 فائز  املنعم  عبد  السيد 

حصة اجبساعية.

 (58 زيدان  ايت  احساد  السيد 

حصة اجبساعية.

املجسوع : 188 حصة اجبساعية.

التسيي8 : عهد به ملدة غي8 ممدودة 

الحامل  صاد  الدين  عز  للسيد 

رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

8مBJ(789، السيد عبد املنعم فائز 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم 8م48مBH1 والسيد احساد ايت 
البعريف  لبطاقة  الحامل  زيدان، 

.E58881( الوطنية رقم

الشركة ملزمة ببوقيع شركين من 

بين الشركة الثالث.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

عدد  تمت   ،(8(1 أغسطس   19

88م798.
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ABLA INVEST COMPANY
شركة ممدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسسالها : 188.888 درهم 

مقرها االجبساعي الدار البيضاء، 46 

شارع الزرقطوني مكبب رقم 15-16 

الطابق السادس
واملسجلة بالسجل البجاري 

باملحكسة البجارية للدار البيضاء 

تمت رقم 491847

انجز  رسمي  ممضر  بسقب�سى 

اوتاغني  كسال  االسباذ  طرف  من 

بباريخ  البيضاء  الدار  بسدينة  موثق 

الجسع  وفق  تقرر   ،(8(1 9)  يونيو 

املسساة  للشركة  االسبثنائي  العا0 

شركة   ABLA INVEST COMPANY

الشريك  ذات  املسؤولية  ممدودة 

الوحيد ما يلي :

املوافقة على تفويت 1888 حصة 

يونس  السيد  طرف  من  اجبساعية 

السا�سي، يسثله السيد طه السا�سي، 

 ANFA املسساة  الشركة  لفائدة 

يسثلها  مساهسة،  شركة   REALTIES

السيد يونس السا�سي.

يونس  السيد  على  املحافظة 

ملدة  للشركة  وحيد  كسسي8  السا�سي 

غي8 ممدودة.

األسا�سي  النظا0  في  تعديل 

للشركة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

للدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

 ،(8(1 أغسطس   6 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 41)789.
للنسخة واالشارة
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CASA HOUSE LIVING
شركة ممدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسسالها : 188.888 درهم 

مقرها االجبساعي الدار البيضاء، 46 

شارع الزرقطوني مكبب رقم 15-16 

الطابق السادس
واملسجلة بالسجل البجاري 

باملحكسة البجارية للدار البيضاء 

تمت رقم م9)498

انجز  رسمي  ممضر  بسقب�سى 

اوتاغني  كسال  االسباذ  طرف  من 

بباريخ  البيضاء  الدار  بسدينة  موثق 

الجسع  وفق  تقرر   ،(8(1 9)  يونيو 

املسساة  للشركة  االسبثنائي  العا0 

شركة   CASA HOUSE LIVING

الشريك  ذات  املسؤولية  ممدودة 

الوحيد ما يلي :

املوافقة على تفويت 1888 حصة 

يونس  السيد  طرف  من  اجبساعية 

السا�سي، يسثله السيد طه السا�سي، 

 ANFA املسساة  الشركة  لفائدة 

يسثلها  مساهسة،  شركة   REALTIES

السيد يونس السا�سي.

يونس  السيد  على  املحافظة 

ملدة  للشركة  وحيد  كسسي8  السا�سي 

غي8 ممدودة.

األسا�سي  النظا0  في  تعديل 

للشركة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

للدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

 ،(8(1 أغسطس   6 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم )4)789.

للنسخة واالشارة

246 P
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STE SUR TRAV

SARL AU

تأسيس
 17 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

قوانين  حررت   ،(8(1 أغسطس 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد خصائصها كالبالي :

.STE SUR TRAV االسم : شركة

األهداف : أعسال البناء.

امهايش  دوار   : االجبساعي  املقر 

أيت  اشبوكة  الصفاء  واد  جساعة 

باها.

تايخ  من  اببداءا  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.

في  حدد   : االجبساعي  الراسسال 

إلى  مقسم  درهم   188.888 مبلغ 

1888 حصة بثسن 188 درهم للواحد 

موزع كالبالي :

 1888 الحبادي  حسن  السيد 

حصة.

املجسوع : 1888 حصة.

فاتح  من  تتبدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسس 8  1م  في  وتنبهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتسيي8  يقو0   : التسيي8 

حسن  السيد  ممدودة  غي8  وملدة 

الحبادي.

االمضاءات  تكون  االمضاءات 

للسيد  فقط  واالجبساعية  البنكية 

حسن الحبادي.

بكبابة  تم  القانوني  اإليداع 

بانزكان  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت   ،(8(1 أغسطس   (4 بباريخ 

رقم 1798.

للنسخة واالشارة
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MF FORMAXIA

SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة
بناء على عقد عرفي أعلن القانون 

املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات املسيزات البالية.

 MF FORMAXIA SARL  : االسم 

شركة ذات مسؤولية ممدودة.

املوضوع : مركز االتصال في مجال 

تقديم الخدمات.

مراكز  مجال  في  املنهي  البكوني 

االتصال.

 5 رقم  مكبب   : االجبساعي  املقر 

الخامس  ممسد  شارع  األول  الطابق 

465 مكرر القنيطرة.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.

درهم   188.888  : الر|اسسال 

كل  قيسة  حصة   1888 من  مكون 

واحدة منها 188 درهم.

 678 الدريوش  ممسن  السيد 

حصة.

السيدة فاطسة الزهراء الشكورتي 

8مم حصة.

وإدارتها  الشركة  تسيي8   : التسيي8 

ممسن  السيد  تصرف  تمت 

الزهراء  فاطسة  والسيدة  الدريوش 

األسا�سي  القانون  طبقا  الشكورتي 

وذلك  الكاملة  السلطة  مع  للشركة 

ملدة غي8 ممدودة.

السنة االجبساعية : من فاتح يناير 

إلى 1م ديسس 8.

القانوني  اإليداع  أنجز   : اإليداع 

باملحكسة االببدائية بالقنيطرة بباريخ 

السجل  تمت   ،(8(1 أغسطس   (4

البجاري رقم 871)6.
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ACCORD FIDUCIAIRE

مكبب مماسب معبسد من طرف 

الدولة م) شارع الجيش امللكي 

سيدي بنور

الهاتف : 7م61مم)85

تأسيس شركة ممدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

9 أغسطس 1)8)، تم تمرير القانون 

املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

بالخصائص  الوحيد  الشريك  ذات 

اآلتية :

 B F IMPORT -  : التسسية 

.EXPORT

سواء  الشركة  هدف   : الهدف 

أو  لصالحها  بالخارج  أو  باملغرب 

لصالح الغي8 هو :

االسبي8اد والبصدير.

تاريخ  من  تتبدئ  سنة   99  : املدة 

البقييد بالسجل البجاري.

تجزئة  44م   : االجبساعي  املقر  

أرض الخي8 سيدي بنور.

هو   : االجبساعي  الراسسال 

 1888 على  مقسسة  درهم   188.888

سهم.

 188 هي  الواحد  السهم  قيسة 

ملكية  في  كلها  بالكامل  ممررة  درهم 

السيد الحسين بوسرغين.

: من طرف السيد  تسيي8 الشركة 

الحسين بوسرغين.

فاتح  من  تتبدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنبهي في 1م ديسس 8 من نفس 

السنة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للسمكسة االببدائية بسيدي 

بنور يومه 17 أغسطس 1)8)، تمت 

رقم 988م.

تمت  مسجل   : البجاري  السجل 

رقم 1)1م بسدينة سيدي بنور.
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شركة ا ن ج 64
ش 0 0

دوار أوالد ممند عين زهرة الديوش
تأسيس شركة

بباريخ  موقع  عقد  بسمضر 
شركة  تأسست   ،(8(1 يوليو   (8
األوصاف  ذات  املسؤولية  ممدودة 

البالية :
ش  ج  ن  ا  شركة   : الكامل  االسم 

.0 0
الخاز  قنينات  بيع  املهنة 

بالبقسيط.
ممند  أوالد  دوار   : الرئي�سي  املقر 

عين زهرة الدريوش.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
راسسال الشركة : 188.888 درهم 
مقسم على 1888 سهم ب قيسة 188 

درهم للسهم .
املساهسون :

48م  47م66مس  الهادف  جسال 
سهم.

8مم  م748م1س  الهادف  ممسد 
سهم.

8مم  56)585س  الهادف  عزيز 
سهم.

التسيي8 : تسي8 الشركة من طرف 
جسال الهادف.

مكبب  سكرتي8  لدى  اإليداع  تم 
بسمكسة  والتسجيل  الضبط 
الدريوش بباريخ 11 أغسطس 1)8)، 

تمت رقم 118.
250 P

BOUMESS TRAV
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تأسيس  تم   ،(8(1 مارس   9 بباريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تمسل الخصائص البالية :
.BOUMESS TRAV : التسسية

الهدف : أعسال وأشغال مخبلفة.
81 عسارة  : رقم  العنوان البجاري 
الفردوس مسي8ة  األول حي  الطابق   1

1 تسارة.
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الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

في 188.888 درهم مقسسة إلى 1888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد ممسد  تعيين  تم   : التسيي8 

بوفلوس  جامع  والسيد  املسعودي 

كسسي8ين للشركة ملدة غي8 ممدودة.

املدة : مدة عسر الشركة 99 سنة 

من تاريخ البأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8 من كل سنة ما عدا السنة 

االولى تتبدئ من تاريخ التسجيل.
البجاري  السجل  في  البقييد  تم 

باملحكسة االببدائية ببسارة تمت رقم 

9)5)م1 بباريخ 9) مارس 1)8).
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KALT AIR
تأسيس شركة

 (4 بباريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،(8(1 أغسطس 

الشركة ذات املسيزات البالية :

.KALT SARL : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الشركة  نشاط  يبعلق   : املوضوع 

سواء باملغربية أو خارجه.

بيع شراء اسبي8اد وتصدير جسيع 

اآلليات.....الخ.

املقر الرئي�سي : الحي اإلداري زنقة 
السسراء رقم 18 العيون.

الراسسال : حدد في مبلغ 188.888 

من  1888 حصة  على  درهم مقسسة 

فئة 188 للواحدة في ملك السيد عبد 

العزيز واصل.

السيد  طرف  من  تسيي8   : اإلدارة 

عبد العزيز واصل.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة االببدائية بالعيون 

تمت   ،(8(1 أغسطس   (5 بباريخ 
رقم 1)8)/)76)، سجل تجاري رقم 

م787م.
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STE FADRT LBEN
SARLA U

تأسيس شركة
بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 
1)8)، تم إ،شاء شركة  9 أغسطس 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص البالية :
.FADRT LBEN : التسسية

الشركة  هدف  يبعلق   : النشاط 
باملغرب وبالخارج.

أو  الطازجة  الجزارة  لحو0  إنباج 
املجسدة.

باحنيني  شارع   : االجبساعي  املقر 
الرقم 6-7 الداخلة.

تاريخ  من  اببداءا  سنة   99  : املدة 
البأسيس.

 188.888 في  حدد   : املال  رأس 
درهم مقسم إلى 1888 حصة من فئة 

188 درهم للواحدة.
عية  ابراهيم   : املال  رأس  توزيع 

1888 حصة.
التسيي8 :  تم تعيين السيد ابراهيم 

عية كسسي8 للشركة.
من  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

فاتح يناير وتنبهي في 1م ديسس 8.
باملحكسة  تم   : القانيوني  اإليداع 
بباريخ  الذهب  بواد  االببدائية 
رقم  تمت   ،(8(1 أغسطس   18

م)1/14)8).
رقم  تمت  اتجاري  وبالسجل 

.19177
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ARABIA OIL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بباريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
4) أغسطس 1)8)، تم وضع قوانين 

الشركة ذات املسيزات البالية :
.ARABIA OIL : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضوع : شراء، اسبي8اد، تخزين، 
ومشبقاتها  البت8ولية  املنبجات  توزيع 
بسا في ذلك الوقود، وزيوت التشحيم 
وبدائلها  ومشبقاتها  أنواعها  بجسيع 
على جسيع األرا�سي املغربية والخارج.

جسيع عسليات النقل لجسيع أنواع 
الوقود والزيوت املعدنية.

عسارة  مكة  شارع   : الرئي�سي  املقر 
11م الشقة رقم 84، العيون.

مبلغ  في  حدد   : الراسسال 
إلى  مقسسة  درهم   18.888.888
188 درهم  188.888 حصة من فئة 

للواحدة مقسسة كاآلتي :
 58.888 ممسد  ادبدا  السيد 

حصة.
السيد أدبدا عسر 58.888 حصة.
السيد  طرف  من  تسي8   : اإلدارة 

ادبدا ممسد.
بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة االببدائية بالعيون 
بباريخ 5) أغسطس 1)8)، تمت رقم 
بالسجل  تسجيلها  وتم  م76)/1)8) 
عدد  البمليلي  الرقم  تمت  البجاري 

7875م.
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 SAFRAN AIRCRAFT ENGINE
SERVICES MOROCCO

SA
رأسسالها : 68.888).86) درهم

املقر االجبساعي : املطار الدولي ممسد 
الخامس

النواصر، الدار البيضاء
السجل البجاري بالدار البيضاء : 

رقم م9788
تعيين مدير عا0 جديد

بسقب�سى مداوالت مجلس اإلدارة 
بباريخ م) يونيو 1)8)، تم :

JEAN- السيد  اسبقالة  تسجيل 
مهامه  من   PHILIPPE GREMONT
كسدير عا0 اببداء من فاتح أغسطس 

.(8(1
 JEAN-HUGUES السيد  تعيين 
العا0  املدير  بصفبه   COUSIN
فاتح  من  اببدائ  سنوات  ثالث  وملدة 
JEAN- السيد  عوض   ،(8(1 غشت 

PHILIPPE GREMONT املسبقيل.
تنبهي مدة مهامه بانعقاد الجسعية 
العامة التي سبتث في حسابات السنة 

املالية امنتهية في 1م يوليو 1)8).

باملحكسة  تم   : القانوني  اإليداع 

البجارية بالدار البيضاء في 5) غشت 

1)8)، تمت رقم )79869.
من أجل البلخيص والنشر

مجلس اإلدارة
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 SAFARAN AIRCRAFT

 ENGINE SERVICES

MOROCCO
SA

راسسالها : 68.888).86) درهم

املقر االجبساعي : املطار الدولي ممسد 

الخامس، النواصر، الدار البيضاء

السجل البجاري بالدار البيضاء

رقم م9788

تعيين واملصادقة على تعيين 
مبصرف

بسقب�سى مداوالت مجلس اإلدارة 

بباريخ م) يونيو 1)8)، تم :

السيدة  اسبقالة  تسجيل 

مهامها  من   SABINE HAMAN

كسبصرفة.

 BASTIAANTJE السيدة  تعيين 

عوض  مبصرفة  بصفتها   DEKKER

 SABINE HAMAN السيدة 

املسبقيلة.

الجسعية  مداوالت  بسقب�سى 

يونيو  م)  بباريخ  العادية  العامة 

تعيين  على  املصادقة  تست   ،(8(1

 BASTIAANTJE DEKKER السيدة 

السيدة  عوض  مبصرفة  بصفتها 

SABINE HAMAN املسبقيلة.

بانعقاد  مهامهسا  مدة  تنبهي 

في  سبتث  التي  العامة  الجسعية 

حسابات السنة املالية املنتهية في 1م 

ديسس 8 5)8).

باملحكسة  تم   : القانوني  اإليداع 

البجارية بالدار البيضاء في 5) غشت 

1)8)، تمت رقم 798691.
من أجل البلخيص والنشر

مجلس اإلدارة
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TGCA

ش 0 0 ش و

الرأسسال االجبساعي : 588.888 

درهم

املقر االجبساعي : الرقم 8)5 كلم 7 

طريق القنيطرة دوار ال 8اهسة جوار 

الحديقة العجيبة سال

البأسي�سي  العا0  الجسع  بسقب�سى 

تم   ،(8(1 يوليو   6 بباريخ  مؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات شريك وحيد باملسيزات 

البالية :

 0  0 ش   TGCA شركة   : التسسية 

ش و.

ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤولية ممدودة ذات شريك وحيد.

الهدف : األشغال املخبلة والبناء، 

البجارة.

8)5 كلم  الرقم   : املقر االجبساعي 

7 طريق القنيطرة دوار ال 8اهسة جوار 

الحديقة العجيبة سال.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تتبدئ من تاريخ تأسيسها.

في  حدد   : االجبساعي  الراسسال 

 1888 على  مقسسة  درهم   188.888

للواحدة،  درهم   188 بقيسة  حصة 

موزعة على الشكل البالي :

 1888 الت8جي  بنعي�سى  السيد 

حصة.

املجسوع : 1888 حصة.

التسيي8  مهسة  أسندت   : التسيي8 

إلى السيد بنعي�سى الت8جي كسسي8 ملدة 

.TGCA غي8 ممدودة لشركة

األسا�سي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل 96.85.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  لالستثسار  الجهوي  باملركز 

الرقم  1)8)، تمت  م) أغسطس  في 

7199م.
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ARTEMIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

راسسالها : 8.888) أورو

املقر االجبساعي : 165 زنقة ذو شاطو 

8م)67 ويست هاوس فرنسا

السجل البجاري رقم 5999م951م 

ست8اسبورغ

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

 ،(8(1 86 يوليو  للشركاء املنعقد في 

تقرر ما يلي :

 PIERRE ALBAN السيد  تعيين 

فرع   LDE ل  عا0  كسدير   VILEROY

مقره  يقع  الذي  الشركة  مغربي 

ملبقى  البيضاء،  بالدار  االجبساعي 

زنقة موزار وشارع انفا إقامة لو بوتي 

مسجل  السابع،  الطابق  ادي  بار 

البيضاء  بالدار  البجاري  بالسجل 

غي8  لفت8ة   ،444599 رقم  تمت 

 FREDERIC ممدودة بدال من السيد

.FRITSCH

تم االيداع القانوني الضبط لدى 

البيضاء  بالدار  البجارية  املحكسة 

تمت   ،(8(1 أغسطس  م1  بباريخ 

عدد 789788.
قصد النشر واإلعالن
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 JORF FERTILIZERS

COMPANY V
شركة مساهسة

راسسالها : 888.م84.)8م.1 درهم

املقر االجبساعي : الدار البيضاء، حي 

الراحة 4-) زنقة األبطال

السجل البجاري رقم م18898

الدار البيضاء

اإلدارة  مجلس  ممضر  بسقب�سى 

تقرر   ،(8(1 يونيو   ( في  املنعقد 

ما يلي :

من  مهرو  احسد  السيد  اسبقالة 

مهامه كسدير عا0.

بنسالم  موالي  السيد  تعيين 

معروفي كسدير عا0 للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 
البيضاء بباريخ 84 أغسطس 1)8)، 

تمت رقم 788996.
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 COMPAGNIE MAROCAINE
 DE TRANSPORT ET
 D’AFFRETEMENTS

 MARITIMES - COMATAM
SA

رأسسالها : 588.888 درهم
املقر االجبساعي : الدار البيضاء
حي الراحة زنقة األبطال رقم )
السجل البجاري رقم 68681

الدار البيضاء
اإلدارة  مجلس  ممضر  بسقب�سى 
تقرر   ،(8(1 يوليو   14 في  املنعقد 

ما يلي :
لطفي  كريم  السيد  اسبقالة 
عا0  كسدبر  مهامه  من  الصنهاجي 
واليبه  على  واملحافظة  للشركة 

كرئيس مجلس اإلدارة :
اإلدارة  مها0  مزاولة  طريقة  تغيي8 
رئيس  مها0  بين  الفصل  العامة 

مجلس اإلدارة ومها0 املدير العا0.
بنونة  سسي8  ممسد  السيد  تعيين 

لوريدي كسدير عا0.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 
البيضاء بباريخ 17 أغسطس 1)8)، 

تمت عدد 798867.
قصد النشر واإلعالن
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 MAGHRIB HOSPITALITY
COMPANY - MHC

راسسالها 688.888.888.) درهم
املقر االجبساعي : )-4 زنقة األبطال، 

حي الراحة،  الدار البيضاء
السجل البجاري عدد 451865

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 
يونيو   18 في  املنعقد  العادي  الغي8 

1)8)، تقرر ما يلي :

االجبساعي  الرأسسال  في  الزيادة 

للشركة بسبلغ 688.888.888 درهم، 

 (.888.888.888 من  يرتفع  وبذلك 

درهم   (.688.888.888 إلى  درهم 

جديدة  أسهم   6.888.888 بإصدار 

للقيسة  درهم   188 فئة  من  عادية 

االسسية الواحدة، صادرة بالبكافؤ.

تعديل موازي ومشروط للفصل 7 

من القانون االسا�سي.

اعطاء الصالحيات الالزمة ملجلس 

االدارة لبمقيق الزيادة في الراسسال.

اإلدارة  مجلس  ممضر  بسقب�سى 

املنعقد في 8) يوليو 1)8)،  تقرر ما 

يلي :

في  النهائية  الزيادة  تمقيق 

إلى  بذلك  لينقله  الراسسال 

688.888.888.) درهم.

من   7 للفصل  موازي  تعديل 

القانون األسا�سي.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

البيضاء بباريخ 6) أغسطس 1)8)، 

تمت رقم )79888.

قصد النشر واإلعالن
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IFOC CONSEIL
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL DE 18.888

DHS

 SIEGE SOCIAL : 6 LOT ASSIA

APPT 6 AV MED V SALE

RC N°4685

تعديل
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

 ،(8(8 ديسس 8   (8 بباريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :

رقم  بلويز  السيد حسن  اسبقالة 

من   G87(9م الوطنية  البطاقة 

مهامه كسسي8 للشركة.

رقم  بلويز  زكرياء  السيد  تعيين 

مAB6((49 مسي8  الوطنية  البطاقة 

جديد للشركة.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

19 أغسطس  بباريخ  االببدائية بسال 

1)8)، تمت رقم 7188م.
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اسبيثاقية ميسوزا

مكبب قانوني للسماسبة

البمكيم البجاري الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال روزا رقم م القنيطرة

الهاتف : )7659م7م8

يوسف سيرام
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 188.888 درهم

مقرها االجبساعي رياض 445-1 

سيدي قاسم

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة

حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 ،(8(1 يوليو   15 بباريخ  بالقنيطرة 

 ،(817 يوليو   19 بباريخ  واملسجل 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

بسيزاتها  منفرد  بشريك  ممدودة 

البالية :

 0 ذ  يوسف سي8ا0 ش   : التسسية 

0 ش 0.

الهدف : سانبي8 كارالج روبنيت8ي.
 445-1 رياض   : االجبساعي  املقر 

سيدي قاسم.

املدة : 99 سنة.

الرأسسال : حدد في مبلغ 188.888 

من  حصة   1888 إلى  مقسم  درهم 

مكبتبة  كلها  للحصة  درهم   188 فئة 

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم 

املنفرد.

يوسف  فنيغري  السيد   : التسيي8 

أغسطس   (5 بباريخ  مزداد  مغربي 

1997 بوزان ملدة غي8 ممدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8.

االببدائية  باملحكسة  تم  التسجيل 

م)8.9)  رقم  تمت  قاسم  بسيدي 

بباريخ 4 أغسطس 1)8).
لإلشارة والبنتيه
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اسبيثاقية ميسوزا

مكبب قانوني للسماسبة

البمكيم البجاري الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال روزا رقم م القنيطرة

الهاتف : )7659م7م8

ابيدال اميناجمنت
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 188.888 درهم

مقرها االجبساعي 59 إقامة موالي 
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز، 

القنيطرة
حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 
أغسطس   17 بباريخ  بالقنيطرة 
1)8)، واملسجل بباريخ 17 أغسطس 
ابيدال  شركة  مساهسوا  قرر   ،(8(1

اميناجسنت ما يلي :
زهرة  الزايدي  السيدة  اسبقالة 
يناير  فاتح  بباريخ  مزدادة  مغربية 
1958 من منصب مسي8 منفرد وتعيين 
السيد كباص حسن والسيدة كباص 

اليسا كسسي8ين ملدة غي8 ممدودة.
قانون  من   14 البند  تعديل 

الشركات.
االببدائية  باملحكسة  تم   : اإليداع 
أغسطس   (4 بباريخ  بالقنيطرة 

1)8)، تمت رقم 88875.
لإلشارة والبنتيه
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MB BETAIL
SARL AU

تأسيس شركة 
العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 
تم   (8(1 يونيو   5 بباريخ  اإلسبثنائي 

وضع القانون األسا�سي للشركة :
املوضوع اإلجبساعي :

اإلنباج الحيواني.
تربية املاشية.

تصدير واسبي8اد املوا�سي.
اإلنباج واملباجرة في العلف.

 MB BETAIL SARL AU  : اإلسم 
شركة ذات املسؤولية املحدودة.

املقر اإلجبساعي : تجزئة املسبقبل 
عسارة 46 الشقة رقم 6 الصخي8ات.

 188.888.88  : الشركة  رأسسال 

حصة   1888 إلى  مقسسة  درهم 

للواحدة  درهم   188 إجبساعية 

مسجلة وممررة.

املدة : 99 سنة.

التسيي8 : البوعزاوي مهي8ي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

تسجيل  تم  كسا  ببسارة  اإلببدائية 

البجاري تمت رقم  بالسجل  الشركة 

4847م1.
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HANAA VISION AIN ATIQ
شركة ممدودة املسؤولية

رأسسالها : 15888 درهم

املقر اإلجبساعي : املحل البجاري 

رقم 88) تجزئة السعادة عين عبيق 

تسارة

تأسيس شركة
 (7 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم  قد   (8(1 يوليو 

ممدودة املسؤولية باملسيزات البالية:

 HANAA VISION AIN : التسسية

.ATIQ

الصفة القانونية : شركة ممدودة 

املسؤولية.

غرض الشركة : اخصائي نظارات.

درهم   15888  : الشركة  رأسسال 

مقسسة إلى 158 حصة من فئة 188 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء.

السيدة هناء امرابط 148 حصة.

السيدة مريم اباس 18 حصة.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8 من كل سنة ما عدا السنة 

في  التسجيل  تاريخ  من  تتبدئ  األولى 

السجل البجاري إلى 1م ديسس 8.

البجاري  املحل   : اإلجبساعي  املقر 

88) تجزئة السعادة عين عبيق  رقم 

تسارة.

امرابط  هناء  السيدة   : التسيي8 

الحاملين  اباس،  مريم  والسيدة 

لبطاقة البعريف الوطنية على البوالي 
.JE(79و)1م JH(48رقم )م

باملحكسة   القانوني  الوضغ  تم 

اإلببدائية ببسارة بباريخ 19 أغسطس 

السجل  في  البقييد  رقم  تمت   (8(1

البجاري عدد 4881م1.
قصد النشر
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 STE. CENTRE DE CONSEIL

EN ASSURANCES
SARL

تمويل املقر اإلجبساعي للشركة
تميين النظا0 األسا�سي

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

الصخي8ات   في  املوقع  اإلسبثنائي 

بباريخ 9 أغسطس 1)8) لشركة ذات 

اإلستشارة  مركز  ممدودة  مسؤولية 

ما  الشركاء  قرر  ش.ذ.0.0  البأمين  في 

يلي :

للشركة  اإلجبساعي  املقر  تمويل 

رقم  الصخي8ات  رياض  تجزئة  من 

الحسن  شارع  إلى  الصخي8ات   5

األر�سي  الطابق  إيسان  إقامة  الثاني 

الصخي8ات.

تميين النظا0 األسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  القانوني 

بباريخ 6) أغسطس 1)8) تمت رقم 

.117811
للنشر والبيان
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CARRIERE JOUHARA شركة
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رأسسالها : 4888.888.88 درهم

املقر اإلجبساعي : الرقم 7)1 النخيل 

1 احداف ازرو 

الزيادة في رأسسال الشركة
الغي8  العا0  الجسع  بسقب�سى 

يوليو   18 بباريخ  املنعقد  العادي 

1)8) تقرر ما يلي :
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الشركة  رأسسال  في  زيادة 
إلى  درهم   1588888.88 من 
بخلق  وذلك  درهم   4888.888.88
جديدة  إجبساعية  حصة   (5888
بقيسة 188.88 درهم للحصة وبذلك 
قانون  من  و7   6 املادتين  تغيي8  تم 

الشركة.
املادة 6 : املوارد.

 1688.888.88 جسيلة  الحسو�سي 
درهم.

 888.888.88 ممسد  اشقيق 
درهم.

اشقيق ممسد أمين 888.888.88 
درهم.

اشقيق بدر 888.888.88 درهم.
املجسوع : 4888.888.88 درهم.

املادة 7 : رأسسال الشركة.
في  الشركة  رأسسال  حدد 
إلى  مقسم  درهم   4888.888.88
قيسة  من  إجبساعية  حصة   48.888
188.88 درهم للحصة الواحدة قيسة 

مكبتبة ومدفوعة كسا يلي :
الحسو�سي جسيلة 16888درهم.

اشقيف ممسد 8888 درهم.
اشقيف ممسد أمين 8888 درهم.

اشقيق بدر 8888 درهم.
املجسوع : 48.888 درهم.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   (6 بباريخ  ازرو  اإلببدائية 
البجاري  السجل  عدد  تمت   (8(1

م1)1.
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STE. SAM STONE
SARL

 1( في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
يوليو 1)8) بالرباط تقرر ما يلي :

.SAM STONE SARL : التسسية
الهدف اإلجبساعي :

معدات  بدون  مماجر  اسبغالل 
ميكانيكية.

بصفة عامة القيا0 بكل العسليات 
باملوضوع  مباشرة  بصفة  املبعلقة 
أو  مساثل  موضوع  بأي  أو  اإلجبساعي 

مرتبط.

املقر اإلجبساعي : 14 زنقة األشعري 
شقة رقم 4 اكدال الرباط.

الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 
مقسم  درهم   188888.88 مبلغ  في 
درهم   188 فئة  من  1888 حصة  إلى 

موزعة على الشكل البالي :
48م  الزمزامي  سناء  السيدة 

حصة.
السيد معاد الزمزامي 8مم حصة.

السيد عدي اجا 8مم حصة.
من  اببداء  سنة   99  : املدة   

البأسيس النهائي.
السنة اإلجبساعية : من فاتح يناير 

إلى 1م ديسس 8 من كل سنة.
الزمزامي  سناء  السيدة   : التسيي8 
غي8  ملدة  وذلك  للشركة،  مسي8ة 

ممدودة.
بكبابة   : القانوني  اإليداع  تم 
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
 (8(1 أغسطس   (6 بباريخ  بالرباط 

رقم السجل البجاري 67)154.
للبيان والنشر

إمضاء
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 STE. AUTO ECOLE
LIGHTNING

SARL AU
رأسسالها : 188.888.88 درهم

املقر اإلجبساعي: رقم 11)5 الطابق 
األول شقة رقم 1 حي الوفاق تسارة

فاتح  بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
يوليو 1)8)، تم تأسيس شركة تمسل 
ذ.0.0.ش.و  ليتنين  ايكول  اوطو  اسم 

تبوفر على املسيزات البالية :
 5(11 رقم   : اإلجبساعي  املقر 
الطابق األول شقة رقم 1 حي الوفاق 

تسارة.
الهدف اإلجبساعي :

ذات  السياقة  تعليم  مدرسة 
سيارتين أو أكث8.

مدة اإلسبسرار : 99 سنة.
درهم   188.888.88  : املال  رأس 
مقسم إلى 1888 حصة من فئة 188 

درهم موزع كسا يلي :

السيد الحسين بلحاج 1888 حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيي8 
ملدة  للشركة  بلحاج كسسي8  الحسين 

غي8 ممدودة.
من  تتبدئ   : اإلجبساعية  السنة 

فاتح يناير وتنبهي في 1م ديسس 8 .
األرباح : بعد اقبطاع 5 % لبكوين 
يوزع  القانوني  اإلحبياط  صندوق 
الباقي على الشركاء  حسب حصصهم.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  تمت  ببسارة  اإلببدائية 

البجاري رقم م484م1.
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UNION AYAFID
SARL AU

رأسسالها : 188.888.88 درهم
املقر اإلجبساعي : زنقة وليلي حي واد 

الدهب رقم 6) تسارة
 ( بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،(8(1 يوليو 
تمسل اسم اينيون ايافيد ذ.0.0.ش.و 

تبوفر على املسيزات البالية :
حي  وليلي  زنقة   : اإلجبساعي  املقر 

واد الدهب رقم 6) تسارة.
الهدف اإلجبساعي :

منعش عقاري.
مقاول أشغال مخبلفة أو البناء.

بيع مواد البناء بالبقسيط.
مدة اإلسبسرار : 99 سنة.

درهم   188.888.88  : املال  رأس 
مقسم إلى 1888 حصة من فئة 188 

درهم موزع كسا يلي :
 1888 ناجي  حفيظ  السيد 
السيد  تعيين  تم   : حصة.التسيي8 
حفيظ ناجي كسسي8 للشركة ملدة غي8 

ممدودة.
من  تتبدئ   : اإلجبساعية  السنة 

فاتح يناير وتنبهي في 1م ديسس 8 .
األرباح : بعد اقبطاع 5 % لبكوين 
يوزع  القانوني  اإلحبياط  صندوق 
الباقي على الشركاء  حسب حصصهم.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  تمت  ببسارة  اإلببدائية 

البجاري رقم 9)48م1.
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 PHARMACIE TIZI شركة

N’SAF
ش.0.0.ش.و

رأسسال : 18.888.88 درهم

املقر اإلجبساعي : حي املخبار السو�سي 
رقم 568 حا�سي بالل جرادة

 16 بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 

شركة  تأسيس  تقرر   ،(8(1 يونيو 

ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد بالخصائص اآلتية :

 PHARMACIE شركة   : التسسية 

TIZI N’SAF ش.0.0.ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد .

املخبار  حي   : اإلجبساعي  املقر 

بالل  حا�سي   568 رقم  السو�سي 

جرادة.

الهدف اإلجبساعي : صيدلي )البيع 

بالبجزئة تشغل أكث8 من ثالث رفوف(.

ممدد  اإلجبساعي:  الرأسسال 

بقيسة  18.888.88درهم  مبلغ  في 

188درهم للحصة.

السيد ممسد  تعيين  تم   : التسيي8 

البعريف  لبطاقة  الحامل  موساوي 

كسسي8   FH71(م رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غي8 ممدودة.

تم تسجيل الشركة لدى املحكسة  

7919م  عدد  تمت  بوجدة  البجارية 

بباريخ 11 أغسطس 1)8).
املسي8
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EL AATIFI TRANSFERT
S.A.R.L AU

على  أغسطس1)8)   18 يو0  تم 

الجسع  صباحا  العاشرة  الساعة 

 EL AATIFI لشركة  اإلسثنائي  العا0  

شركة   TRANSFERT SARL A.U

رأسسالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ومقرها  درهم   188.888.88

اإلجبساعي بوسبة ) رقم 88 العطاوية 

قلعة السراغنة حيث تم ما يلي :
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العاطفي  الناصر  عبد  السيد  باع 
باشة  للسيدة  سهم   1888 حصة 
البعريف  لبطاقة  الحاملة  العاطفي 

.Yالوطنية رقم 9855)م
العاطفي  باشة  السيدة  تعيين 

مسي8ة للشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يو0  السراغنة  لقلعة  اإلببدائية 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   (4
البجاري  السجل  رقم  66م/1)8) 

1م8م.
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ASFAR SARGHINI
S.A.R.L AU

على  أغسطس1)8)   18 يو0  تم 
الجسع  صباحا  العاشرة  الساعة 
 EL ASFAR لشركة  اإلسثنائي  العا0  
شركة   SARGHINI SARL A.U
رأسسالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 
ومقرها  درهم   (88.888.88
اإلجبساعي مركز العطاوية، كراج رقم 
16،  العطاوية قلعة السراغنة حيث 

تم ما يلي .
العاطفي  الناصر  عبد  السيد  باع 
باشة  للسيدة  سهم   (888 حصة 
البعريف  لبطاقة  الحاملة  العاطفي 

.Yالوطنية رقم 9855)م
العاطفي  باشة  السيدة  تعيين 

مسي8ة للشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يو0  السراغنة  لقلعة  اإلببدائية 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   (4
البجاري  السجل  رقم  1)8)/65م 

م89م.
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STE. BAYTI LOUIZIA
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
تم بباريخ 4 أغسطس1)8) وضع 
املسؤولية  ذات  لشركة  منظم  قانون 
باملسيزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

البالية :
 STE. BAYTI LOUIZIA : التسسية

.S.A.R.L AU

 الهدف :

األموال  تمويل  مسائل  في  وسيط 

والخدمات املالية:

ريس،  حي   (5 اإلجبساعي:  املقر 

يخلف  بن  5م،  عسارة  م11،  شقة 

املحسدية.

املدة : 99 سنة تتبدئ من تاريخ 5  

أغسطس 1)8).

 : اإلجبساعي  الرأسسال 

على  مقسم  درهم   188.888.88

1888 سهم من فئة 188 درهم موزع 

كاآلتي :

 1888 مخلوفي  هاجر  السيدة 

حصة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1م ديسس 8.

السيدة  طرف  من  تسي8   : اإلدارة 

هاجر مخلوفي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلببدائية املحسدية يو0 17 أغسطس 
رقم   (8(1/1775 رقم  تمت   (8(1

السجل البجاري 8781).
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CHIBEL
SARL AU

زنقة 5م رقم 7)1 البوشتيين 

القنيطرة

السجل البجاري : 6877م

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

أغسطس   17 بباريخ  اإلسبثنائي 

1)8) تقررما يلي:

قرار البصفية املسبقة.

سعيد  الشهب  السيد  تعيين 

بجسيع  تسبعيه  مع  للبصفية  كسأمور 

البصفية  إنهاء  قصد  الصالحيات 

وتمقيق املوارد واألصول املوجودة.

5م  زنقة  في  البصفية  مقر  حدد 
رقم 7)1 حي البوشتيين القنيطرة.

 تم اإليداع القانوني بكبابة ضبط 

تمت  بالقنيطرة  اإلببدائية  املحكسة 
أغسطس  م)  وبباريخ  5مم4  رقم 

.(8(1

276 P

UNION FINANCES CORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 18.888.888.88 درهم

الكائن  مقرها : الدارالبيضاء كلم 7 
طريق الرباط عين السبع

السجل البجاري : 5م189.6
تفويت حصص الشركة

نقل مقرها وتمويل شكلها القانوني
 (7 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
الوحيد  الشريك  فإن   ،(8(1 ماي 

للشركة قد قرر ما يلي :
تفويت حصص الشركة.

نقل مقر الشركة إلى الدارالبيضاء 
9) زنقة ليل الطابق الثاني،  الصخور 

السوداء.
للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 

إلى شركة مساهسة.
اعبساد نظا0 أسا�سي جديد تمت 

شكلها الجديد.
تم القيا0 باإليداع القانوني بكبابة 
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
 (8(1 15 يوليو  للدارالبيضاء بباريخ 

تمت رقم 787874.
277 P

HDID CONSULTANS
الدارالبيضاء 4 زنقة املعطي جزولي )زنقة فريول 

سابقا(، أنفا

KF DEV
تكوين شركة ذات مسؤولية 

ممدودة
مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
بالدارالبيضاء في 16 يوليو 1)8)، تم 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظا0  وضع 
مسيزاتها  تكسن  ممدودة  مسؤولية 

فيسا يلي :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

ممدودة.
.KF DEV : التسسية

الغرض:اقبناء املسبلكات العقارية 
قصد الكراء أو البيع.

مقر الشركة : الدارالبيضاء شارع 
املسي8ة زنقة 6 أكبوبر رقم 6 الطابق 

الثالث الشقة م 8188) أنفا.

املدة : 99 سنة.

 588.888.88  : الشركة  رأسسال 

درهم.

فاتح  من   : للشركة  املالية  السنة 

يناير إلى 1م ديسس 8.

املدبرة : السيدة فاطسة الصغي8.

تم القيا0 باإليداع القانوني بكبابة 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

أغسطس   1( بباريخ  للدارالبيضاء 

1)8) تمت رقم 789684.

الضبط  بكبابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكسة البجارية بالدارالبيضاء 

بناريخ )1 أغسطس 1)8) تمت رقم 

885م51.

278 P

KAMAM

شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بشريك وحيد

رأسسالها : 99.998.888.88 درهم

الكائن مقرها : كلم 7 طريق الرباط 

عين السبع الدارالبيضاء

السجل البجاري : 68.847)

الزيادة في رأسسال الشركة
الوحيد  الشريك  قرارات  بسوجب 

معاينة  تست   ،(8(1 يوليو   6 بباريخ 

بسبلغ  الشركة  رأسسال  في  الزيادة 

طريق  عن  درهم  81.888.888.88م 

سائلة  مسبمقات  مع  املقاصة 

ال�سيء  الشركة  على  ومسبوجبة 

الرأسسال  رفع   عنه  نبج  الذي 

إلى  درهم   99.998.888.88 من 

488.998.888.88 درهم.

للنظا0  البالزمي  البعديل 

األسا�سي.

تم القيا0 باإليداع القانوني بكبابة 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 (8(1 15 يوليو  للدارالبيضاء بباريخ 

تمت رقم 787877.

279 P
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 PRESTIGIA GOLF
COMPANY

شركة ذات مسؤولية ممدودة 
بشريك وحيد

رأسسالها : 69.665.988.88 درهم
الكائن مقرها : كلم 7 طريق الرباط 

عين السبع الدارالبيضاء
السجل البجاري : 68.819)
الزيادة في رأسسال الشركة

الوحيد  الشريك  قرارات  بسوجب 
معاينة  تست   ،(8(1 يوليو   6 بباريخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  في  الزيادة 
طريق  عن  درهم   ((.688.888.88
سائلة  مسبمقات  مع  املقاصة 
ال�سيء  الشركة  على  ومسوجبة 
الرأسسال  رفع   عنه  نبج  الذي 
إلى  درهم   69.665.988.88 من 

65.988.88).)9 درهم.
للنظا0  البالزمي  البعديل 

األسا�سي.
تم القيا0 باإليداع القانوني بكبابة 
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
 (8(1 15 يوليو  للدارالبيضاء بباريخ 

تمت رقم 787888.
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DE LUCA ET CIE
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 1.888.888.88 درهم

الكائن مقرها : الدارالبيضاء كلم 9,6 
طريق الجديدة ليساسفة
السجل البجاري : 4.867م
الزيادة في رأسسال الشركة 

والبخفيض منه
 11 بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 
الوحيد  الشريك  فإن   ،(8(1 يونيو 

للشركة قد قرر ما يلي :
بسبلغ  الشركة  رأسسال  في  الزيادة 
طريق  عن  درهم  588.88.)م4.5 
سائلة  مسبمقات  مع  املقاصة 
ومسبوجبة ال�سيء الذي نبج عنه رفع  
درهم   1.888.888.88 من  الرأسسال 

إلى 588.88.)م5.5 درهم.

الشركة  رأسسال  من  البخفيظ 

إلرجاعه  درهم  588.88.)م5.1  من 

إلى  درهم  588.88.)م5.5  من 

488.888.88 درهم.

تم القيا0 باإليداع القانوني بكبابة 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 (8(1 )1 يوليو  للدارالبيضاء بباريخ 

تمت رقم م78645.

 281 P

أحمد الحجوي وعبد السالم 

كوزولي
عقد تسيي8  حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون(

 (6 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

1)8) أعطى السيد أحسد  أغسطس 

الجنسية،  املغربي  الراشد،  الحجوي 

عدد  البعريف  لبطاقة  الحامل 

الوردة  ببجزئة  القاطن   A(8965م
التسيي8  حق  الصخي8ات  م)  رقم 

في  الكائن  البجاري  لألصل  الحر 

تجزئة الوردة رقم 47 املركز الجنوبي 

86م1  مقهى  رخصة  ذي  الصخي8ات 

كوزولي،  السال0  عبد  السيد  لفائدة 

لبطاقة  الحامل  الجنسية  املغربي 

 F58989م عدد  الوطنية  البعريف 

بناصر حي واد  1 تجزئة  القاطن رقم 

من  تتبدئ  سنة   ملدة  تسارة  الذهب 

 (6 في  وتنبهي   (8(1 أغسطس   (6

أغسطس ))8) مقابل مبلغ أسبوعي 

قيسبه 1488 درهم.

282 P

ذ.بوسكري ممسد

موثق

فنداري
شركة ذات مسؤولية ممدودة

بسقب�سى ممضر الجسعية العامة 

املسساة  الشركة  لشركاء  اإلسبثنائية 

م1 أغسطس  بباريخ  فنداري املنعقد 

1)8) شركة ذات مسؤولية ممدودة 

 18.888.88 برأسسال إجبساعي قدره 

أنخيل  شارع  اإلجبساعي  مقرها  درهم 

الجديدة املغرب.

البجاري  بالسجل  مسجلة 
البمليلي  الرقم  تمت  بالدارالبيضاء 

رقم مم))1.
تست املصادقة على تفويت جسيع 
السيد  من طرف  املسلوكة  الحصص 
السيد  لفائدة  بن شرقي  الكريم  عبد 
يونس منبصر املبسثلة في مائة حصة.
بسقب�سى ممضر الجسعية العامة 
املسساة  الشركة  لشركاء  اإلسبثنائية 
16 أغسطس  بباريخ  فنداري املنعقد 
تعيين  على  املصادقة  تست   (8(1
مسي8 جديد في شخص السيد يونس 
مغربي  ممددة،  غي8  لفت8ة  منبصر 
 1986 مارس   9 مواليد  الجنسية من 
 1 روزاريو  ديل  ببالزة  مقيم  برشيد 
إسبانيا  مالكا  روال  فيونج  ك   ( ب 
حامل لبطاقة البعريف الوطنية رقم 

.WA1(6874
تأسيس  عقد  على  املصادقة 

الشركة املحين
283 P

SOCIETE Z& K STYLE
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية ممدودة 
بشريك وحيد

رأسسالها : 58.888.88 درهم
املقر اإلجبساعي : إقامة حليسة 

) عسارة GH9 مبجر رقم ) طريق 
القنيطرة سال

امل 08  العرفي  العقد  بسقب�سى 
وضع   (8(1 ماي  1م  بباريخ  سال  في 
ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

التي تمسل املواصفات البالية:
اسم  الشركة  تمسل   : التسسية 

.Z& K STYLE SARL A.U
الهدف : تهدف الشركة إلى :

تشغل  الرجال  أو  للنساء  حالقة 
أكث8 من شخصين.

حدد   : اإلجبساعي  الرأسسال 
درهم   58.888.88 في  رأسسالها 
مقسسة إلى 588 حصة من فئة 188 

درهم للواحدة، موزعة كالبالي :
 588 سناء  سعيدي  السيدة 

حصة.

السنة اإلجبساعية : تتبدئ السنة 
في  وتنبهي  يناير  فاتح  في  اإلجبساعية 

1م ديسس 8 من كل سنة.
التسيي8 : سلست اإلدارة والتسيي8 

لللسيدة سعيدي سناء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  اإلببدائية  باملحكسة  القانوني 
بباريخ 16 أغسطس 1)8) تمت رقم 

اإليداع 1)71م.
284  P

MATRIX TARGET
S.A.R.L

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
بالرباط   (8(1 5 أغسطس  في  املؤرخ 

تست املصادقة على ما يلي :
كسال  ممسد  السيد  تفويت 
إجبساعية  حصة   188 بنامغار 

مقسسة كالبالي :
58حصة إجبساعية لفائدة السيد 

أشرف اعلي.
58حصة إجبساعية لفائدة السيد 

سليم الصقلي.
من  الشركة  مال  رأس  زيادة 
درهم   588888 إلى  درهم   118888

مقسسة كالبالي :
للشركاء  الجاري  الحساب  دمج 
 COMPTE COURANTS
درهم. 78888م  بقيسة   ASSOCIES
لشركة  جديدة  نقدية  مساهسة 
 MINDS AND BRAINS FOR
 VIRTUAL SOLUTIONS M.B.V.S

بقيسة 188888 درهم.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالرباط بباريخ 6) أغسطس 

1)8) تمت رقم 7)1178.
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شركة سابلو
ش.د.0.0 ش.و

بباريخ االسبثنائي  للسمضر   تبعا 
سابلو  لشركة   (8(1 يوليو   6
زهرة  بإقامة  الكائنة  ش.و  ش.د.0.0 
تجزئة   11 شقة  ألف  عسارة  النخيل 

سعيد حجي سال تقرر ما يلي :
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من  اجبساعية  حصة   588 بيع 

السيد  إلى  الطاهري  ميلود  السيد 

املهدي الطاهري.

ببوقيع  تعسل  الشركة  بالبالي فإن 

منفصل من السيد ميلود الطاهري أو 

السيد املهدي الطاهري.

تمين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

7))7م  رقم  تمت  سال  االببدائية 

بباريخ م) أغسطس 1)8).

286 P

إئبسانية صوفيطا

FERTICOM
SARL

تأسيس
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  وضع  تم   (8(1 يوليو   5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة لها الخصوصيات البالية :

.FERTICOM : االسم

الهدف : شراء، بيع، إنباج، صنع، 

إيراد، تصدير تسثيل، وكالة والبجارة 

بصفة عامة في األسسدة، املخصبات 

األمراض  ومعالجة  الكيساوية  واملواد 

النباتية ؛

جسيع  ومرافقة  وباتكار  دراسة 

األشغال املرتبطة بامليدان الفالحي ؛

العسليات  جسيع  عامة  وبصفة 

أو  املنقولة  أ0  املالية  أو  البجارية 

مباشرة  بصفة  ترطبت  التي  العقارية 

أو غي8 مباشرة بهدف الشركة أو التي 

أنشطة  تطور  في  تساهم  شأنها  من 

الشركة.

املدة : 99 سنة.

املقر االجبساعي : عسارة بن زروال، 

الحنصالي،  ساحة   ،44 رقم  مكبب 

الجديدة.

درهم   1.888.888  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   18.888 على  مقسم 

كلها  الواحدة  للحصة  درهم   188

اكببتت نقدا وسددت بأكسلها.

التسيي8 : عين السيد أحسد زروال 
S154868( والسيد  الوطنية  )بطاقة 
الوطنية  )بطاقة  عبدون  زكرياء 
ملدة  للشركة  مسي8ان   )HA1(4794

غي8 ممددة.
كبابة  لذى  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
بالجديدة بباريخ 19 أغسطس 1)8) 
تمت  البجاري  التسجيل  ثم  حيث 

رقم م)5م1.
مقبطف قصد النشر
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STE PARRILLA CORONA
SARL

تكوين شركة ممدودة املسؤولية
بسال  مؤرخ  ممضر  بسقب�سى 
وضع  تم   (8(1 4) أغسطس 

القوانين.
ممدودة  لشركة  األساسية 

املسؤولية ذات املسيزات البالية :
)الوجبات  مطعم   : الهدف 

الخفيفة(.
الكائن  البجاري  املحل   : املقر 
رقم  األر�سي  الطابق  الحسد  بقسارية 

)5 بسال الجديدة.
تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.
بسا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
على  مقسم  درهم   188.888 قدره 
درهم   188 بنسبة  حصة   1888
الصندوق  في  دفعت  للواحدة 

االجبساعي للشركة.
األرباح  من   5% تؤخد   : األرباح 

الصافية للبأسيس االحبياطي.
الحصص : السيد ممسد الرواس 

588 حصة.
السيدة حليسة بورزة 588 حصة.

املجسوع : 1888 حصة.
الشركة من طرف  تدار   : التسيي8 
غي8  ملدة  الرواس  ممسد  السيد 

ممدودة.
بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت رقم السجل البجاري 59)4م.
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STE STK PRIVEE 
SARL AU

رأسسالها : 188.888 درهم
سجل تجاري : م)5م15

تأسيس شركة ممدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

تست   ،(8(1 يونيو  م  بباريخ 
لشركة  األسا�سي  النظا0  صياغة 
STE STK PRIVEE SARL AU شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  ممدودة 
درهم،   188.888 راسسالها  الوحيد، 
شقة  8م  عسارة   : االجبساعي  مقرها 
حسان  لوكيلي  احسد  موالي  زنقة   8

الرباط.
املوضوع : الدعم املدر�سي.

الشريك الوحيد :
مغربي  احسد،  الشاطبي  السيد 
 1975 أبريل   16 في  مزداد  الجنسية 
رقم  الوطنية  للبطاقة  حامل  بسال، 
) زنقة صفرو  A4((967، ساكن ب 
 1888 ب  الرباط،  حسان،   5 شقة 

حصة.
فوض تسيي8 الشركة املشت8ك ملدة 

غي8 ممددة.
حامل  احسد  الشاطبي  السيد 

.A4((967 للبطاقة الوطنية رقم
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 
تمت   ،(8(1 يوليو   1( في  بالرباط 

رقم 116147.
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RENAD CAR
ش 0 0

تأسيس شركة
 7 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
نوفس 8 816)، تم تأسيس شركة ذات 
املواصفات  لها  ممدودة  مسؤولية 

البالية :
.RENAD CAR : التسسية

الهدف االجبساعي : 
تأجي8 السيارات.

رحساني  زنقة   : االجبساعي  املقر 
السال0  حي   14( رقم  عالل 

الخسيسات.

املدة : 99 سنة من تاريخ البأسيس.

 188.888 في  حدد   : الراسسال 

حصة   1888 إلى  مقسسة  درهم 

للحصة  درهم   188 من  اجبساعية 

االجبساعية.

 588 فاطسة  سعيدي  السيدة 

حصة اجبساعية.

حصة   588 كريم  الفقي8  السيد 

اجبساعية.

السيدة  عينة   : الشركة  تسيي8 

مع  للشركة  كوكيل  بشرى  شاتوي 

جسيع الصالحيات.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ  )5م1  رقم  تمت  بالخسيسات 

816)، سجل تجاري رقم  5 ديسس 8 

.(7875

290 P

NOUILLES CLUB

ش 0 0

السجل البجاري : م11884

تعديالت قانونية
العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

يونيو   14 في  املؤرخ  العادي  الغي8 

1)8)، تقرر ما يلي :

السيد  أسهم  178 حصة من  بيع 

نجيب  السيدة  لفائدة  الفن  ممسد 

مريم.

السيد  اسهم  168 حصة من  بيع 

فاطنة  السيدة  لفائدة  الفن  ممسد 

حف�سي.

القانون  من   9 املادة  تغيي8 

األسا�سي.

تميين القانون األسا�سي للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

تمت   ،(8(1 أغسطس   1( بباريخ 

رقم 116799:

291 P
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KSB POMPES ET 

ROBINETTERIES
شركة ممدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

مقرها االجبساعي : 1 زنقة الكبية 

عكاشة، عين السبع، الدار البيضاء
رأسسالها : 888.888.) درهم

السجل البجاري : الدار البيضاء، 
رقم 475.)19

تغيي8 في التسيي8 وتميين القوانين
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

الصادر بسقر شركة ك إس ب بومب 

 ،(8(1 يونيو  8م  بباريخ  روبينت8ي  ي 

تقرر ما يلي :

ياسين  السيد  اسبقالة  قبول 

من   YASSINE MELLOUK ملوك 

مهامه كسسي8 للشركة.

بخالي  نزهة  السيدة  تعيين 

NEZHA BAKHALI كسسي8ة جديدة 

للشركة ملدة غي8 ممدودة.

للقوانين  املالز0  البعديل 

األساسية.

تميين القوانين األساسية.

تفويت السلط.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

البيضاء بباريخ 18 أغسطس 1)8)، 

تمت رقم 798199.
للخالصة والبيان

292 P

TR CONCEPT
ش 0 0 بشريك واحد

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

وضع  تم   ،(8(1 يوليو   ( بباريخ 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الصفات البالية :

التسسية : TR CONCEPT ش 0 0 

بشريك واحد.

البناء  أشغال   : االجبساعي  الهدف 

والبجهيز وبصفة عامة كل العسليات 

املنقولة املالية  الصناعية   البجارية 

بطريقة  املبعلقة  املنقولة  الغي8  أو 

باألنشطة  مباشرة  غي8  أو  مباشرة 

املذكورة أعاله أو من شأنها املساهسة 

في تطور الشركة.

نورية  إقامة   : االجبساعي  املقر 

البطريوز  4م  شقة  سين  عسارة 

مكناس.

يو0  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

إذا  إال  البجاري  بالسجل  التسجيل 

تعرضت الشركة للحل املسبق أو تم 

تسديدها.

 188.888  : الشركة  رأسسال 

من  حصة   1888 إلى  مقسم  درهم 

فئة 188 درهم للحصة الواحدة كلها 

بالهاشمي حسيد للشريك  من نصيب 

الوحيد.

حسيد  بالهاشمي  السيد   : املسي8 

الشريك الوحيد وملدة غي8 ممدودة.

السنة االجبساعية : تبدأ من فاتح 

من  ديسس 8  1م  يو0  وتنبهي  يناير 

السنة ما عدا السنة األولى تتبدئ من 

تاريخ التسجيل في السجل البجاري.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

تمت  بسكناس  البجارية  باملحكسة 

رقم 7م541.

293 P

L’AFRICAINE 

DE COMPTABILITE 

 DE GESTION ET DE

CONSEIL ACGCO

ش 0 0 بشريك واحد

تعديالت قانونية
رسمي  ممضر  بسقب�سى 

املسجل  االسبثنائي  العا0  للجسع 

لشركة   (8(1 أغسطس  م  بباريخ 

 L’AFRICAINE DE COMPTABILITE

 DE GESTION ET DE CONSEIL

.ACGCO

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 18.888 رأسسالها  واحد،  بشريك 

رقم  االجبساعي  ومقرها  درهم 

رياض  تجزئة  الثاني  الطابق   598

االسساعلية 1 مكناس قرر ما يلي :

إلى  للشركة  االجبساعي  املقر  نقل 
رياض  تجزئة   475 رقم   : العنوان 

االسساعيلية 1 الشطر E مكناس.

تعديل القانون األسا�سي.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

تمت  بسكناس  البجارية  للسمكسة 
رقم  البجاري  بالسجل  )86م  رقم 

9785م.

294 P

ECLAIREVILLE
شركة ممدودة املسؤولية
رأسسالها : 588.888 درهم

املقر االجبساعي : قطاع س رقم 955 

حي الرحسة سال

تعديل
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

1)8)، ومن خالل ممضر  15 يوليو 

الجسع العا0 االسبثنائي قرر الشركاء 

ما يلي :

88م  حصص  مجسوع  تفويت 

لفائدة  خليفة  مجيد  السيد  حصة 

السيد عبد الكريم دحان.

تفويت 88) حصة من أصل 788 

الرحسان  عبد  مجيد  السيد  حصة 

لفائدة السيد عبد الكريم دحان.
من  الشركة  راسسال  زيادة 

درهم   588.888 إلى  درهم   188.888

للشركاء  الجاري  الحساب  طريق  عن 

و169888  درهم  1888م)  بقيسة 

درهم كسساهسة مالية.

تعيين السيد مجيد عبد الرحسان 

والسيد عبد الكريم دحان كسسي8ين 

جدد للشركة.

تميين القانون األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

19 أغسطس  بباريخ  االببدائية بسال 

1)8)، تمت رقم 1)8)/785.

295 P

AKI BEN
SARL AU
تأسيس

طبقا ملقبضيات القانون األسا�سي 
تقرر   ،(8(1 ماي   (7 بباريخ  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
لها  الواحد  للسساهم  املحدودة 

الخصائص البالية :
.AKI BEN SARL AU : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
للسساهم  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
أعسال   : االجبساعي  الغرض 

النجارة واألملنيو0.
املعدنية  الهياكل  تركيب 

واألنانبيب الصناعة.
مقاول في األعسال املبنوعة والبناء.
عسارة  م  سليسة  تجزئة   : العنوان 

العندليب 4) رقم 1 سال.
رأسسال الشركة : 188.888 درهم 
مقسم إلى 1888 حصة من فئة 188 

درهم للحصة الواحدة.
 1888 بنعلي  عصا0   : الشركاء 

حصة.
تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

وضع السجل البجاري.
التسيي8 : عين السيد عصا0 بنعلي 

مديرا للشركة ملدة غي8 ممدودة.
البجاري  بالسجل  التسجيل  تم 
رقم  تمت  بسال  االببدائية  باملحكسة 

4)71م بباريخ 16 أغسطس 1)8).
السجل البجاري رقم 4167م.

296 P

 STE ECOLE ANNA PRIVEE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

املؤرخ  العرفي  العقد  بسقب�سى 
صياغة  تست   ،(8(1 أبريل   (8 في 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

البالية :
اسم  تمسل  الشركة   : التسسية 
.STE ECOLE ANNA PRIVEE SARL

الهدف االجبساعي :
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االببدائي  األولي،  الخاص  البعليم 

والثانوي.
م)8 زاوية  : زنقة  املقر االجبساعي 

شارع عبد الرحسان الحضيكي وعسر 

املخبار حي املسي8ة أكادير.

املدة : ممددة في 99 سنة.

مبلغ  في  ممدد   : الراسسال 

 1888 إلى  مقسم  درهم   188.888

درهم   188 ب  اجبساعية  حصة 

للحصة الواحدة مقسسة كسا يلي :

ادريس موكة 488 حصة.

ابراهيم اوهسو 88م حصة.

مريم شهيد حسن 88م حصة.

التسيي8 : الشركة مسي8ة من طرف 

السيد ادريس موكة.

السنة االجبساعية : تبدأ من فاتح 

ستبس 8 وتنبهي في 1م غشت.

باملحكسة  تم   : القانوني  اإليداع 

غشت   (4 يو0  بأكادير  البجارية 

1)8)، تمت عدد رقم 186148.
مقبطف قصد االشهار

297 P

 VERIFAST شركة

TRANSPORT ش.م.م 
رأسسالها 188.888 درهم 

مقرها االجبساعي: حي العربي دوار 

تيغمي نبوكر الدراركة أكادير 

تأسيس شركة
بباريخ  ممرر  عرفي  عقد  بسوجب 

شركة  تأسيس  تم   84/88/(8(1

املسيزات  ذات  املسؤولية  ممدودة 

البالية :

 VERIFAST شركة  التسسية: 

TRANSPORT ش.0.0. 

لحساب  البضائع  نقل   - الهدف : 

الغي8. 

العربي دوار  : حي  املقر االجبساعي 

درارجا  الريفية  نبوكر  بلدية  تيغمي 

أكادير.
 188.888  : االجبساعي  املال  رأس 

من  حصة   1888 إلى  مجزأ  درهم 

الشكل  على  للحصة  درهم   188 فئة 

البالي :

مصطفى  للسيد  حصة   588  -
عيني.

مصطفى  للسيد  حصة   588  -
شريفي العلوي.

مصطفى  السيد  تعيين  التسيي8 : 
عيني مسي8 للشركة ملدة غي8 ممدودة. 
منفرد  واملالي  االداري  البوقيع 

ومخول للسسي8 مصطفى عيني.
السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

آخر ديسس 8 من كل سنة.
العقد  لهذا  القانوني  اإليداع  وتم 
املحكسة  هيئة  لدى  الضبط  بكبابة 
4م1861  البجارية بأكادير تمت رقم 
والسجل البجاري رقم 48575 بباريخ 

1)8)/88/م)0.
من اجل النسخة والبيان

298 P

 ZAKALIL TRANSPORT شركة
ش.م.م 

رأسسالها 188.888 درهم
مقرها االجبساعي: الطابق األول 
شارع 8م9 رقم 48 حي السال0 

اكادير.
تأسيس شركة

بباريخ  ممرر  عرفي  عقد  بسوجب 
شركة  تأسيس  تم   89/86/(8(1
املسيزات  ذات  املسؤولية  ممدودة 

البالية :
 ZAKALIL شركة   : التسسية 

TRANSPORT ش.0.0. 
لحساب  البضائع  - نقل  الهدف : 

الغي8. 
األول  الطابق   : االجبساعي  املقر 
شارع 8م9 رقم 48 حي السال0 اكادير.

 188.888  : االجبساعي  املال  رأس 
من  حصة   1888 إلى  مجزأ  درهم 
الشكل  على  للحصة  درهم   188 فئة 

البالي :
- 588 حصة للسيد ممسد إحيس.

- 588 حصة للسيد خالد وادي.
ممسد  السيد  تعيين  التسيي8 : 
غي8  ملدة  للشركة  مسي8  إحيس 

ممدودة. 

املنفرد  واملالي  االداري  البوقيع 

ومخول للسسي8 ممسد إحيس.

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

آخر ديسس 8 من كل سنة.

العقد  لهذا  القانوني  اإليداع  وتم 

املحكسة  هيئة  لدى  الضبط  بكبابة 

 18844( البجارية بأكادير تمت رقم 

والسجل البجاري رقم 47981 بباريخ 

1)8)/86/م)0.
من اجل النسخة والبيان

299 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

 STE W30 TRANS  S.A.R.L AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
بانزكان  مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

بباريخ 1)8)/17/88 تم وضع النظا0 

املسؤولية  دات  لشركة  األسا�سي 

فيسا  مسيزاتها  تكسن  والتي  املحدودة 

يلي :

 STE W8م TRANS  : التسسية 

 S.A.R.L AU

الشركة  غرض  يسكن  الغرض: 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أخرى  دولة  أي  وفي  املغرب  في  الغي8 

فيسا يلي :

- نقل املسبخدمين لحساب الغي8

مقر الشركة : شارع الحاج الحبيب 
رقم 16 الدشي8ة الجهادية انزكان.

 99 في  الشركة  مدة  املدة:حددت 

سنة اببداءا من تاريخ تكوينها النهائي.
رأسسال  الشركة:يبلغ  رأسسال 

 188.888 درهم  الف  مائة  الشركة 

ذات  حصة  الف  إلى  مقسم 

للحصة  كقيسة  درهم   188 مائة 

القيسة  ومدفوعة  الواحدة،مكبتبة 

كليا ومخصصة للشركاء : 

- السيد سعيد ايز0 1888 حصة

السنة املالية:تتبدئ في فاتح يناير 

وتنبهي في 1م ديسس 8.

السيد  الشركة  يسي8  التسيي8: 

سعيد ايز0 ملدة غي8 ممدودة 

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بانزكان  اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 
عدد  تمت  1)8)/88/م)  بباريخ 
بالسجل  واملسجلة   1791/(8(1

البجاري تمت رقم 7887
للخالصة والبيان

املسي8

300 P

 TRANSLUX AGADIR
INTERNATIONAL م.م

تأسيس شركة.0.0.
بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 
بباريخ  باكادير  سجل   15/86/(8(1
القانون  وضع  تم   18/86/(8(1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية :
 TRANSLUX AGADIR : التسسية

INTERNATIONAL شركة.0.0.
48.888 درهم مقسم   : الرأسسال 

إلى 488 حصة من فئة 188 درهم. 
أيت  ليلى  لفائدةالسيدة   58%  -

حدوش.
سعيد  لفائدةالسيد   58%  -

عاطف. 
حي  7)م  رقم   : االجبساعي  املقر 

تدارت انزا العليا اكادير.
املدة : 99 سنة.

الهدف االجبساعي : 
والدولية  الوطنية  الطرود  نقل 

بدون مرافق،
أو  حيازة  أو  إنشاء  عا0،  وبوجه 
تأجي8 أو إدارة أو تسثيل أو تشغيل جسيع 
ورش  أو  املؤسسات  أو  الصناديق 
براءات  أو  العسليات  وجسيع  العسل، 
األنشطة،  بهذه  املبعلقة  االخت8اع 
وكذلك جسيع العسليات من أي نوع، 
البجارية واملالية واملنقولة والعقارية، 
والتي قد تبعلق بشكل مباشر أو غي8 
مباشر بهدف الشركة أو بأي كائنات 
من  أو   ، صلة  ذات  أو  مساثلة  أخرى 
املحبسل أن تسهل توسيع الشركة أو 

تطويرها.
التسيي8: عهد إلى السيدة ليلى أيت 

حدوش والسيد سعيد عاطف.
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القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

بباريخ  باكادير  باملحكسةالبجارية 

1)8)/18/88 تمت رقم 186896.

301 P

STE TECHNOTREE
إعالن عن تأسيس

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

حررت  بتيوكرى   (8(1/85/(5

قوانين شركة ذات مسؤولية ممدودة 

خصائصها كالبالي 

STE TECHNOTREE : االسـم

نضا0  تطوير   -  : األهداف 
وحلول  عا0  بشكل  املعلوميات 

تكنولوجيا املعلومات لالدارة. 

- مبعدد الخدمات

الدرايد  دوار   : االجبساعي  املقر 

سيدي بيبي - اشبوكة ايت باها 

 188.888  : االجبساعي  الرأسسال 

من  سهم   1888 إلى  مقسسة  درهم 

188 درهم، التي يسلكها السيد ممسد 

وخلفن.

التسيي8 : ممسد وخلفن.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 

بباريخ  بانزكان  االببدائية  املحكسة 

1/86/84)8) تمت رقم م7)1

302 P

املكبب العا0 للحسابات واالستشارات

STE NORA VISION 

 .S.A.R.L.-A.U 
شركة نورا بصريات

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة بشريك وحيد

بسوجب عقد عرفي ممرر باكادير 
القانون  وضع   84/88/(8(1 يو0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ممدودة مسيزاتها كالبالي:

بصريات  نورا  شركة   : االسم 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

املوضوع :

• اخصائي بصريات و النظارات

بالبجزئة،  اإلطارات  بيع   •
العدسات  البصحيمية،  العدسات 
الشسسية،  النظارات  البصرية، 

الحقائب ومنبجات البنظيف.
املقر االجبساعي : إقامة السعادة1 

الرقم 7 الضحى الحي املحسدي.
 188.888 في  حدد  الرأسسال: 

درهم.
عين  الخيلية  إبن  ممسد  السيد 

مسي8ان للشركة ملدة غي8 ممدودة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18/88/(8(1 يو0  بأكادير  البجارية 

تمت عدد 186898.
مقبطف للنشر والبيان
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 NATEXPO 
 نات اكسبو 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
تأسيس شركة

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
شركة  تأسيس  تم   86/88/(8(1

ذات املسؤولية املحدودة 
خصائصها كالبالي :

التسسية : نات اكسبو
اسبي8اد   : االجبساعي  الهدف 
والخضروات  الفواكه  وتصدير 

الطازجة
املنبجات  وتصدير  اسبي8اد   -

الزراعية
 ,1 رقم  شقة  االجبساعي:  املقر 
شارع  بوسبة,  عسارة  االول  الطابق 

الحسن الثاني ,بيوكرى
املدة : 99 سنة.

درهم   188.888 الرأسسال 
1888 حصة اجبساعية  مقسسة على 
من فئة 188 درهم للحصة الواحدة, 

مقسسة على الشركاء كالبالي : 
 588 اوسامة  بوسبة  السيد   -

حصة اجبساعية
- السيد الفدار ممسد 588 حصة 

اجبساعية.
الشركة  بتسيي8  يبعهد  التسيي8: 
إلى السيدين بوسبة اوسامة و الفدار 

ممسد ملدة غي8 ممددة.

للسيدين  ينسب  البنكي:  البوقيع 

بوسبة اوسامة و الفدار ممسد معا

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

بباريخ   1747 رقم  تمت  بإنزكان 
البجاري  والسجل   ,16/88/(8(1

رقم 4847)
للخالصة و البيان

عن املسي8
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ائبسانيات أيت ملول فــــــــيكــــا0-كونسيلبينك

 STE RAGHIDEX

 SOLUTIONS-S.A.R.L
شركة راغدكس صوليصيون 

ش.ذ.0.0. 

اغيل اوضرضور الحي املحسدي 

اكادير

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

 (4/86/(8(8 بباريخ  البأسي�سي 
صوليصيون  راغدكس  شركة 

ش.ذ.0.0 تست املصادقة على ما يلي :

ب  الشركة  تسسية   -  : التسسية 
»راغدكس صوليصيون ش.ذ.0.0«.

املقر  جعل   -  : الشركة  مقر 

البالي  بالعنوان  للشركة  االجبساعي 

املحسدي  الحي  اوضرضور  اغيل 

اكادير. 
تمديد  تم  الشركة:  رأسسال 
درهم   188.888 في  الشركة  رأسسال 

مقسسة إلى )1888( حصة 188 درهم 

للحصة وموزعة كاآلتي :

 MR. BARBARI TARIQ السيد   -

1888 حصة DHS 188.888 درهم.

أهداف الشركة:

• خدمات مبعددة.

• أعسال مخبلفة

• توفي8 خدمات مبعددة من خالل 

موقع الويب ومنصة البطبيق.

)الكهرباء،  مبعدد  تقنيات   •

شبكة  الهواء،  تكييف  الب 8يد، 

األعطال  تمديد  اإلعالميات، 

الكهربائية وإصالحها، كامي8ا املراقبة، 

الطاقة املبجددة(.

املنزل  في  مبعددة  خدمات   •
)التستنة، البنظيف، أعسال الصيانة 
الطالء،  املسابح،  إصالح  والديكور، 
الرخا0،  السي8اميك،  الجبص، 

النجارة الخشتية واألملنيو0(.
• بيع قطع الغيار.

وتسيي8  الصيانة  خدمات   •
للشركات  البقنية  مبعددة  الوجهات 

واملهنيين.
• البناء، الب 8يد، التهوية...

 MR. BARBARI السيد  يعب 8 
لشركة  الوحيد  املسي8   TARIQ
ش.ذ.0.0..  صوليصيون.  راغدكس 

ملدة غي8 ممدودة.
من  اببداء  سنة   99  : املدة 

87/87/(8(8
االيداع القانوني : لقد تم اإليداع 
لدى املحكسة البجارية باكادير بباريخ 
رقم98861  تمت   87/87/(8(8

والسجل البجاري تمت رقم 49مم4
الـبـوقـيع 
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شركة بروبات سوس ش.م.م 
بشريك وحيد

برأسسال اجبساعي قدره 5.888.888 
درهم

تجزئة تلعينت 1 رقم ))) القليعة 
ايت ملول انزكان

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  تست صياغة   (6/87/(8(1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص البالية : 
اإلنعاش   - االجبساعي:  الغرض 

العقاري في جسيع حلله. 
سوس  بروبات  شركة   : التسسية 

ش.0.0 بشريك وحيد 
 1 املقر االجبساعي: تجزئة تلعينت 

رقم ))) القليعة ايت ملول انزكان
املدة : حددت في 99 سنة 

الرأسسال والحصص االجبساعية: 
5.888.888 درهم  حدد الرأسسال في 
58.888 حصة اجبساعية  إلى  مقسم 
موزعة   ، للواحدة  درهم   188 بقيسة 

كاألتي : 
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- عريبات ممسد 58.888 حصة 

التسيي8: الشركة مسي8ة من طرف 

ملدة  وذلك  ممسد  عريبات  السيد 

غي8 ممدودة حيث يعود إليه كل من 

البوقيعين البنكي و االجبساعي.

 16 الفصل  حسب  توزع  األرباح: 

من القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

 : رقم  عدد  تمت  بانزكان  االببدائية 

1)8)/1714 بباريخ 1)8)/89/88.
مقبطف قصد اإلشهار
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STE PORT BERHIL SARL

شركةبور برحيل ش.0.0

تأسيس شركة
بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقبدى 

شركة  تأسيس  تم   8(/87/(8(1

دات املسيزات البالية :

برحيل  بور  شركة   : التسسية 

ش.0.0.

الهدف االجبساعي : بيع بالبقسيط 

جسيع مواد البناء و النقل للغي8.

اوالد  مركز  الجديد  حي   : العنوان 

برحيل تارودانت.

املدة : 99 سنة.

درهم   188.888  : الرأسسال 

فئة  من  حصة   1888 الى  مقسسة 

188 درهم.

السنة االجبساعية : من فاتح يناير 

الى 1م ديسس 8 من كل سنة.

: يسي8 الشركة السيدان  التسيي8 

ونايت  اللطيف  عبد  الخراز  نايت 

الخراز لحسن ملدة غي8 ممدودة.

االيداع  تم   : البجاري  السجل   -

باملحكسة  الضبط  بكبابة  القانوني 

بباريخ  ببارودانت  االببدائية 

1)8)/18/88 تمت عدد 1798.
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شركة بالي وطن ش.م.م 
تأسيس شركة

في  ممرر  عرفي  عقد  بسوجب 
تم   ،(8(1 غشت   84 بباريخ  اكادير 
إنشاء القانون األسا �سي لشركة ذات 
مسؤولية ممدودة والبيانات هي على 

النمو البالي 
االسم: بالي وطن.

تكاديرت  االجبساعي:دوار  املقر 
نعبادو دراركة اكادير.

وتوزيع  بيع  الشركة:  نشاط 
األلعاب البقافية والت8فيهية.

في  الشركة  مدة  تمديد  تم  املدة: 
99 عاما اببداء من تاريخ تأسيسها.

 188.888  : االجبساعي  الرأسسال 
ألف  على  مقسسة  درهم  مائةألف 
)1888( حصة اجبساعية بسائة درهم 
بسا  شريك  كل  إلى  تنسب  للحصة 

يتناسب مع اشت8اكاته وهي كسا يلي :
زوجة  سسية  شاكر  السيدة:   -

سانبوس 1888 حصة اجبساعية. 
زوجة  سسية  شاكر  التسيي8 
ملدة  وحيد  ببوقيع  مسيي8ة  سانبوس 

غي8 ممدودة.
السنة االجبساعية: من 1 يناير إلى 

1م ديسس 8.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  باكادير  البجارية 
رقم  مم1861،  رقم  تمت   (8(1
هو:  البجاري  بالسجل  التسجيل 

م4857
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PHARMACIE TANTAOUI
اإلشهار القانوني

بباريخ  املحرر  العقد  على  بناء 
بتيوكرة  واملسجل  1)8)/8/84م 
تأسيس  تم   81/86/(8(1 بباريخ 

شركة باملواصفات البالية :
 PHARMACIE  : التسسية 

 TANTAOUI
لعراب  دوار  االجبساعي:  العنوان 

بيوكرة ايت اعسي8ة
ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.

رأسسال  حدد  الشركة:  رأسسال 

الشركة في 1.188.888 درهم، مقسم 

188 درهم  11.888 حصة بقيسة  إلى 

الشكل  على  موزع  القانونية  للحصة 

البالي:

 : الحسين  الطنطاوي  السيد 

 1.188.888 بقيسة  حصة   11888

درهم

األهداف: صيدلية
الطنطاوي  السيد  يعب 8  التسيي8: 

الحسين املسي8 الوحيد للشركة ملدة 

غي8 ممدودة.

بالبوقيع  ملزمة  الشركة  البوقيع: 

الوحيد للسيد الطنطاوي الحسين.

املدة: 99 سنة

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

بانزكان يو0 1)8)/18/88 تمت رقم 

1766 واملسجل بالسجل البجاري في 

نفس اليو0 تمت رقم 4869). 
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 PHARMACIE HASSI SIDI

BIBI
اإلشهار القانوني

بباريخ  املحرر  العقد  على  بناء 

بتيوكرة  املسجل  و  1)8)/8/84م 

تأسيس  تم   81/86/(8(1 بباريخ 

شركة باملواصفات البالية :

 PHARMACIE HASSI  : التسسية 

 SIDI BIBI

حا�سي  دوار  االجبساعي:  العنوان 

البقر سيدي بيبي شبوكة ايت باها

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.
رأسسال  حدد  الشركة:  رأسسال 

مقسم  درهم،  88.888م  في  الشركة 

درهم   188 بقيسة  حصة  888م  إلى 

الشكل  على  موزع  القانونية  للحصة 

البالي:

- السيدة الطنطاوي زينب : 888م 

حصة بقيسة 88.888م درهم 

األهداف: صيدلية.

التسيي8: تعب 8 السيدة الطنطاوي 

ملدة  للشركة  الوحيدة  املسي8ة  زينب 

غي8 ممدودة.

بالبوقيع  ملزمة  الشركة  البوقيع: 

الوحيد للسيدة الطنطاوي زينب.

املدة: 99 سنة 

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

بانزكان يو0 1)8)/18/88 تمت رقم 

1765 واملسجل بالسجل البجاري في 

نفس اليو0 تمت رقم 4867).
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STE PERSISTANCE SARL
تـأسـيـس شــركة

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  وضع  تم   86/88/(8(1

الباسي�سي لشركة ممدودة املسؤولية 

بشريك تمسل الخصائص البالية:

 STE PERSISTANCE : الـتـسـسيـــــــــــــــة

 SARL

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

الـسـوضـــــوع : مقاول في نقل السلع 

لفائدة الغي8.

مدينة  :تجزئة  االجـبـساعــي  الـسـقر 

الوحدة بلوك C رقم 94 العيون.

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

 188.888  : الشركـــة  رأسســـال 

درهم.

ايت  سعيد   : السيد  الـتسـيـيــــــــــــــــــر: 

الوطنية  البطاقة  رقم  امجوض 

 .JC484798

فاتح  من   : االجبسـاعيـة  السنة 

السنة  من  يونيو  8م  إلى  يوليوز 

القادمة.

القانوني  التسجيل  تم  لقد   

بالعيون  االببدائية  املحكسة  لدى 

رقم  تمت  البجاري  السجل  في 

7745مبباريخ 1)8)/89/88.
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SOCIETE OWNLEADS
S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE

 Au Capital de 188.888
.DIRHAMS

 N.(( 5éme Etage Imm. MALAK
 RUE CADI AYAD Q.I AGADIR

املسؤولية  ذات  شركة  تـأسيس 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

تأسست  عرفي  عقد  بسقب�سى 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الواحد وعناصرها كالبالي:
اسم  تمسل  الشركة   : التسسية 

»اونلذس«ش.0.0.
البجارة  االجبساعي:  الغرض 

االلكت8ونية.
)) الطابق  : رقم  املقر االجبساعي 
القا�سي  شارع  مالك  عسارة  الخامس 

عياض ح.ص اكادير.
حدد   : االجبساعي  الرأسسال 
الى  مقسم  درهم   188.888 في 
 188 بقيسة  اجبساعية  1.888حصة 

درهم للحصة.
معا  واإلمضاء  التسيي8  تخويل  تم 

إلى للشريك الواحد: 
Mr. CHAMSI OUALID

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكسة البجارية 
بباريخ   186848 رقم  تمت  بأكادير 

1)8)/88/م1.
من أجل النسخة والبيان 

عـن الـسسـيـر
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فونتيكونصاي ش.0.0.

شركة BLOOM NEON ش.م.م
البأسيس

العا0  للجسع  عرفي  عقد  بسوجب 
8)/1/85)8) واملسجل  املنعقد يو0 
1)8)/18/86تم تمديد  بأكادير يو0 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية ممدودة.
ذات املواصفات البالية

الهدف: يهدف نشاط الشركة إلى: 
من  اإلعالنية  اللوحات  تصنيع   •

النيون أو غي8ها من املواد. 

النيون  عناصر  اسبي8اد   •
وملحقاتها.

• بيع وشراء كابالت النيون.
• صناعة ديكورات بالنيون. 

لجسيع  مخبلفة  الفبات  تأجي8   •
أنواع املناسبات.

 115 رقم  ممل   : االجبساعي  املقر 
الطبق   1 السو�سي  املخبار  اقامة 

الثاني ‘ب’ اكادير.
املدة : 99 سنة

في  ممدد   : الشركة  رأسسال 
8.888) )عشرين ألف( درهم مقسم 
 (188( مائة  بقيسة  حصة   )(88( إلى 
بالكامل،  مكبتب  للحصة،  درهم 
ومخصص  واحد  ربع  بسقدار  ممررة 

للسساهم الوحيد على النمو البالي: 
88) حصة  أنور:  تيفال  السيد.   -

في املجسوع. 
السنة االجبساعية : من فاتح يناير 

إلى 1م ديسس 8.
التسيي8 : يسي8 الشركة وملدة غي8 

ممدودة السيد : انورتفال.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 غشت  م)  يو0 

 .186148
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 Sté BEWACHUNG SARL
رأسسالها 188.888 درهم 

إعالن ببأسيس شركة
تأسست  عرفي  عقد  وبسوجب 
شركة ذات املسؤولية املحدودة تمت 
بباريخ   BEWACHUNG SARL إسم 

.8(/88/(8(1
حراسة  في  مقاولة   -  : هدفها 

األماكن العامة و الخاصة
القدس  حي   : البجاري  العنوان 
4م14  رقم  ب  بلوك  الوفاق  تجزئة 

العيون. 
موزعة  درهم   188.888 رأسسالها 
حصة  كل  قيسة  حصة   1888 إلى 

188دراهم، موزعة كسايلي :
- السيد مراد بوخلفة 588 حصة.
- السيد جسال توفيق 588حصة.

السيد  تعيين  تم   : الشركة  تسيي8 
ملدة  للشركة  مسي8ا  بوخلفة  مراد 
كامل  تخويلهسا  مع  ممدودة  غي8 
الصالحيات حسب القانون االسا�سي 

للشركة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
بسكبب  تم  القانوني  اإليداع 
االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 
بباريخ  4م7)/1)  رقم  تمت  بالعيون 

.18/88/(8(1
 BEWACHUNG الشركة  سجلت 
بالعيون  البجاري  بالسجل   SARL
بباريخ  1)78م  رقم  تمت 

.18/88/(8(1
314 P

 STE BEN BRAIK TRANS
 SARL AU

رأس مالها 188.888 درهم
املقر االجبساعي : مركز سيدي احسد 

او عسر أوالد تايسة-سيدي احسد 
اوعسر 

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد 
بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إحداث  تم   ،1(/88/(8(1
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة، خصائصها كالبالي :
BEN BRAIK TRANS :التسسية

مركزسيدي   : اإلجبساعي  املقر 
سيدي  تايسة-  عسراوالد  او  احسد 

احسد او عسر
الهدف اإلجبساعي : 

- نقل األشخاص لحساب الغي8 
- نقل البضائع لحساب الغي8.

- تنظيم الرحالت.
 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 
 1888 على  مجزء  درهم   188.888
للحصة  درهم   188 فئة  من  حصة 

لواحدة كلها مكبتبة كالبالي :
 1888  : بريك  بن  احسد  السيد   -

حصة، أي 188.888 درهم.
أي  حصة،   1888  : املجسوع 

188.888 درهم

احسد  السيد  عين   : التسيي8 

غي8  ملدة  للشركة  كسسي8  بريك  بن 

ممدودة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

1م ديسس 8.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بباريخ  ببارودانت  االببدائية  املحكسة 

 - م188  رقم  تمت   0  18/88/(8(1

السجل البجاري: 8815

315 P

FALLAD DECOR الشركة

إعالن عن تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

وضع  تم   85/88/(8(1 تاريخ  ب 

ممدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

ذات  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املسيزات البالية:

 FALLAD DECOR التسسية

ممدودة  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 

/اعسال  الجتس  أعسال  الهدف: 

التشطيب /مبعهد اعسال مخبلفة 

تكاديرت  دوار  االجبساعي  املقر 

نعبادو دراركة اكادير

في  حدد  االجبساعي  الرأسسال 

 1888 إلى  مقسم  درهم   188.888

املسثلة  درهم   188 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية 

السيد عزيز الفالد 

مسي8  الفالد  عزيز  عين  التسيي8: 

للشركة ملدة غي8 ممددة

املدة : 99 سنة

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 

تمت   19/88/(8(1 بباريخ  بأكدير 

رقم 186114
املسي8

316 P
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ECO-TIZNIT TRANSPORT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
الجسع  ممضر  على  بناء 
 : بباريخ  املنعقد  البأسي�سي  العا0 

7)/1/87)8) تأسست شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات 

باالعببارات البالية: 
 ECO-TIZNIT شركة   : االسم 
مسؤولية  ذات   TRANSPORT

ممدودة 
العنوان: رقم 184 تجزئة ادلعالم 

بونعسان تزنيت.
والدولي  الوطني  النقل   : الهدف 

لألمبعة والبضائع 
العسليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية  البجارية،  السياحية، 
واالقبصادية التي من شأنها أن تنمي 
وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

 99( سنة  تسعون  و  تسعة  املدة: 
سنة(.

الشركة هو  املــــال: رأس مال  رأس 
خسسون آلف درهم )58.888 درهم( 
حصة   )588( خسسسائة  إلى  مقسم 
قيستها مائة )188( دراهم لكل واحدة 

منها.
ليلى  السيدة  عينت  التسيي8: 

بنهسوت كسسي8ة للشركة 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بتزنيت  االببدائية  باملحكسة  القانوني 
بباريخ 1/88/19)8) تمت رقم 4)5 
317 P

 DREAMFACT
إعالن عن تأسيس

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
حررت  بتيوكرى   (8(1/86/15
قوانين شركة ذات مسؤولية ممدودة 

خصائصها كالبالي :
.DREAMFACT : االسـم

الطبية  املعدات   -  : األهداف 
والبقنية ومعدات.

- املستشفيات الطبية.
- مخبلف االعسال والخدمات.

الساحلي  : عسارة  املقر االجبساعي 
الطبقة الثانية شارع موالي رشيد حي 
ايت وارغين صندوق ال 8يد رقم 787 

بيوكرى

 188.888  : االجبساعي  الرأسسال 
من  سهم   1888 إلى  مقسسة  درهم 
السيد  يسلكها  التي  درهم،   188

الحسين شوكي8. 
التسيي8 : الحسين شوكي8.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 
بباريخ  بانزكان  االببدائية  املحكسة 

1/87/87)8) تمت رقم 1541 
318 P

شركة اش كليين سرفيس
تأسيس شركة

يونيو   84 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
االسا�سي  القانون  وضع  تم   (8(1
ممدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

وشريك وحيد ومسيزاتها كالبالي :
االسم: شركة اش كليين سرفيس 

 – البنظيف  اشغال  الهدف: 
التستنة 

 5 رقم  شقة  االجبساعي:  املقر 
5 حي  596 أمل  الثاني تجزئة  الطابق 

تيليال اكادير 
املدة : 99 سنة 

درهم   188.888 الرأسسال: 
مقسسة إلى 1888 حصة بقيسة 188 

درهم للحصة
االرباح : 5 في مائة للد خي8ة والباقي 

حسب قرارات الشركاء 
التسيي8: السيد زكرياء برو. 

من  تتبدئ   : جبساعية  اال  السنة 
فاتح يناير الئ 1م ديسس 8 من كل سنة 
التسجيل  تم   : البجاري  السجل 
باملحكسة البجارية باكادير تمت رقم 

48479 بباريخ 11 غشت 1)8) 
319 P

 STE GROUPE LOGISTIQUE
 SARYOU SARL

شركة كروب لوجيستيك صاريو 
ش.0.0

تأسيس شركة
بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
شركة  تأسيس  تم   14/87/(8(1

ذات املسيزات البالية :

كروب  شركة   : التسسية 

لوجيستيك صاريو ش.0.0

البضائع  نقل   : االجبساعي  الهدف 

لحساب الغي8 

الخزنت  حي   85 بلوك   : العنوان 

امزارأيت ملول.

املدة : 99 سنة

درهم   188.888 الرأسسال: 

فئة  من  حصة   1888 إلى  مقسسة 

188 درهم.

السنة االجبساعية: من فاتح يناير 

إلى 1م ديسس 8 من كل سنة.

السيد  الشركة  يسي8  التسيي8: 

زميسيطة يوسف ملدة غي8 ممدودة. 

اإليداع  تم   : البجاري  السجل 

باملحكسة  الضبط  بكبابة  القانوني 

بباريخ  بانزكان  االببدائية 

1)8)/85/88 تمت عدد 1788 
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 STE GROUP DOS

 HERMANOS ADRA SARL
ممرر  عرفي  عقد  بسوجب 

تأسيس  تم  بباريخ1)8)/84/88 

املسيزات  املسؤولية  ممدودة  شركة 

البالية :

 STE GROUP شركة  التسسية: 

DOS HERMANOS ADRA ش.0.0.

الهدف: نقل البضائع على حساب 

الغي8.

شارع   (9 رقم  االجبساعي:  املقر 

املسي8ة  85 حي  م شقة  الطابق  توبق 

اكادير. 

املدة : 99 سنة.

 188.888  : االجبساعي  املال  رأس 

فئة  من  1888حصة  إلى  مجزأ  درهم 

188 درهم للحصة الواحدة.

وعبد  مويهدى  حسن  التسيي8: 

السال0 مويهدى.

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

آخر ديسس 8 من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر 
املحكسة  هيئة  لدى  الضبط  بكبابة 
 18614( البجارية باكادير تمت رقم 
و السجل البجاري رقم 48587 بباريخ 

1)8)/88/م) 0.
من اجل النسخة والبيان

321 P

 SOCIETE GRANET
TRAVAUX SARL

AU CAPITAL DE 188.888 Dhs 
البأسيس

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
شركة  تأسيس  تم   15/87/(8(1
باملسيزات  ممدودة  مسؤولية  ذات 

البالية:
 STE GRANET  : التسسيـــــــــــــة 

 TRAVAUX SARL
اكيسل  دوار   : االجبساعي  املقر 

اباينو كلسيم. 
درهم   188.888 الرأسســــــــــــال: 
فئة  من  حصة   1888 على  مقسسة 

188 درهم.
 + املناجم  اسبغالل  الهـــــــــــــــدف: 

أشغال مخبلفة
 ، الحسين  شيال  السيد  الشركاء: 
الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحامل 

---588 حصة   JAرقم 16)8م
الحامل  الحبيب  شيال  السيد 
رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

---588 حصة    JA94868
شيال  السيد  تعيين  تم  التسيي8: 
البعريف  لبطاقة  الحامل  الحسين 
كسسي8   JA16)8م رقم  الوطنية 
الحبيب  شيال  السيد  و  للشركة، 
الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحامل 
للسسي8،  كسساعد   ،JA94868 رقم 
وتم اعبساد اإلمضاء املنفصل للسسي8 
اإلدارات  جسيع  لدى  مساعده  أو 
املؤسسات  و  الخاصة  أو  العسومية 
املالية واملصرفية ، لفت8ة غي8 ممددة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بكلسيم  االببدائية 
1)8)/11/88 تمت رقم 1)8)/86) 
322 P
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 GRAND MAITRE 
 ACADEMIE PRIVEE SARL

 AU
تأسيس شركة

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  وضع  تم   ،88/86/(8(1
الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

البالية :
شركة   : القانونية  التسسية 
 GRAND MAITRE ACADEMIE

 PRIVEE SARL AU
الشكل القانوني : ش.0.0. بشريك 

وحيد 
19م  رقم  فيال   : االجبساعي  املقر 

بلوك مD حي الداخلة أكادير
أنشطة   : االجبساعي  الغرض 

الدعم في مجال البعليم.
في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 
 1888 الى  مقسسة  درهم  أالف   188
درهم   188 بقيسة  اجبساعية  حصة 

للحصة للسيدة مريم الخر�سي
مريم  السيدة  تعيين  تم   : التسيي8 
غي8  ملدة  للشركة  مسي8ة  الخر�سي 

ممدودة -
تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل البجاري- 
بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
تمت   (4/88/(8(1 بباريخ  بأكادير 

الرقم 186147. 
323 P

 FRESH ATLANTIC
PESCADOS

اإلشهار القانوني
بباريخ  املحرر  العقد  على  بناء 
بانزكان  املسجل  و   19/88/(8(1
تأسيس  تم   19/88/(8(1 بباريخ 

شركة باملواصفات البالية :
 FRESH ATLANTIC التسسية: 

 PESCADOS
 6 العنوان االجبساعي :توطين رقم 
البخاري الدشي8ة  عسارة أريما تجزئة 

انزكان.

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.
رأسسال  حدد  الشركة:  رأسسال 

مقسم  درهم،   188.888 في  الشركة 

درهم   188 بقيسة  حصة   1888 إلى 

الشكل  على  موزع  القانونية  للحصة 

البالي: 

 1888 ايوب  اعباد  ايت  السيد   -

حصة 

بنصف  األسساك  بائع  األهداف: 

بالبقسيط  األسساك  بائع  الجسلة, 

ونقل املنبجات البمرية 

اعباد  ايت  السيد  يعب 8  التسيي8: 

ايوب مسي8 للشركة ملدة غي8 ممدودة.

: الشركة ملزمة بالبوقيع  البوقيع 

الوحيد للسيد ايت اعباد ايوب

املدة: 99 سنة

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

بانزكان يو0 1)8)/4/88) تمت رقم 

1794 واملسجل بالسجل البجاري في 

نفس اليو0 تمت رقم 4897). 
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 SOCIETE MED-AZI

TRANSPORT S.A.R.L AU
تــــأسيس شركـــــة

بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 

شركة  تأسيس  تم   18/88/(8(1

ذات املسيزات البالية:

 SOCIETE MED-AZI  : التسسية 

 TRANSPORT S.A.R.L AU

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية ممدودة. 
املقر : حي ولي العهد زنقة 14 رقم 

18 العيون -املغرب 

النقل  االجبساعية:  النشاطات 

;تجارة  للبضائع  والدولي  الوطني 

عامة...
رأسسال: 188.888 درهم قسم إلى 

1888 حصة، 188 درهم لكل واحدة.

التسيي8: يعهد إلى السيد سليسان 

أزيار.

باملحكسة  تم  القانوني  اإليداع 

بباريخ  بالعيون  االببدائية 

رقم  تمت  1)8)/88/م) 

م74)/1)8)
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شركة مداكري
ش.0.0 بشريك وحيد

برأسسال اجبساعي قدره 188.888 

درهم

دوار الخربة سيدي الطيب ايت 

اعسي8ة اشبوكة ايت باها 

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  تست صياغة   (6/87/(8(1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص البالية : 

نقل   - االجبساعي:  الغرض 

املسبخدمين لحساب الغي8. 

التسسية : شركة مداكري ش.0.0 

بشريك وحيد 

الخربة  دوار  االجبساعي:  املقر 

اشبوكة  اعسي8ة  ايت  الطيب  سيدي 

ايت باها 

املدة : حددت في 99 سنة 

الرأسسال والحصص االجبساعية: 

درهم   188.888 في  الرأسسال  حدد 

اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 

موزعة   ، للواحدة  درهم   188 بقيسة 

كاألتي : 

- ممسد الغزالي 1888 حصة 

التسيي8: الشركة مسي8ة من طرف 

الغزالي وذلك ملدة غي8  السيد ممسد 

من  كل  إليه  يعود  حيث  ممدودة 

البوقيعين البنكي واالجبساعي.

 16 الفصل  حسب  توزع  األرباح: 

من القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

 : رقم  عدد  تمت  بانزكان  االببدائية 

1)8)/1771 بباريخ 1)8)/18/88.
مقبطف قصد اإلشهار 
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حسابات اطلنبيس

 STÉ LEADHUB SARLA.U

رأسسالها888.88 188 درهم

إعالن عن تأسيس شركة ممدودة 
املسؤولية 

 84 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

إحداث  تم  بانزكان   (8(1 غشت 

ممدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

باملواصفات البالية 

 STÉ LEADHUB SARL  : االسم 

A.U

رقم   16 تجزئة  االجبساعي:  املقر 

تجزئة  النجاح  عسارة   4 الطابق   1(

النجاح انزكان

الهاتفي  االتصال  مركز  الهدف: 

االستشارة  الخدمات،  وتقديم 

والوساطة.

و عامة جسيع العسليات واملعامالت 

مباشرة  غي8  أو  مباشرة  املبعلقة 

في  تساعد  والتي  االجبساعي  بالهدف 

تنسية الشركة.

الشركة  رأسسال   : الرأسسال 

موزعة  درهم   188.888 في  ممدود 

درهم   188 بسبلغ  حصة   1888 على 

للحصة في حوزة الشريكة الوحيدة:

 1888 أميسة  بوسكي  السيدة   -

حصة. 

فاتح  من  تتبدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى غاية 1م ديسس 8 من كل سنة

التسيي8 : تسي8 الشركة لفت8ة غي8 

بوسكي  السيدة  طرف  من  ممدودة 

أميسة.

عسر الشركة : ممدود في 99 سنة

تم  لقد   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كبابة  لدى  القانوني  اإليداع 

يو0م1  بانزكان  االببدائية  باملحكسة 

 1745 رقم  تمت   (8(1 غشت 

والسجل البجاري رقم 4845) 

327 P
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 INSTITUT MAROCAIN
 PRIVE D’INFORMATIQUES

 ET METIERS DE
 L’ENTREPRISE IMAPIME

SARL AU
تـأسـيـس شــركة

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  وضع  تم   (7/87/(8(1
ممدودة  لشركة  الباسي�سي 
الوحيد  الشريك  دات  املسؤولية 

تمسل الخصائص البالية:
 INSTITUT«  : الـتـسـسيـــــــــــــــة 
 MAROCAIN PRIVE
 D’INFORMATIQUES ET
 METIERS DE L’ENTREPRISE

»IMAPIME SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
الـسـوضـــــوع : - تدريب منهي خاص

عصا0  :تجزئة  االجـبـساعــي  الـسـقر 
السسارة  طريق   65 رقم  صوفيا 

العيون.
مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

 188.888  : الشركـــة  رأسســـال 
درهم.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر: السيد احبوس ياسين 
 .JC(81818 رقم البطاقة الوطنية

فاتح  من   : االجبسـاعيـة  السنة 
السنة  من  يوليوز  1م  إلى  غشت 

القادمة.
لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد 
في  بالعيون  االببدائية  املحكسة 
7655م  رقم  تمت  البجاري  السجل 

بباريخ 1)8)/9/87).
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 STE IMSWAN LOGISTIQUE
 SARL

ICE : 88(8857(888858م
إعالن عن تأسيس شركة ممدودة 

املسؤولية
بسقب�سى عقد عرفي ممرر بباريخ 
شركة  تأسيس  تم   17/87/(8(1
الخصائص  ذات  املسؤولية  ممدودة 

البالية : 

 STE IMSWAN  : التسسية 
 LOGISTIQUE Sarl

سو�سي  حي  االجبساعي:  املقر 
لقليعة ايت ملول.

لحساب  البضائع  نقل  الهدف: 
الغي8.

 188888  : االجبساعي  الرأسسال 
درهم.

التسيي8 : أحسد زني8.
املدة: 99 سنة.

السنة املالية : فاتح يناير حتى1م 
ديسس 8.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 1776 رقم  تمت  بانزكان  البجاري 
السجل  رقم   19/88/(8(1 بباريخ 

البجاري 4879).
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شركة أريج سالمة ش.م.م 
برأسسال اجبساعي قدره 188.888 

درهم
رقم 771 تجزئة أمالل )8 سيدي 

بيبي اشبوكة ايت باها 
بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  تست صياغة   11/86/(8(1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص البالية : 
نقل   - االجبساعي:  الغرض 

املسبخدمين لحساب الغي8. 
سالمة  أريج  شركة   : التسسية 

ش.0.0 
تجزئة   771 رقم  االجبساعي:  املقر 
ايت  اشبوكة  بيبي  سيدي   8( أمالل 

باها 
املدة : حددت في 99 سنة 

الرأسسال والحصص االجبساعية: 
درهم   188.888 في  الرأسسال  حدد 
اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 
موزعة   ، للواحدة  درهم   188 بقيسة 

كاألتي : 
- بن عثسان املهدي 588 حصة 

- عبد السال0 اوراص 588 حصة 
التسيي8: الشركة مسي8ة من طرف 
كل من السيدين بن عثسان املهدي و 
غي8  ملدة  وذلك  اوراص  السال0  عبد 
فهو  البنكي  البوقيع  أما  ممدودة. 

بن  السيد  توقيع  أن  منفصل.حيث 

عثسان املهدي أو السيد عبد السال0 

اوراص هو امللز0 للشركة في مخبلف 

العسليات البنكية مع االغيار.

7م  الفصل  حسب  توزع  األرباح: 

من القانون األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

 : رقم  عدد  تمت  بانزكان  االببدائية 

1)8)/م177 بباريخ 1)8)/18/88.
مقبطف قصد اإلشهار 
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 ALGORITHME

ANALYTIQUE MAROC
اإلشهار القانوني

بباريخ  املحرر  العقد  على  بناء 

بانزكان  املسجل  و   84/88/(8(1

تأسيس  تم   19/88/(8(1 بباريخ 

شركة باملواصفات البالية :

 Algorithme  : التسسية 

 Analytique Maroc

 6 العنوان االجبساعي :توطين رقم 

البخاري الدشي8ة  عسارة أريما تجزئة 

انزكان.

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.
رأسسال  حدد  الشركة:  رأسسال 

مقسم  درهم،   188.888 في  الشركة 

درهم   188 بقيسة  حصة   1888 إلى 

الشكل  على  موزع  القانونية  للحصة 

البالي :

السيد والي حسن 1888 حصة 

األهداف: مكبب الدراسات

حسن  والي  السيد  التسيي8:يعب 8 

مسي8 للشركة ملدة غي8 ممدودة.

بالبوقيع  ملزمة  الشركة  البوقيع: 

الوحيد للسيد والي حسن

املدة: 99 سنة

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

بانزكان يو0 1)8)/4/88) تمت رقم 

م179 واملسجل بالسجل البجاري في 

نفس اليو0 تمت رقم 4895). 
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شركة أدمين مكتب
ش.0.0 بشريك وحيد

برأسسال اجبساعي قدره 188.888 
درهم

بلوك أ رقم 98) شارع عبد الرحسان 
بوعبيد تجزئة أدمين ايت ملول 

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  تست صياغة   89/87/(8(1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص البالية : 
مكببة   - االجبساعي:  الغرض 

ووراقة ، تجارة حرة. 
مكبب  أدمين  شركة   : التسسية 

ش.0.0 بشريك وحيد 
املقر االجبساعي: بلوك أ رقم 98) 
تجزئة  بوعبيد  الرحسان  عبد  شارع 

أدمين ايت ملول 
املدة : حددت في 99 سنة 

الرأسسال والحصص االجبساعية: 
درهم   188.888 في  الرأسسال  حدد 
اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 
موزعة   ، للواحدة  درهم   188 بقيسة 

كاألتي : 
 1888 حسن  اإلدري�سي  أمهال   -

حصة 
التسيي8: الشركة مسي8ة من طرف 
وذلك  حسن  اإلدري�سي  أمهال  السيد 
ملدة غي8 ممدودة حيث يعود إليه كل 

من البوقيعين البنكي و االجبساعي.
 16 الفصل  حسب  توزع  األرباح: 

من القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 
 : رقم  عدد  تمت  بانزكان  االببدائية 

1)8)/1774 بباريخ 1)8)/18/88.
مقبطف قصد اإلشهار 
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Cabinet = IDJAMAA CONSEILS

ADIK HOUDA NEGOCE
العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 
والدي   (1/86/(8(1 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بسوجبه  ثم 

مسؤولية ممدودة مسيزاتها كالبالي : 
 ADIK HOUDA البجاري:  االسم 

 NEGOCE
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مسؤولية  ذات  شركة  الصفة: 
ممدودة.

الرأسسال : 188.888 درهم.
حيث يبوفر :

- السيد ناجم البازيني على 1888 
حصة.

الغدائية  املواد  تجارة  الهدف:- 
بالجسلة أو نصف جسلة. 

العنوان :1 بلوك ب حي املسبقبل 
- الدراركة أكادير.

فاتح  من  تتبدئ  املالية:  السنة 
يناير إلى 1م ديسس 8 من كل سنة.

السيد  طرف  من  تسي8  التسيي8: 
ناجم البازيني. 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
1)8)/88/م)  في  بأكادير  البجارية 

تمت الرقم الت8تيبي 5م1861.
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« STE « ADDAXMECATOLE
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
شركة  تأسيس  تم   (6/85/(8(1
ممدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

مسيزتها كالبالي: 
 ADDAXMECATOLE  : التسسية 

ش.0.0 ذات شريك واحد.
اشغال   : االجبساعي  الهدف 

املكانيك و كروسري الشاحنات 
شارع   19 رقم   : االجبساعي  املقر 

أحسد زكرياء تسديد الداخلة أكادير
املدة 99 سنة

موزع  درهم  8888م   : الرأسسال 
1888 حصة اجبساعية من فئة 188 

درهم للحصة.
السيد  الشركة  يسي8   : التسيي8 

عبد اللطيف بزي.
السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
االجبساعية من فاتح يناير و تنبهي في 

آخر ديسس 8 من كل سنة. 
العقد  لهذا  القانوني  اإليداع  تم 
املحكسة  لهيئة  الضبط  بكبابة 
م18688  البجارية باكادير تمت رقم 
و السجل البجاري رقم م4846 بباريخ 

11/88/(8(1
من أجل النسخ و البيان

حرر بأكادير بباريخ 1)8)/4/88)0
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BEN BRAHIM TRDV
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
الجسع  ممضر  على  بناء 
 : بباريخ  املنعقد  البأسي�سي  العا0 

6)/1/87)8) تأسست شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات 

باالعببارات البالية: 
 BEN BRAHIM شركة  االسم: 

TRDV ذات مسؤولية ممدودة 
الطابق   1 رقم  كراج  العنوان: 
األر�سي العسارة رقم 97 تجزئة بسسة 

تزنيت.
تاجر  و  عقاري  منعش   : الهدف 

أرا�سي العقارات 
العسليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية  البجارية،  السياحية، 
واالقبصادية التي من شأنها أن تنمي 
وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

 99( سنة  تسعون  و  تسعة  املدة: 
سنة(.

الشركة هو  املــــال: رأس مال  رأس 
درهم(   18.888( درهم  آالف  عشرة 
قيستها  حصة   )188( مائة  إلى  مقسم 

مائة )188( دراهم لكل واحدة منها.
بن  عسر  السيد  عين  التسيي8: 

ابراهيم كسسي8 للشركة 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بتزنيت  االببدائية  باملحكسة  القانوني 
 : رقم  تمت   (8(1/88/18 بباريخ 

(8(1/519
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بيال فروتا
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   15/1(/(818
بالخصائص  ممدودة  املسؤولية 

البالية : 
االسم : بيال فروتا 

الهدف : تجارة الخضر و الفواكه 
بالجسلة 

 188.888  : املجسوعة  رأسسال 
درهم

التسيي8: أحسد اد لحسن 
أفولكي  عسارة  االجبساعي:  املقر 
الحي  األر�سي  الطابق  6م  رقم   18

املحسدي 
املدة : 99 سنة

للسجسوعة  القانوني  االيداع  تم 
البجارية  باملحكسة  البجاري  بالسجل 
تمت   (9/1(/(818 بباريخ  بأكادير 

رقم 65)88
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 FKM شركة
 COMMUNICATION SARL

إعالن عن تأسيس شركة
بلوك G إقامة 88 شقة 88 حي 

الهدى اكادير 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

1)8)/7/87) تم تأسيس ش0٠0٠ 
التسسية :

 FKM COMMUNICATION
 SARL

ممدودة  شركة   : الشكل 
املسؤولية

املقر: بلوك G إقامة 88 شقة 88 
حي الهدى اكادير 

الغرض: مركز اتصال
الرأسسال : حدد في مبلغ 188.888 
حصة   1888 أي  درهم  ألف  مئة 
على  موزعة  للحصة  درهم   188 ب 

الشكل البالي :
 58.888 ارطيلي  فيصل  السيد   -
درهم   188 ب  حصة   588 أي  درهم 

للحصة
السيد خالد موتيق 58.888 درهم 
أي 588 حصة ب 188 درهم للحصة

ارطيلي  فيصل  السيد  املسي8: 
والسيد خالد موتيق

ارطيلي  فيصل  السيد   : االمضاء 
والسيد خالد موتيق

وقد تم اإليداع بالسجل البجاري 
باملحكسة البجارية باكادير بباريخ 4) 
سجل  رقم  تمت   (8(1 أغسطس 

تجاري م4859
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 AFKAR PRODUCTION 

 SARL A.U

رأس مالها 188.888 درهم

املقر االجبساعي : اقـامة تـسـنـارت 

الطابق 1 عـسـارة رقـم مT بنسركاو 

أكــــــاديــر. 

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بالشريك 

الوحيد
بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

م8 يوليوز 1)8)، تم إحداث القانون 

من  وحيد  بشريك  ش.0.0  األسا�سي 

خصائصها  للعقد،  املوقع  طرف 

كالبالي :

 AFKAR  : التسسية 

PRODUCTION

رت  تـسـنـا  اقـامة   : اإلجبساعي  املقر 

بنسركاو   Tم رقـم  عـسـارة   1 الطابق 

أكــــــاديــر.

الهدف اإلجبساعي : 

* اإلنباج السينسائي.

* اإلنباج السسعي البصري

* إنباج الحدث.

 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

ألف  إلى  مقسم  درهم   188.888

درهم   188 فئة  من  حصة   )1888(

للحصة الواحدة يسلكها كاملة السيد 

يميى ركـــاد.

يميى  السيد  عين   : التسيي8 

غي8  ملدة  للشركة  ركـــاد مسي8ا وحيدا 

ممدودة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

1م ديسس 8.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بباريخ  باكادير  البجارية  املحكسة 

 186886 رقم  تمت   011/88/(8(1

- السجل البجاري: 48469

338 P



17927 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

شركة أيت يوسف
ش.0.0 ش.و 

العادي  الغي8  العا0  الجسع 
لشركة   (8(1 يوليو   15 في  املؤرخ 
رأسسال ش.و  ش.0.0  يوسف   أيت 
في  االجبساعي  مقرها  درهم   95.888

حي درعة رقم 9) طاطا.
قررمايلي:

- الحساب النهائي للبصفية.
- إعفاء املصفي من مهامه.

- إعالن البصفية النهائية واإلغالق 
البا0 للشركة.

االببدائية  باملحكسة  اإليداع 
تمت   (8(1 غشت   86 في  بطاطا 

رقم181. 
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 STE AIT DAOUD LONDON
 TRANS SARL

اإلسثنائي  العا0  الجسع  بسقب�سى 
 STE AIT DAOUD لشركة 
املنعقد   LONDON TRANS SARL
بباريخ 1)8)/)11/8 شركة ممدودة 

املسؤولية رأسسالها 188.888 درهم
تجزئة   88 رقم  االجبساعي:  مقرها 

الوفاء 888) ايت ملول
قرر ما يلي : 

- البصفية املسبقة للشركة.
املناني  لحسن  السيد  تعيين   -

كسصفي للشركة.
- إلغاء عقد الشركة. 

باملحكسة  وضع  القانوني  اإليداع 
5م4  رقم  تمت  بإنزكان  االببدائية 

بباريخ 18/)1/8)8) 
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 SOCIETE ARZAC
 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION ET
 TRAVAUX DIVERS SARL

 SECTEUR O 99 SONABA 
 FOUNTY AGADIR

بسقب�سى ممضر اجبساع املنعقـد 
بباريخ814)/5/84) تقرر مايلي 

- حل مسبق للشركة 

- تعييـن مصفي للشركة 

- جعل مقر البصفية مقر الشركة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 47447 رقم  تمت  باكادير  البجارية 

بباريخ 814)/11/87
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شركة دوري نيكوس ش.م.م 

ش.و
املؤرخ  العادي  الغي8  العا0  الجسع 

دوري  لشركة   (819 ديسس 8   (7 في 

ورأسسال  ش.  ش.0.0  نيكوس 

االجبساعي  مقرها  درهم   188.888

شارع ابن خلدون حي القصبة طاطا

قررمايلي:

- حل سابق ألوانه للشركة.

لحسن  القدوري  السيد  تعيين   -

مكلفا بإجراءات الحل

بحي  الشركة  حل  مقر  تمديد   -

القصبة شارع ابن خلدون طاطا

االببدائية  باملحكسة  اإليداع 

رقم  تمت   (8(1 ماي   86 في  بطاطا 

م)

342 P

شركة كومباني بوفقير ش.م.م 

ش.و
املؤرخ العادي  الغي8  العا0   الجسع 

كومباني  لشركة   (8(1 يونيو  8م  في 

رأسسال  ش.و  ش.0.0  بوفقي8 

188.888 درهم مقرها االجبساعي حي 

القصبة بلوك 7 طاطا

قررمايلي:

- حل سابق ألوانه للشركة. 

ممسد  بوفقي8  السيد  تعيين   -

مكلفا بإجراءات الحل

بحي  الشركة  حل  مقر  تمديد   -

القصبة بلوك 7 طاطا

االببدائية  باملحكسة  اإليداع 

تمت  (8(1 يوليوز   86 في   بطاطا 

رقم 51.

343 P

STE BROBA SARL AU
RC N°658م

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
1)8)/14/86تم وضع ممضر الجسع 

العا0 يمسل الخصائص البالية:
• قفل البصفية للشركة.

• تسسية السيد باري عبد العزيز 
مصفي الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـو0  ببارودانت  االببدائية  املحكسة 

1)8)/86/87 تمت رقم 958.
344 P

STE FK MASSIF – SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

وشريك وحيد
رأسسالها: 6.888.888 درهــم

مقرها: رقم م8 ، الطابق الثاني، 
بلوك )E ، عسارة تيفاوين - أكادير

س.ت: م4487
الجسع  مشاورات  بسقب�سى 
بباريخ  املنعقد  االسبثنائي  العا0 
واملسي8  قررالشريك   ،15/87/(8(1
أن  الحسن  العلمي  السيد   ، الوحيد 
يسبسر نشاط الشركة و بالبالي عد0 

حل الشركة قبل األوان.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بأكادير بباريخ 1)8)/17/88 

تمت الرقم 186869.
345 P

SOCIETE IDAAM SARL AU
املقر االجبساعي : الشقة 6 الطابق 
م تجزئة م))م شارع إنزكان الحي 

املحسدي
بباريخ  مداوالتها  اثر  على 
الجسعية  قررت   8(/88/(8(1
شركة  لشركاء  العادية  غي8  العامة 

 IDAAM SARL AU
 6 الشقة  االجبساعي:  مقرها 
إنزكان  م))م شارع  تجزئة  م  الطابق 
بالسجل  واملسجلة  املحسدي  الحي 
انزكان  االببدائية  باملحكسة  البجاري 

تمت رقم م7)46 مايلي. 
• حل الشركة بصفة مبكرة اببداء 

من 1)8)/88/)8

• تعيين مصفي الشركة في شخص 

سنان فؤاد

• جعل الشقة 6 الطابق م تجزئة 

املحسدي  الحي  إنزكان  شارع  م))م 

مقر للسراسلة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 

رقم  تمت   18/88/(8(1 بباريخ 

186899

346 P

 LAKHDAR LIGNES شركة
حــــــل مسبق للشركة

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

يو0  املنعقد  لشركة  االسبثنائي 

 LAKHDAR  ،(8(1/88/17

LIGNES

تقرر ما يلي:

لشركة  املسبق  الحل   -

تمديد  وتم   LAKHDAR LIGNES

االجبساعي:  املقر  هو  البصفية  مقر 

دوار اكنضيفن كلم 7م طريق تزنيت 

جساعة بلفاع شبوكة ايت باها. و عين 

السيد لخضر سعيد مصف للشركة. 

كبابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

النزكان  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت رقم 1778 يو0 1/88/19)8)

347 P

 KATI PRINT شركة
السجل البجاري : 5755م /0 ت 

اكادير

العنوان : رقم م7 الطابق األر�سي 

بلوك العيون تسديد الداخلة اكادير.

إعالن عن تعـــــــــــــــــــــديل
بسقب�سى ممضر ممرر بباريخ 16 

الوحيد  الشريك  ،قرر   (8(1 غشت 

لشركة » KATI PRINT« ما يلي :

- البصفية املؤقبة وحل الشركة.

- تعيين الشريكة الوحيدة السيدة 

للشركة  كسصفية  خديجة  لوعال 

ومقرها االجبساعي كسكان للبصفية.
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عند  تبوقف  الشركة  عسر  مدة   -

تاريخ 16 غشت 1)8). 

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

باكادير بباريخ 17 غشت 1)8) تمت 

الرقم 186891. 
للنشر و البيان

املصفية

348 P

 OPEN MOVE شركة

 INTERNATIONAL GROUP

ش م م 

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

 85/88/(8(1 في  املؤرخ  االسبثنائي 

تم تقرير ما يلي:

تصفية  تقرير  على  املصادقة   -

الشركة؛

النهائي  الحساب  فمص   -

للبصفية واملصادقة عليه؛

وإعفاؤه  الشركة  مصفي  إبراء   -

من مهامه وإقفال مسطرة البصفية؛

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

 19/88/(8(1 في  بأكادير  البجارية 

تمت عدد 186117.

349 P

 STE SOLAMCO SARL

RC N°6(8م

بباريخ,  عرفي  عقد  بسقب�سى 

ممضر  وضع  تم   (8/85/(8(1

الخصائص  يمسل  العا0  الجسع 

البالية:

• قفل البصفية للشركة.

• تسسية السيد ملين عبد اللطيف 

مصفي الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـو0  ببارودانت  االببدائية  املحكسة 

1)8)/87/م1تمت رقم )6)1.

350 P

 SOCIETE RESTAURANT

COUTE JARDAIN SARL AU
املقر االجبساعي : املحالت 81-ـ)8 

و م8 النادي امللكي للبنس شارع 

الحسن الثاني اكادير

بباريخ  مداوالتها  اثر  على 

الجسعية  قررت   81/87/(8(1

شركة  لشركاء  العادية  غي8  العامة 

 RESTAURANT COUTE JARDAIN

SARL AU

 -  81 املحالت  االجبساعي:  مقرها 

للبنس شارع  امللكي  النادي  م8  و   8(

الحسن الثاني اكادير
البجاري  بالسجل  واملسجلة 

باملحكسة االببدائية انزكان تمت رقم 

م874م ما يلي. 

• حل الشركة بصفة مبكرة اببداء 

من 1)8)/81/87

• تعيين مصفي الشركة في شخص 

احسد حيجوب

م8  و   8(  -  81 املحالت  جعل   •

الحسن  شارع  للبنس  امللكي  النادي 

الثاني اكادير مقر للسراسلة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 

رقم  تمت   81/87/(8(1 بباريخ 

188554

351 P

املكبب العا0 للحسابات واالستشارات

شركة طه أگا خدمات
 STE TAHA AGA SERVICES

 .S.A.R.L

إن الجسع العا0 املنعقد بباريخ 15 

يوليوز 1)8) قرر ما يلي :

- نقل األسهم.

- تعيين املسي8 وسلطات البوقيع

باإلجراءات  القيا0  صالحية   -

القانونية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17/88/(8(1 يو0  بأكادير  البجارية 

تمت عدد 186898.
مقبطف للنشر و البيان

352 P

SOCIETE BOUMATA SUD
 Société a responsabilité limité

AU
 Siège social : LOTISSEMENT
 ALWAIFAQ BLOC G N° 86م

LAAYOUNE
Au Capital de 188.888 DHS

 IF :8579م44م RC :(768م ICE :
88((49988888817

تعديالت قانونية
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
بباريخ  الشركة  بسقر  املنعقد 
)1/88/8)8) ، قرر الشريك الوحيد 

ما يلي:
أسهم  من  لجزء  النهائي  البيع 

الشركة.
 1888( حصص  كل  بيع  تم 
ممسود؛  بوماطا  السيد  حصة( 
الخاصة بشركة بوماطا سود للسيدة 

بوكريشة تاليا.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بالعيون  االببدائية 
رقم  تمت  1)8)/88/م) 

.(8(1/(748
353 P

STACOSA II SARL
شركة ممدودة املسؤولية
رأسسالها : 188.888 درهم

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
املؤرخ في 1)8)/88/)8 قرر مساهسو 

الشركة ما يلي :
- تفويت 1888 حصة ملك للسيد 
الحسين  السيد  احسدالي  حسايسيد 

بيشا.
حسايسيد  املسي8السيد  اسبقالة   -

احسد.
- تعين السيد الحسين بيشاكسسي8 
وإعطائه صالحية االمضاء اإلداري و 

البنكي ملدة غي8 ممددة.
االسا�سي  القانون  تعديل   -

للشركة.
 تم اإليداع القانوني بكبابة الضبط
لدى املحكسة البجارية باكادير بباريخ 

1)8)/19/88 تمت رقم 4)1861.
354 P

 STE SOUTRA DIMA شركة
TRANS

RC 19م7م INEZGANE
اإلشهار القانوني

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها 188.888 درهم 

تكوت  حي  م4  رقم   1 بلوك  املقر 
ملزار بايت ملول

بباريخ  املنعقد  االجبساع 
على املوافقة  تمت   88/86/(8(1 

ما يلي :
- اسبقالة السيد بوايديدان فريد 

من الشركة ست8ا ديست ترانس. 
- بيع حصص اجبساعية 

 588 فريد  بوايديدان  السيد  باع 
حصة التي يسلكها في الشركة لسيدة 

اعباس نعيسة 
 = ممسد  ابيكو  السيد   = الجديد 
588 حصة و السيدة اعباس نعيسة 

588 حصة
نقل  الشركة  املوضوع  في  زيادة   -

البضائع على حساب الغي8 
نعيسة  اعباس  السيدة  تعيين   -

املسي8ة لشركة ملدة غي8 ممدودة
عباس  لسيدة  البنكية  والبوقيع 

نعيسة و السيد ابيكو ممسد 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بانزكان  االببدائية 

1)8)/88/)1 تمت رقم مم17. 
355 P

ECLAIRE MAROC 
ش.0.0 دات شريك وحيد

تعديل
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بباريخ  واملسجل   16/88/(8(1

1/88/16)8) بانزكان تقرر ما يلي:
- الرفع من رأسسال الشركة بسبلغ 
988.888 درهم لحسله من 188.888 
بإصدار  درهم   1.888.888 إلى  درهم 
 188 بقيسة  جديدة  حصة   9888

درهم للحصة وذلك كسايلي :
• 988.888 درهم اكببتت نقدا

• وأصبح رأسسال الشركة كالبالي : 
1.888.888 درهم
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• السيد ممسد العرائش: 18888 

حصة.

األسا�سي  القانون  تميين   -

للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (4 بباريخ  بانزكان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1795. 

356 P

 STE UNIQUE شركة

 PACKING SARL

إعالن عن تعديل

بباريخ  ممرر  ممضر  بسقب�سى 

العا0  الجسع  قرر  م1يوليوز1)8) 

 STE UNIQUE لشركة  ٲالسبثنائي 

PACKING SARL ما يلي : 

 
ً
- الزيادة من رأسسال الشركة نقدا

وبهده  درهم   (58.888 قدره  بسبلغ 

الشركة  رأسسال  وصل  فقد  الزيادة 

إلى 88.888م درهم مقسسة إلى 888م 

للحصة،  درهم   188 بقيسة  حصة 

وهي في ملك:

بلقا�سي  الدين  صالح   : السيد   *

1588 حصة

 1588 دمون  رشيد   : السيد   *

حصة

لشركة  االجبساعي  املقر  تمويل   -

إلى العنوان البالي:

عسارة   84 الطابق  م8  رقم 

املسجد  ملحق   16FM االدري�سي 

الكبي8 حي الداخلة اكادير.

األسا�سي  القانون  تعديل   -

للشركة. 

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

رقم  تمت   (8(1 غشت  م)  بباريخ 

م18614 

357 P

 STE TIZI NEGOCE

 EQUIPEMENT SARL AU
رفع قيسة رأسسال الشركة 

الوحيد  الشريك  قرار  مقبضـى 

لشركة  1)8)/8/86م،  في  املؤرخ 

 TIZI NEGOCE EQUIPEMENT

SARL AU تم اإلتفاق على مايلي:
بسبلغ  الشركة  رأسسال  قيسة  رفع 

688.888 درهم لينبقل من 488.888 

بإدماج  درهم،   1.888.888 إلى  درهم 

السابقة  لسنوات  املنقول  للحساب 

 688.888 بسبلغ  الوحيد  للشريك 

قيسة  6.888 حصة  إلى  موزعة  درهم 

لفائدة:السيد  درهم   188 حصة  كل 

الشريك  الدين  نصر  العالي  عبد 

الوحيد. 

تميين القانون الداخلي للشركة.

باملحكســة  القانوني  اإليداع  تم 

 18/88/(8(1 في  بالعيون  االببدائية 

تمت رقم مم7)/1).

358 P

 STE ASSURANCES AL

MANSOUR ADDAHBI SARL
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

مقرها االجبساعي املحل البجاري 

الكائن بحي اسايس ازرو بلوك 8

 ايت ملول انزكان.

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

1)8)/86/88 بايت ملول قرر الجسع 

العا0 االسبثنائي ما يلي:

شراف  رشيد  موالي  السيد   -

مسي8. 

والسيد  الهاشمي  ادريس  السيد   -

مسيي8ين  الحاج  ايت  هللا  عبد 

مساعدين.

- اسبقالة السيد مصطفى الربطي 

من منصبه كسسي8 مساعد. 

بسصلحة  تم  القانوني  اإليداع 

السجل البجاري باملحكسة االببدائية 

بانزكان في 1)8)/88/م).
رقم اإليداع 1786.

359 P

STE « A.M.M.A.S « Sarl
AU CAPITAL DE 88.888م DH

 N° 19 LOT AL FARAH - AIT

MELLOUL

 RC (887 TP 49888645 IF

)1م)8698

تعيين مسي8ين والبوقيع باسم 
الشركة 

الجسع  ممضر  بسقب�سى 

يونيو   16 بباريخ  املؤرخ  االسبثنائي 

1)8) لشركة اماس ش.0.0 رأسسالها 

88.888م درهم تقرر ما يلي :

إبراهيم  بزمان  السيد  تعيين   -

كسسي8ين  فاطسة  بزمان  والسيدة 

صالحيات  لهم  خولت  وقد  للشركة 

البوقيع  أما  الشركة  لتسيي8  واسعة 

باسم الشركة فقد خول لهسا بصفة 

سنة  ملدة  تعيينهسا  تم  وقد  منفصلة 

تجدد تلقائيا.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكسة البجارية 

بباريخ   186146 عدد  تمت  باكادير 

4) غشت 1)8).
من أجل النسخة والبيان 

عـن الـسسي8

360 P

مكبب حسابات شحودي

 Sté EZZIOUANI

 TRANSPORT &

 LOGISTIQUE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها دوار الخسايس حي 

العين البمراني ايت ملول املغرب
رقم البقييد في السجل البجاري 

5)9م)/ انزكان.

تعيين مسي8 خارجي دائم لنشاط نقل 
البضائع لحساب الغي8.

 EZZIOUANI شركة  قررت 

 TRANSPORT & LOGISTIQUE

يو0  املنعقد  االسبثنائي  اجبساعها  في 

86/88/(8(1

عبد  الزواني  السيد  قرر   -
لشركة  الوحيد  الشريك  اللطيف 
 EZZIOUANI TRANSPORT &

LOGISTIQUE
- تعيين السيدة خديجة بن املودن 
نقل  لنشاط  دائسة  خارجية  مسي8ة 

البضائع لحساب بخي8.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تمث  انزكان  االببدائية 

1761بباريخ 1)8)/17/88.
361 P

 STE NARJISS شركة
IMMOBILERE SARL
البفاصيل املبعلقة بالنشر

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 
 16 بباريخ  مؤرخ  العادي  الغي8 
 NARJISS  : للشركة   ،(8(1 يوليوز 
مسؤولية  ذات   IMMOBILERE

ممدودة الواحد.
رأسسالها 188.888 درهم. 

حيت تم تقرر مايلي:
االجبساعي  البوقيع  صالحيات 

والبنكي:
- منح صالحية البوقيع االجبساعية 
ممسد  كوري  للسيد  منفصل  بشكل 
والسيد الزين رشيد لفت8ة غي8 ممددة.
- منح صالحية توقيع البنكي بشكل 
منفصل للسيد كوري ممسد والسيد 

الزين رشيد لفت8ة غي8 ممددة.
القانون  من   14 البنود  تغي8   -

األسا�سي للشركة.
األسا�سي  القانون  تعديل   -

للشركة. 
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بإنزكان  الضبط للسمكسة االببدائية 
رقم:  تمت   18/88/(8(1 بباريخ 

.1767
362 P

 AMAL FISCO شركة
العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 
بباريخ 1)8)/85/88 وبعد االسبساع 

و قراءة املحضر، تقرر ما يلي :
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- تم تغيي8 املقر االجبساعي للشركة 

مبنى  القديم هو شقةم  العنوان  من 

إلى  الداخلة,  حي  الخنساء  شارع   1

العنوان الجديد و هو بلوك ) الطابق 

م شارع الحسن الثاني ايت ملول.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

تمت   .17/88/(8(1 بباريخ  بانزكان 
رقم 1757.

الخالصة و البذكي8

363 P

شر كة مكتب مزوز للهندسة 
شركة ذات املسؤلية املحدودة 

الشريك الوحيد
رأسسالها 188.888 د رهم

املقر اإلجبساعي : رقم 1) الطابق 

4 عسارة فلوريدان شا رع الحسن 

الثاني أكادير

الوحيد  ممضرالشريك  بسوجب 

قررما  للهندسة  مزوز  مكبب  لشركة 

يلي :

• تمويل املقر االجبساعي للشركة 

 11 رقم  مكبب  البالي  العنوان  الى 

م عسا رة املسي8ة حي املسي8ة  الطا بق 

أكادير.

• تمين القانون األسا�سي للشركة

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

تمت   18/88/(8(1 بباريخ  باكادير 
رقم 186181

364 P

ATELIER D2A شركة
شركة ذات مسؤولية ممدودة

ذات شريك الوحيد
رأس مال الشركة : 1.888.888 

درهم

مكبب رقم م، الطابق 1، عسارة 

أليس رقم 1654، شارع الخوارزمي 

املسي8ة- اكادير

في مؤرخ  عرفي  عقد   بسقب�سى 

اإلقرارعلى تم   ،(8(1 مارس   81 

ما يلي :

للشركة  االجبساعي  املقر  تغيي8   •

عبد  شارع  س4  الحسراء  »عسارة  من 

»مكبب  إلى  اكادير«  بوعبيد  الرحيم 

رقم  أليس  عسارة   ،1 الطابق  م،  رقم 

املسي8ة  الخوارزمي  شارع   ،1654

اكادير«. 

األساس  القانون  صياغة  •إعادة 

للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بأكادير بباريخ 1)8)/19/87 

تمت رقم 88م)18.
لالسبخالص والبيان

املسي8

365 P

 STE SIZAX INDUSTRIE

S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية ممدودة. 

رأسسالها 188.888 درهم

املقر االجبساعي: رقم م8 زنقة سيدي 

الزوين شارع الحسن الثاني تغزوت 

انزكان

تغيي8 املقر االجبساعي للشركة 
العا0  الجسع  ممضر  بسوجب 

االسبثنائي املنعقد يو0 1)8)/15/87 

شركة   SIZAX INDUSTRIE لشركة 

رأسسالها  ممدودة  مسؤولية  ذات 

عند  مقرها  الكائن  درهم   188.888

رقم )16 شارع الخوارزمي حي املسي8ة 

اكادير. قرر ما يلي :

 : املقر االجبساعي للشركة  تغيي8   -

تم تغيي8 املقر االجبساعي للشركة إلى: 

شارع  الزوين  سيدي  زنقة  م8  رقم 

الحسن الثاني تغزوت انزكان 

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

بباريخ   178( رقم  تمت  بإنزكان 

19/88/(8(1
من اجل النسخة و البيان عن املسي8:

السيد اشرف شيبوب

366 P

شركة ايت المين نيكوس
املؤرخ  العادي  الغي8  العا0  الجسع 
ايت المين  لشركة   (8(1 ماي   18 في 
رأسسال  ش.و   0 ش.0.  نيكوس 
االجبساعي  مقرها  درهم   688.888
 111 رقم  بلعيد  عمي  املالز0  زنقة 

طاطا
قرر مايلي :

في مركز اغر0  - فبح فرع للشركة 
اقليم تارودانت

االببدائية  باملحكسة  اإليداع 
88 يوليوز1)8) تمت رقم  بطاطا في 

6(
367 P

 STE ENTREPRISE ESSAFA
 SARL

RC N°151
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
ممضر  وضع  تم   (1/81/(8(1
الخصائص  يمسل  العا0  الجسع 

البالية:
أحسد  الصغي8  السيد  وفاة   •

وتفريق االسهم بين الشركاء الجدد.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي8   •

لشركة دات مسؤولية ممدودة. 
حسن  الصغي8  السيد  تعيين   •
كسسي8  كريم  بيبلجان  والسيد 

للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـو0  ببارودانت  االببدائية  املحكسة 

1)8)/18/88 تمت رقم 1798.
368 P

 SOCIETE EURO STAR
TRANS SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL SOCIAL: 188.888 DHS
 SIEGE SOCIAL: DOUAR

 AMERKS BELEFAA CHTOUKA
.AIT BAHA

RC: 1587م / INEZGANE
اجبساعية  حصة   588 ل  بيع   •
من طرف السيد فؤاد قراطي لفائدة 

السيد الحسين الزهراني.

• تعديل الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات مسؤولية ممدودة إلى 
من  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد.
األسا�سي  القانون  تعديل   •

للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بانزكان  االببدائية  املحكسة 

1/88/19)8) تمت رقم 1779.
369 P

 STE LA PETITE PROVINCE
 S.A.R.L ZOLADO

دوار تزارين أيت شعو طريق العسل 
جساعة تقي والية أكادير 

العادي  غي8  العا0  الجسع  خالل 
1)8)/88/م1 تم اتخاذ  املنعقد يو0 

القرار بشأن البغيي8ات البالية : 
- تغيي8 رأسسال الشركة :

من 188.888 درهم إلى 788.888 
درهم

الشركاء  حصة  تصبح  وهكذا 
الشكل  على  مقسسة  حصة   7888

البالي:
ص 8ي  الحكيم  عبد  السيد   -

458.) حصة
 (.458 ص 8ي  توفيق  السيد   -

حصة
 1.858 ص 8ي  ياسين  السيد   -

حصة
- السيد فؤاد ص 8ي 1.858 حصة 

إضافة نشاط الشركة: 
تم اضافة نشاط عسومي للشركة:

- دار الضيافة
- السكن السياحي

تغيي8 طريقة البوقيع.
عبد  السيد  توقيع  طريقة  تغيي8 
الحكيم ص 8ي و السيد توفيق ص 8ي 
ببوقيعات منفصلة  للشركة  املعينين 
البوقيع   : من  بدال  أحدهم  عن 

املشت8ك.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية اكادير بباريخ 1)8)/19/88 

تمت رقم ))1861.
370 P
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 GERADEAUS TRANS SARL
العا0  الجسع  ملحضر  تبعا 
قرر   ،85/88/(8(1 بباريخ  اسبثنائي 
جسيع  بيع  الصالحي  ممسد  السيد 
 58 في  املثسبلة  الشركة  في  حصصه 
املوين،  عادل  السيد  لفائدة  حصة 
الصالحي  ممسد  السيد  واسبقالة 
تعين  وتم  للشركة  مهامه كسسي8  من 
للشركة  كسسي8  املوين  عادل  السيد 

ملدة عي8 ممدودة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بانزكان  االببدائية  باملحكسة 

1)8)/16/88 تمت رقم 1751.
371 P

Société E-WINDS
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بشريك واحد
تبعا لقرار الشريك الوحيد لشركة 
غشت   84 ب  املؤرخ   ،E-WINDS
1)8) بأكادير تم تعيين السيد نفدي 
ملدة  للشركة  وحيدا  مسي8ا  جسال 

سنة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1861(8 البجارية بأكادير تمت رقم 

في 19 غشت 1)8)
372 P

شركة إتروتكس
ش.0.0 ش.و

Etrotex sarl d’associe unique
بالبيضاء  مؤرخ  عقد  بسقب�سى 
بباريخ 7 يوليوز 1)8)  وضع القانون 
األسا�سي لشركة  ممدودة املسؤولية  
الشريك الوحيد      ذات الخصائص 

البالية :
التسسية : 

إتروتكس ش.0.0 ش.و
 الهدف اإلجبساعي :

اسبي8اد تصدير وتصنيع وتسويق 
األقسشة واملالبس الجاهزة

العسليات  جسيع  عا0  -وبشكل 
وغي8  والعقارية  والبجارية  املالية 
العقارية باملغرب أو بالخارج والتي من 
شأنها أن تساعد على اكبسال الهدف 

أعاله.

 املقر االجبساعي :
)1 زنقة سارية بن زنيم الطابق م 

الشقة م حي النخيل الدار البيضاء. 
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

مقسسة  درهم   188888 في  الشركة 

على 1888 حصة من فئة 188 درهم 

نصيب   من  كلها  مجسوع  للواحدة، 

السيد بنكيدة حسيد.

التسيي8 :  تسي8 الشركةمن طرف 

السيد بنكيدة حسيد  كسسي8 وشريك 

وحيد ملدة غي8 ممددة.

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

1م ديسس 8 من  كل سنة.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل البجاري.

باملركز  تم  القانـوني:  اإليداع 

الجهوي لإلستثسار بالدار البيضاء في 

84 غشت 1)8)

تمت رقم: 9م5)51.
خالصة من أجل النشر .

373 P

DATAMY
 SARL

مؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 
في1)8)/88/م8  ، تم إيداع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة  و ذات املسيزات البالية:

 DATAMY   SARL : التسسية

هو  الشركة  من  الغرض   : الهدف 

مركز االتصال

شارع   (8(  : االجبساعي  املقر 
الدار   46 رقم   ( الطابق  املومن  عبد 

البيضاء.

اببداء من  99 سنة   : املدة          

تاريخ تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

68.888.درهم  في   االجبساعي ممدد  

688 حصة اجبساعية من  مقسم إلى 

فئة    188درهم للواحدة، مكبتبة و 

ممررة بالكامل و موزعة لفائدة :

 (88 أمين  أحسد  زايري  السيد 

سهم االجبساعية 8888) درهم

سهم   (88 املهدي  عادل  السيد 

االجبساعية 8888) درهم

88) سهم  ياسين  السيد منصوح 

االجبساعية 8888) درهم

اجبساعية  أسهم   688 املجسوع 

68.888 درهم 

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

1م دجن 8.
زايري  السيد  تعيين  تم   : التسيي8 

مسي8ان  املهدي  وعادل  أمين  أحسد 

للشركة

اإلمضاء : السيد زايري أحسد أمين 

و السيد عادل املهدي معا

االحبياطي  ليشكل   5٪ الربح: 

القانوني ويباح الفائض للشركاء.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

بباريخ   البيضاء،  بالدار  البجارية 

 789858 رقم  تمت   ،.18/88/(8(1

بالسجل البجاري رقم519م1)
ملخص قصد النشر

374 P

 SOCIETE ELITE SOLUTION

 ASSISTANCE MAROC
SARL AU

تأسيس شركة

I-  بسقب�سى عقد عرفـي ، تم إيداع 

ذات  لشركة  البأسي�سي  القانون 

املسيزات  ذات  و  املحدودة  املسؤولية 

البالية :

 SOCIETE ELITE  : التسسية 

 SOLUTION ASSISTANCE

.MAROC  SARL AU

املساعدة  تقديم    : الهدف 

على  البأمين  في  االدارية  والنصائح 

السيارات.

املقر االجبساعي : عبد املومن رقم 

 6 الثاني ب  الطابق   8 إقامة ف  6م) 

بسركز األعسال.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

االجبساعي ممدد  في 188.88درهم.

 السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

1م دجن 8.

زواكي  السيد  تعيين  تم   : التسيي8 

زكرياء مسي8ا للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البيضاء،  بالدار  البجارية  املحكسة 

رقم  تمت   ،8(/88/(8(1 بباريخ  
788611 بالسجل البجاري7589).

375 P

 NOUROU ET BEN YERROU 

 TRANSFERT
SARL

   تأسيس شركة 
بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

بسدينة  ومسجل   87/89/(8(1

ذات  شركة  تأسيس  تم  تطوان, 

مسؤولية ممدودة خصائصها كالبالي : 

 NOUROU ET  «    : التسسية.  

 BEN YERROU TRANSFERT «

SARL
 88.888,88         : رأسسالها قدره 

درهم 

الدار  شارع   : االجبساعي   مقرها 

م11   رقم  الخي8  اهل  تجزئة  البيضاء 

تطوان

من  سنة   99  : الشركة  مدة 

البأسيس النهائي 

املوضوع :

و  االموال  تمويل  في  الوساطة 

املنبجات املالية االخرى .

مرافق الخدمات املفوضة.

الوسيط البجاري.

الرأسسال االجبساعي و الشركاء   :

درهم,   88.888,88 في  حدد 

اجبساعية  حصة   888 إلى  مقسسة 

موزعة على الشكل البالي :

الحامل  هللا   عبد  نورو  السيد 

ل  رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

الساكن شارع   , م9م168, مغربي  س 

11 تطوان  )م) شقة رقم  منانة رقم 

يسبلك 488  حصة اجبساعية.
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الحاملة  وفاء   يرو  بن  السيدة 
ل  رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 
شارع  الساكنة   , مغربية   ,((4489
11 تطوان  )م) شقة رقم  منانة رقم 

يسبلك 488  حصة اجبساعية.
نورو  السيد  تعيين   تم   : التسيي8 
غي8  ملدة  للشركة   مسي8ا  النور  عبد 

ممدودة 
األرباح : كلها لفائدة الشركاء, بعد 

نقص املدخرات القانونية 5%   
من  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 
فاتح يناير و تنبهي في 1م دجن 8 من كل 
تتبدئ من  السنة األولى  سنة ما عدا 

تاريخ البأسيس.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكسة االببدائية ببطوان 
رقم  تمت  1)8)/88/م8  بباريخ 

.496/(8(1
376 P

 ATELIER VITA MAROC
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى    -I
القانون  إيداع  تم  في1)8)/88/87، 
املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 
ذات  الوحيد   شريك  املحدودة 

املسيزات البالية:
 ATELIER VITA  : التسسية   *

 MAROC
* الهدف :- اشهار

  وكالة االتصاالت -            
خاص,  عا0,  حدث  اي  تنظيم   
ترابط بميث عروض, حفالت, اعياد, 

معاهدات-            
  ندوات              

زنقة   64  . االجبساعي:  املقر   *
سيدي  لورين  الزاس  حي  النسور 

بليوط البيضاء
* املدة          : 99 سنة اببداء من 

تاريخ تأسيسها النهائي.
* الرأسسال االجبساعي : الرأسسال 
.188.888,88 في  ممدد   االجبساعي 
حصة   1.888 إلى  مقسم  درهم 
درهم   188,88 فئة  من  اجبساعية 
للواحدة، مكبتبة و ممررة بالكامل و 

موزعة لفائدة :

بن جلون عساد   1.888 حصة                         
املجسوع  1.888 : حصة

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

1م دجن 8.
بن  السيد    تعيين  تم   : التسيي8 

جلون عساد
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
البجاري لدى املحكسة البجارية بالدار 
 ،.(4/88/(8(1 بباريخ   البيضاء، 

تمت رقم4م7985.
 ملخص قصد النشر

377 P

 K&S FAMILY
SARL AU

رأسسالها : 188.888,88 درهم
RC N° :1178(م
إعالن البأسيس

بسوجب عقد عرفي مؤرخ بسراكش 
تأسيس  تم   (8/87/(8(1 بباريخ 
بشريك  املسؤولية  ممدودة  شركة 

وحيدذات الخصائص البالية:
K&S FAMILY:التسسية

داخل  الشركة  الغرض:تعنى 
املغرب وخارجهب:

خفيفة،  وجبات  مخ زه،قهوة،   -
مطعم وجزارة.

- قاعة الحفالت.
- مصتنة.

- فندق صغي8.
تاريخ  من  اببداء  سنة  املدة:99 

تأسيسها النهائي.
السنة االجبساعية : من فاتح يناير 

إلى 1م دجن 8 من كل سنة.
الغزايل  االجبساعي:فيال  املقر 
طريق  تسلطانت  جساعة  الوداية 

امزميز مراكش
تمديد  تم   : االجبساعي  الرأسسال 
 188.888,88 في  الشركة  رأسسال 
حصة   1888 ل  مقسسة  درهم 
اجبساعية بقيسة 188 درهم للحصة، 
كلها  موزعة  بالكامل  وممررة  مكبتبة 
باسم الشريك الوحيد السيد ممسد 

كسال الغزايل.

ممسد  السيد  تعيين  التسيي8:تم 

للشركة  وحيدا  مسي8ا  الغزايل  كسال 

ملدة غي8 ممددة.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  باملحكسة  البجاري  بالسجل 

تمت  بباريخ1)8)/18/88   بسراكش 

رقم 6858)1.
لإلشارة والبيان
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 WEST AFRICA EQUIPMENT
تاسيس شركة دات املها0 املحدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

 (8(1 يوليوز   81 يو0  بالبيضاء 

وضع  تم  املدينة  بنفس  مسجل  و 

ذات  لشركة  االساسية  القوانين 

املها0 املحدودة املسيزات البالية:   

التسسية : اخذت الشركة تسسية 

لها :  

WEST AFRICA EQUIPMENT 

املقر الرئي�سي  :   97 شارع ممسد 

الخامس الدار البيضاء  

الغرض:     

جسيع  وإصالح  وشراء  بيع  تاجي8 

أنواع البواخر   

الراسسال  حدد   : الرأسسال 

درهم    188.888,88 في  االجبساعي 

فئة   1888 حصة من   الى  و مقسسة 

188  درهم للحصة و موزعة كالبالي : 

السيد  حصة      188*688

  BOURCIER Henri Joseph  :

Emilien Marcel

 : السيدة  حصة      188*488

 TROUSSARD Ep BOURCIER

Marie Françoise Lucette Jeanne

املدة  :   حددت مدة الشركة في 99 

بالسجل.  تسجيلها  تاريخ  من  اببداءا 

البجاري

التسيي8 :

 TROUSSARD Ep  : السيدة 

 BOURCIER Marie Françoise

Lucette Jeanne

القانوني  االيداع  تم   : االيداع   
يو0   بالبيضاء  البجارية  لدى املحكسة 
1)8)/88/)1 و  تمت رقم 789578 .
البجاري  بالسجل  والتسجيل 
لدى املحكسة البجارية بالبيضاء يو0 

1)8)/88/)1 و تمت
  رقم 9)8م51

للنشر و البيان.
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QUETO
SARL AU 

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى    -I
القانون  إيداع  تم   ، في1)8)/19/87 
املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة  و ذات املسيزات البالية:
QUETO SARL AU    : التسسية

في  الشركة  غرض   : الهدف 
البيانات  الخارج:معالجة  وفي  املغرب 
بوابات  ؛  الصلة  ذات  واألنشطة 

اإلنت8نت
العسليات  جسيع   ، أعم  وبشكل 
واملنقولة  والبجارية  الصناعية 
بشكل  تبعلق  التي  واملالية  والعقارية 
مباشر أو غي8 مباشر بهدف الشركة أو 

بأي أهداف مساثلة أو ذات صلة.
شارع  تقاطع   : االجبساعي  املقر 
79م  رقم  املنصور  ويعقوب  غاندي 
الدار   1 الطابق   1 الشقة  س  اقامة 

البيضاء.
99 سنة اببداء من   :  املدة          

تاريخ تأسيسها النهائي.
الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 
االجبساعي ممدد  في 188.888.درهم 
اجبساعية  حصة   1888 إلى  مقسم 
من فئة  188درهم للواحدة، مكبتبة 
 : لفائدة  موزعة  و  بالكامل  ممررة  و 

السيد تهامر مج التهاني
السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

1م دجن 8.
السيد  تعيين  تم   : التسيي8 
للشركة مسي8ا  الرادي   اسامة 

 M.OUSSAMA ERRADI
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تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 
بباريخ   البيضاء،  بالدار  البجارية 
رقم9م7894  تمت   ،17/88/(8(1

بالسجل البجاري رقم955)51
ملخص قصد النشر
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ديوان األسباذ عادل العسراني الجوطي

الدار البيضاء شارع املنظر العا0 رقم 5)م عين 

الشق

SOCIETE PHAMED
SARL AU

فاتح  توثيقيتبارخ  عقد  بسقب�سى 
ف 8اير 1)8) تأسست شركة ممدودة 
تمسل  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

الخصائص البالية :
شركة   PHAMED  : التسسية 
شريك  ذات  املسؤولية  ممدودة 

وحيد.
املوضوع : 

اسبغالل وتسيي8 صيدلية.
تخزين  تصنيع،  شراء،  بيع، 
الصيدالنية  املنبوجات  كل  وتسويق 

والبجسيلية.
املنبجات  كل  وتعبئة  تسويق 

الطبية ومعدات املستشفيات.
البيضاء  الدار   : االجبساعي  املقر 
م1  زنقة احسد املجاطي إقامة األلب 

الطابق األول شقة 8 معاريف.
رأسسال الشركة : 18.888 درهم.

تاريخ  من  99 سنة   : الشركة  مدة 
البقييد بالسجل البجاري.

من   (8%  : القانوني  االحبياط 
األرباح السنوية.

غي8  ملدة  الشركة  تسي8   : التسيي8 
فاتمة  السيدة  طرف  من  ممددة 

صغي8ي.
اإليداع القانوني : تم بكبابة ضبط 
البيضاء  بالدار  البجارية  املحكسة 
رقم  تمت   (8(1 أغسطس   9 بباريخ 

66م789.
تقييد  تم   : البجاري  السجل 
البابع  البجاري  بالسجل  الشركة 
البيضاء  بالدار  البجارية  للسمكسة 

تمت رقم 751)51.
بسثابة مقبطف وبيان

األسباذ عادل العسراني الجوطي

موثق
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 DS BUILDING

تأسيس  شركة

- شركة ممدودة املسؤولية بشريك 

واحد

 رأسساله 188888.88 درهم

 و مقرها اإلجبساعي الكائن ببقاطع 

زنقة األمي8 موالي عبد هللا وزنقة 

النخلة عسارة 1 الطابق 4 الشقة 7  

الدار البيضاء

 بسقب�سى عقد عرفي  تم تأسيس 

بشريك  املسؤولية   ممدودة  شركة 

واحد ذات املسيزات البالية :

ممدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية  بشريك واحد .

.DS BUILDING : االسم

الهدف : جسيع  خدمات البناء   .  

موالي  األمي8  زنقة  تقاطع   : املقر 

 1 عسارة  النخلة  وزنقة  هللا  عبد 

الطابق 4 الشقة 7  الدار البيضاء.

املدة: 99 سنة اببداء من إنشاءها.

 188888.88  : الشركة  رأسسال 

درهم.

الحصص العينية: 

السيد : حصاد ممسد    188888  

اجبساعية  حصة   1888 يعني:  درهم 

بقيسة 188 درهم للحصة.

املجسوع : 188888.88 درهم يعني 

1888 حصة اجبساعية . بقيسة 188 

درهم للحصة.

من  اببداء  االجبساعية:  السنة   

فاتح يناير إلى 1م من دجن 8.

حصاد  السيد  الشركة:  مسي8و  

ممسد  

باملركز   القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستثسار   الجهوي 

الك 8ى  

 السجل البجاري رقم 495899.
  لإلشارة والبيان 
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  OUELD LHRIZI - BTP  

تأسيس  شركة

 شركة ممدودة املسؤولية بشريك 

واحد

 رأسساله 188888.88 درهم

 و مقرها اإلجبساعي الكائن ب 5 

شارع عبد هللا ابن ياسين عسارة 

بلدون الطابق 5 الرقم 5   الدار 

البيضاء

 بسقب�سى عقد عرفي  تم تأسيس 

بشريك  املسؤولية   ممدودة  شركة 

واحد ذات املسيزات البالية :

ممدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية  بشريك واحد .

.OUELD LHRIZI BTP : االسم

الهدف : جسيع  خدمات البناء   .  

املقر : 5 شارع عبد هللا ابن ياسين 

عسارة بلدون الطابق 5 الرقم 5   الدار 

البيضاء.

املدة: 99 سنة اببداء من إنشاءها.

 188888.88  : الشركة  رأسسال 

درهم.

الحصص العينية : 

  188888 : حصاد ممسد   السيد 

اجبساعية  حصة   1888 يعني:  درهم 

بقيسة 188 درهم للحصة.

درهم   188888.88    : املجسوع 

يعني 1888 حصة اجبساعية . بقيسة 

188 درهم للحصة.

من  اببداء  االجبساعية:  السنة   

فاتح يناير إلى 1م من دجن 8.

حصاد  السيد  الشركة:  مسي8و  

ممسد  

باملركز   القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستثسار   الجهوي 

الك 8ى  

 السجل البجاري رقم م18م49.
  لإلشارة والبيان 
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LIFT BUSINESS
S.A 

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إيداع  تم   ، 1)8)/م6/8) 
ذات  مساهسةو  لشركة  البأسي�سي 

املسيزات البالية:
.LIFT BUSINESS S.A :التسسية

الزمالء: احسد مجاد - ممسد أمين 
 - - مريم مجاد  مجاد - حفصة مجاد 

خديجة مجاد.
واسبي8اد  وبيع  :شراء  الهدف 
الكهربائية  املنبجات  وتصدير 
والبمث  البصسيم   - وامليكانيكية 
األنظسة  وتصنيع  والبطوير 

اإللكت8ونية
51الحي  تجزئة   : االجبساعي  املقر 

الصناعي مديونةالدار البيضاء
تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 
.1.888.888 في   ممدد   االجبساعي 

درهم 
السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

1م دجن 8.
الذي  اإلدارة  مجلس   : التسيي8 
يكون مديروه على النمو البالي ، يبم 
تاريخ  بعد  تعيينهم ملدة ثالث سنوات 

البأسيس:
 السيد أحسد مجاد بصفبه رئيس 

مجلس اإلدارة والرئيس البنفيذي
 السيد ممسد أمين مجاد

 آنسة حفصة مجاد
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
بباريخ  البيضاء  للدار  البجاري 
الرقم  تمت   ،  88/8(/(8(1
التسلسلي  برقم  مسجلة   788555

م788) تمت رقم 171)51.
شركة تعيين  تم  املدقق: 
بالسيد  SYNERGIE Expertsمسثلة 
واحدكسراجع  عا0  ملدة  سكات  فهد 

. LIFT BUSINESSحسابات لشركة
ملخص قصد النشر

384 P
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 SAMI CRISTAL شركة

ش.0.0

املقر الرئي�سي اقامة الفبح 17) شارع 

ابراهيم الروداني الطابق االول رقم 

م الدار البيضاء

تاسيس شركة 

العرفي  عقد  شروط  بسوجب 

إنشاء  تم   ،  (7/87/(8(1 املؤرخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظا0 

مسؤولية ممدودة ، وخصائصها كسا 

يلي:

SAMI CRISTAL SARL :االسم

وتصدير  اسبي8اد  الشركة:  هدف 

واملواد  املنبجات  وبيع  وشراء 

والرخا0  البالط  وسباكة  الصحية، 

وأثاث الحسامات واملطابخ.

 (17 الفبح  اقامة  الرئي�سي  املقر 

الطابق   : الروداني  ابراهيم  شارع 

االول رقم م الدار البيضاء -

املال  رأس  تمديد  تم  املال:  رأس 

  188.888( درهم  ألف  مائة  بسبلغ 

درهم(.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها    

بوعالمى  سعدية  السيدة  املدير: 

 »BJ1)895م الوطنية  بطاقتها   «

والسيد ص 8ي عبد الرحيم » بطاقبه 

الوطنية E15(568« يسارسان اإلدارة 

املشت8كة للشركة لفت8ة غي8 ممددة.

صحيح  بشكل  الشركة  تلتز0 

بوعالمي  سعدية  السيدة  ببوقيعي 

والسيد ص 8ي عبد الرحيم لفت8ة غي8 

ممدودة.

بالـسمكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  ..الدار  البجارية 

1)8)/88/م) تمت رقم 8)7984.
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 TRADE AFRICAN«

« COMMERCIAL

 SARL 

 79 RUE  JABIR IBNOU

 HAYANE, RES CASA ANFA,

 ATG6 N6م ANGLE BD ANFA

CASABLANCA-78م8).

 TRADE AFRICAN  «

تأسيس     COMMERCIAL« SARL

شركة : 

بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 

تم  البيضاء،  بالدار   (8(1/  85/  (4

لبأسيس  األسا�سي  القانون  وضع 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصوصيات البالية:

 TRADE AFRICAN  «

COMMERCIAL« SARL: التسسية 

 غرض الشركة: 

املنبجات  واصالح  تسويق  و  بيع 

االلكت8ونية و الكهربائية 

جابر  زنقة   79  : االجبساعي  املقر 

انفا  البيضاء  الدار  إقامة  حيان  ابن 

الطابق 6 رقم 6م الدار البيضاء.

الي  السيد  طرف  من  التسيي8: 

للشركة ملدة  ، مسي8  مو�سى دوكوري 

خلق  يو0  من  اببداء  ممدودة  غي8 

الشركة.

في  الرأسسال  حدد  الرأسسال: 

إلى1888  مقسم  درهم   188.888

حصة ب 188 درهم لكل حصة.

في  الشركة  مدة  حددت  املدة: 

تسجيلها  تاريخ  من  اببداء  عاما   99

بالسجل البجاري.

بسركز  القانوني  اإليداع  تم 

واملسجل  البيضاء  بالدار  االستثسار 

بالسجل البجاري تمت رقم 511485 

بباريخ 87/19/ 1)8)
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 CONFIG TRADING

  SARL  AU

رأسسالها: 188.888,88 درهم

مقرها االجبساعي: )مم, شارع 

ابراهيم الروداني اقامة ريمان 

الطابق 5 رقم 1) معاريف الدار 

البيضاء

السجل البجاري: م55م51 

إعالن البأسيس

بباريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

شركة  تأسيس  تم  1)8)/87/م1 

الشريك  دات  املسؤولية  ممدودة 

الوحيد  ذات املواضفات البالية:

 CONFIG TRADING –SARL

AU   التسسية:  

الهدف

االالت  وتصدير  اسبي8اد 

امليكانيكية  االلكت8ونية  الكهروبائية  

و الهيدروليكية.

املدة: 99 سنة

السنة االجبساعية: من فاتح يناير 

إلى 1م دجن 8 من كل سنة

شارع  )مم,  االجبساعي:  مقرها 

ريمان  اقامة  الروداني  ابراهيم 

الدار  معاريف   (1 رقم   5 الطابق 

البيضاء

رأسسال  تمديد  تم  املال:  رأس 

درهم   188.888,88 في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1888 ل  مقسسة 

188 درهم للحصة, مكبتبة و  بقيسة 

ممررة بالكامل . 

احسد  السيد  تعيين  تم  التسيي8: 

خبور  كسسي8وحيد  ملدة غي8 ممددة 

مع أوسع الصالحيات 

التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  باملحكسة  البجاري  بالسجل 

بالبيصاء  بباريخ 1)8)-88-19 تمت 

رقم79)798

السجل البجاري: م55م51
لإلشارة و البيان
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THE DATALAB
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إيداع  تم  في1)8)/15/87، 
املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 
ذات  وحيد   شريك  املحدودةذات 

املسيزات البالية :
The Datalab : التسسية

الهدف :تقديم استشارات في نظم 
البيانات  في  املبخصصة  املعلومات 

. (Big Data( الضخسة
شارل  ساحة   17: املقراالجبساعي 
السابع,  الطابق   ( الشقة  نيكول 

الدارالبيضاء
تاريخ  من  اببداء  99سنة   : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 
 188.888,88 في  ممدد  االجبساعي 
حصة   1.888 إلى  مقسم  درهم 
درهم   188 فئة  من  اجبساعية 
بالكامل  ممررة  و  مكبتبة  للواحدة، 
السيد  الوحيد  للشريك  ومخصصة 

ادريس النجار.
السنة  :تتبدئ  االجبساعية  السنة 
في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

1مدجن 8.
التسيي8 : تم تعيين السيد ادريس 
النجار الحامل للبطاقة الوطنية رقم

م6)7مBE8 مسي8ا وحيدا للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
البجاري لدى املحكسة البجارية بالدار 
البيضاء، بباريخ1)8)/88/)1، تمت 

رقمم81م51.
ملخص قصد النشر

388 P

CALIFORNIE MATERIAUX
SARL AU

تأسيس شركة
 ICE : 88(889م458888م(  -   RC

: 51(641
مؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إيداع  تم  في1)8)/8/87)، 
املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة  و ذات املسيزات البالية:
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 CALIFORNIE  : التسسية 

MATERIAUX SARLAU

كافة  وتوزيع  تسويق   : الهدف 

املنبجات ومواد البناء. جسيع عسليات 

وتقديم  والدراسات  املدنية  الهندسة 

املبنوعة  البناء  وأعسال  الخدمات 

؛  البطوير  وأعسال  الحفر  وأعسال 

العامة  األشغال  أنواع  جسيع  تأجي8 

ومعدات وآالت البناء ؛

نقل البضائع.

م) شارع عقبة   : االجبساعي  املقر 

ابن نافع الحي املحسدي الدار البيضاء

تاريخ  من  اببداء  99 سنة   : املدة  

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

.188.888,88 في   ممدد   االجبساعي 

حصة   1888 إلى  مقسم  درهم 

درهم   .188 فئة   من  اجبساعية 

بالكامل  ممررة  و  مكبتبة  للواحدة، 

الدين  نور  السيد   : لفائدة  موزعة  و 

عبد الحسيد

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

1م دجن 8.

: تم تعيين السيد السيد  التسيي8 

الحسيد..مسي8ا  عبد  الدين  نور 

للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

البجاري لدى املحكسة البجارية بالدار 

 ،.85/88/(8(1 بباريخ   البيضاء، 

تمت رقم)78989.
ملخص قصد النشر

389 P

 ROSARY
s.a.r.l 

مؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إيداع  تم  في1)8)/14/86، 

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة.  و ذات املسيزات البالية:

 ROSARY » s.a.r.l : التسسية

وتجارة  وتصدير  اسبي8اد   : لهدف 

جسيع املنبجات واملواد واملعدات.

وتفويض  وعرض  وبيع  شراء 
وتوزيع  وتركيب  وتوريد  ودراسة 
واملنبجات  املواد  وتغليف 
بجسيع  وامللحقات  واملسبلزمات 
والزراعية  الصناعية   - أنواعها 

واملنزلية وغي8ها.
وتجارة  وتصدير  واسبي8اد  تمويل 
والزراعية  الغذائية  املنبجات  جسيع 

الغذائية وغي8ها.
البجارة الدولية والوساطة لجسيع 

املنبجات.
املقر االجبساعي : تقاطع شارع اللة 
 ( الطابق  املعاني  ومصطفى  اليقوت 

رقم )6 الدار البيضاء
تاريخ  من  اببداء  99 سنة   : املدة  

تأسيسها النهائي.
الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 
.18.888,88… في  ممدد   االجبساعي 
حصة   188 إلى  مقسم  درهم 
188..درهم  فئة   من  اجبساعية 
للواحدة، مكبتبة و ممررة بالكامل و 

موزعة لفائدة :
 السيد ممسد بوصالح  58 سهم
السيد يوسف حسني   58 سهم

املجسوع :   ………..188 سهم
 السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

1م دجن 8.
السيد ممسد  تعيين  تم   : التسيي8 
الوطنية  للبطاقة  الحامل   ، بوسالح 
زنقة   59 في  املقيم   BE85787م رقم 
جرسيف ، الطابق 1 ، الدار البيضاء
الحامل   ، حسني  يوسف  السيد 
BE877548؛  رقم  الوطنية  للبطاقة 
الدار   ، زاير  زنقة   (98 في  املقيم 

البيضاء
مشاركين  كسديرين  تعيينهم  يبم 
ممدودة..مسي8ا  غي8  ملدة  الشركة  في 

للشركة
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
البجاري لدى املحكسة البجارية بالدار 
 ،86/87/(8(1 بباريخ   البيضاء، 

تمت رقم785778
ملخص قصد النشر

390 P

 STE ADMIRAL TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إيداع  تم  في8)8)/4/87)، 
املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 
املحدودة بباريخ 8)8)/17/88 و ذات 

املسيزات البالية:
 STE ADMIRAL:التسسية

          TRANS  SARL AU
الشركاء :

 السيد ة: جهاد تورية
 ، الشركة  من  الغرض   : الهدف 
هو   ، الخارج  في  أو  املغرب  في  سواء 

مسارسة األنشطة البالية :
البضائع  نقل  بخدمات  القيا0   -
�سيء  وأي  واإلمدادات  الخا0  واملواد 
عسلية  أي  عادة  الغي8.  عن  نيابة 

تبعلق باللوجستيك
- توفي8 خدمات النقل الشخصية.
املساعدة  خدمات  تنفيذ   -
باملجاالت  املبعلقة  والبدريب 

اللوجستية؛
- توفي8 خدمات حساية األصول؛

وبشكل أعم، أي عسلية مدنية أو 
عقارية أو تجارية أو مالية أو صناعية 
أو  تسهل  بطريقة  أعاله  إليها  مشار 
تعزز أو تطور نشاط الشركة وكذلك 
مباشرة  غي8  أو  مباشرة  مشاركة  أي 
من أي نوع في تعهدات تسعى لبمقيق 

أهداف مساثلة أو ذات الصلة.
املقر االجبساعي : زنقة سسية إقامة 
حي   (( رقم   5 الطابق  م  شهرزاد 

النخيل الدار البيضاء 
تاريخ  من  اببداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.
الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

االجبساعي ممدد في188.888,88.
السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

1م دجن 8.
التسيي8 : تم تعيين السيد ة   جهاد 
رقم   الوطنية  للبطاقة  الحامل  تورية 

89مBK58 مسي8ة للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
البجاري لدى املحكسة البجارية بالدار 
 ،17/88/(8(8 بباريخ   البيضاء، 

تمت رقمم4م469.
ملخص قصد النشر

391 P

 تالي توب
 شركة ممددة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسسال :188.888 درهم

مقر الشركة   : تجزئة 5 يوسف بن 
تاشفين طابق الباني رقم م  طنجة

تكوين شركة
سجل البجاري رقم  118995   

طنجة
في  بطنجة   مؤرخ  عقد  بسوجب 
1)8)/89/86, تم العسل على تكوين 
شركة مِسؤولية ممددة , خصائصها 

كالبالي :
إسم الشركة :

 « تسسية  الشركة  تبخذ 
   »TALITOP

الصفة القانونية :
ذات  املسؤولية  ممددة  شركة 

الشريك الوحيد
الغرض :

- تجارة الجسلة لألغذية العامة
اسبي8اد,  تصدير,  بيع,  شراء,   -   

البجارة على العسو0 
  تسثيل أي عالمة تجارية في البيت 

البجاري.
مقر الشركة:

تجزئة 5 يوسف بن تاشفين طابق 
الباني رقم م  طنجة

 مدة الشركة :
99 سنة, اببداء من تاريخ تسجيل 
الشركة في السجل البجارية, باسبثناء 

البسديد أو االنمالل املبكر.
رأسسال الشركة :

في  الشركة  رأسسال  حدد 
 1888 إلى  مقسم  درهم   188.888
الواحدة  للحصة  درهم   188 حصة, 
 1888 إلى   1 من  مرقسة  ممررة, 
حسن  السيد  إلى  بالكامل  ومنمت 

الشاهد.  
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التسيي8 :
الشاهد قاريا  السيد حسن  يعب 8 

للشركة ملدة غي8 ممدود
البوقيع :

بجسيع  قانوًنا  الشركة  تلتز0 
خالل  من  بها  املبعلقة  األعسال 

البوقيع الوحيد للسسي8.
اإليداع القانوني:

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي لالستثسار بطنجة.

عن املسبخلص والبيانات املديرية

392 P

WOLDARGAN TRADING
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ومساهم وحيد
 (1 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم  البيضاء  بالدار   (8(1 يونيو 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذا ت 
وحيد،  ومساهم   ممدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص البالية :
 WOLDARGAN  : التسسية 

TRADING ش.0.0.0.و.
هدف الشركة :

شراء وبيع مسبمضرات البجسيل 
العضوية.

املخبلفة  العناصر  وبيع  شراء 
للجساليات والجسال.

الجاهزة  املالبس  وبيع  شراء 
للرجال  الجاهزة  السلع  وجسيع 

والنساء واألطفال.
املاركات  جسيع  وتوزيع  تسثيل 
ومسبمضرات  املالبس  ومنبجات 
جسيع  عامة  وبصفة  البجسيل. 
للبصدير،  أو  املغرب  في  العسليات، 
مباشر بشكل  يبعلق  قد  نوع  أي   من 
أو غي8 مباشر باألشياء املذكورة أعاله 

أو التي قد تعزز أعسال الشركة.
صهيب  شارع  االجبساعي:  املقر 
الرومي، بلوك 9م ، رقم 8) ، سيدي 

ال 8نو�سي  الدار البيضاء.
99 سنة ٱببداء ا من تاريخ   : املدة 

التسجيل في السجل البجار ي.
رأسسال الشركة : )18.888( درهم 
مقسسة إلى 188 حصة من قيسة 188 

درهم للواحدة.

باحو،  شيساء   : الوحيد  املساهم 

ب 188 حصة بقيسة 188 درهم.

باحو،  شيساء   : الوحيد  املسي8 

ف 8اير   (( بباريخ  مزدادة  مغربية 

الدار  ال 8نو�سي   بسيدي   1986

بلوك  بالعنوان  والقاطنة  البيضاء، 
159 رقم 5 ال 8نو�سي  الدار آلبيضاء 

.و لها حق البصرف في جسيع ما يبعلق 

بالشركة ملدة غي8 ممدودة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

بباريخ البيضاء  بالدار   البجارية 

 )1 يوليو 1)8) تمت رقم 786544.
رقم السجل البجار ي : م51846.

393 P

ELJ SAKANE
شركة ممدودة املسؤولية 

رأسسالها: 88.888,88)1 درهم

مقرها االجبساعي: م1 زنقة أحسد 

املجاطي طابق 1 رقم 8 املعاريف 

الدارالبيضاء

RC N°51((55
ممرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم   15-87-(8(1 بباريخ  بالبيضاء 

املسؤولية  ممدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص البالية :

.ELJ SAKANE : التسسية

الصفة القانونية: شركة ممدودة 

املسؤولية.

الهدف االجبساعي : أشغال البناء.
أحسد  زنقة  م1   : االجبساعي  املقر 
املعاريف   8 رقم   1 طابق  املجاطي 

الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة.
درهم   1(88.888 املال:  رأس 

اجبساعية  888)1 حصة  ل  مقسسة 

مكبتبة  للحصة،  درهم   188 بقيسة 

إلى   1 من  ومرقسة  بالكامل،  وممررة 

888)1 موزعة كسا يلي :

السيد فؤاد الجسعة 6888 حصة.

 6888 بوختي  خديجة  السيدة 

حصة.

السنة االجبساعية: من فاتح يناير 

الى 1م دجن 8 من كل سنة.

الجسعة  فؤاد  تعيين  تم  التسيي8: 
وخديجة بوختي مسي8ين للشركة ملدة 

غي8 ممددة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
8(- بباريخ  البيضاء  للدار  البجارية   

1)8)-88 تمت عدد 788688
لإلشارة والبيان

املسي8ان

394 P

KASBA BATI
شركة ممدودة املسؤولية من شريك 

وحيد
رأسسالها: 188.888,88 درهم

مقرها االجبساعي: م1 زنقة أحسد 
املجاطي طابق 1 رقم 8 املعاريف 

الدارالبيضاء
RC N°51((5م

ممرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم   88-87-(8(1 بباريخ  بالبيضاء 
املسؤولية  ممدودة  شركة  تأسيس 
من شريك وحيد بالخصائص البالية

.KASBA BATI : التسسية
الصفة القانونية: شركة ممدودة 

املسؤولية من شريك وحيد.
الهدف االجبساعي الت8ويج للعقار

أحسد  زنقة  م1  االجبساعي:  املقر 
املعاريف   8 رقم   1 طابق  املجاطي 

الدارالبيضاء
املدة: 99 سنة

درهم   188.888,88 املال:  رأس 
اجبساعية  حصة   1888 ل  مقسسة 
مكبتبة  للحصة،  درهم   188 بقيسة 
إلى   1 من  ومرقسة  بالكامل،  وممررة 

1888 موزعة كسا يلي
السيد سعيد عون 1888 حصة

السنة االجبساعية: من فاتح يناير 
الى 1م دجن 8 من كل سنة

عون  سعيد  تعيين  تم  التسيي8: 
مسي8 وحيد للشركة ملدة غي8 ممددة
باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 
بباريخ البيضاء  للدار   البجارية 

1)8)-88-)8 تمت عدد 788681
لإلشارة والبيان

املسي8

395 P

 MASTER PROJECT

CONTRACTING

شركة ممدودة املسؤولية من شريك 

وحيد

رأسسالها: 188.888,88 درهم

مقرها االجبساعي: مم زنقة ابو 

علي كالي الطابق 1 الحي املحسدي 

الدارالبيضاء

RC N°51((57

ممرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم   (9-86-(8(1 بباريخ  بالبيضاء 

املسؤولية  ممدودة  شركة  تأسيس 

من شريك وحيد بالخصائص البالية

 M A S T E R  التسسية : 

PROJECT CONTRACTING

الصفة القانونية: شركة ممدودة 

املسؤولية من شريك وحيد

الهدف االجبساعي أشغال البناء

ابو  زنقة  مم  االجبساعي:  املقر 

املحسدي  الحي   1 الطابق  كالي  علي 

الدارالبيضاء

املدة: 99 سنة

درهم   188.888,88 املال:  رأس 

اجبساعية  حصة   1888 ل  مقسسة 

مكبتبة  للحصة،  درهم   188 بقيسة 

إلى   1 من  ومرقسة  بالكامل،  وممررة 

1888 موزعة كسا يلي

السيد نتيل ممسن 1888 حصة

السنة االجبساعية: من فاتح يناير 

الى 1م دجن 8 من كل سنة

ممسن  نتيل  تعيين  تم  التسيي8: 

مسي8 وحيد للشركة ملدة غي8 ممددة

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

بباريخ البيضاء  للدار   البجارية   

1)8)-88-)8 تمت عدد )78868
لإلشارة والبيان

املسي8

396 P
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BATIPROD TRADING

شركة ممدودة املسؤولية.

رأسسالها 188.888,88 درهم

مقرها االجبساعي: 

6)  محج مرس السلطان الطابق 

االول الشقة رقم م الدار البيضاء

إعالن البأسيس
بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

تم   1(/88/(8(1 بباريخ  البيضاء 

املسؤولية  ممدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص البالية:

BATIPROD TRADING التسسية

- الغرض االجبساعي: تعنى الشركة 

أو  لفائدتها  خارجه,  و  املغرب  داخل 

للغي8 ب:

منبجات  وتوزيع جسيع  وبيع  شراء 

البناء

- املقر االجبساعي: 

6)  محج مرس السلطان الطابق 

االول الشقة رقم م الدار البيضاء

رأسسال  حدد  املال:  رأس   -

درهم   188.888,88 في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1888 ل  مقسسة 

مكبتبة  للحصة،  درهم   188 بقيسة 

وممررةكالبالي:

املؤدن  العزيز  عبد  *السيد   

588حصة. 

 588 الركاكنة  ممسد  *السيد   

حصة.

99 سنة اببداءا من تاريخ  - املدة: 

البأسيس

فاتح  من   : االجبساعية  السنة   -

يناير إلى 1م دجن 8 من كل سنة

- التسيي8: تسي8 الشركة من طرف 

والسيد  املؤدن  العزيز  عبد  السيد 

ممسد الركاكنة 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالدار البيضاء.

السجل البجاري: 1)9م51
 لإلشارة والبيان

397 P

زكاة فود
 ش د 0 0 و

قرار  ممضر  بسقب�سي 
بباريخ  املنعقد  فود  زكاة  شركة 
1)8)/7/87)بسقر الشركة  تم وضع 
قرر  حيت  األسا�سي  القانون 

املساهم الوحيد لشركة ما يلي:
االسم : زكاة فود   ش د 0 0 و 

الغرض :بيع  تسور وفواكه الجافة 
و البوابل 

املقر زنقة سسية شارع عبد املومن 
  (8 رقم   84 طابق  م  شهرزاد  اقامة 

الدار البيضاء
املدة: 99 سنة

رأسسال: مائة ألف درهم مقسسة 
واحدة  كل  نصيب  حصة  ألف  على 

مائة  درهم 
 حسن  العسري ألف حصة                                                                            
التسيي8  مهسة  أسندت   : التسيي8 
العسري  ملدة  غي8  السيد حسن   إلى 

ممددة مع اعبساد توقيع  الوحيد 
إلى السيد  حسن  العسري                                            
وضعه  تم  القانوني:  اإليداع 
بباريخ        بالبيضاء    البجارية  باملحكسة 

1)8)/88/)1  تمت رقم)م7896
398 P

FALO TRADING
SARL AU  

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة بشريك وحيد 

مسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم  في1)8)/15/87  البيضاء  بالدار 
إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  ممدودة  مسئولية 

باملسيزات البالية   
تسسية الشركة : فالو ترادينغ

الشركاء:
الجنسية  ذو  فلوز  ممسد  السيد 
رشيد  موالي  حي  القاطن ب  املغربية 

10 زنقة 8م رقم )) البيضاء
شراء  و  بيع   : الشركة  غرض 

املكيفات الهوائية  
املقر اإلجبساعي : 18 زنقة الحرية 

الطابق الثالث الرقم 5   

رأس املال: 188.888 درهم  )مائة 
ألف درهم( مقسسة إلى 1888 )ألف( 
)مائة(  درهم   188 بقيسة  حصة 

للحصة الواحدة
عن   

ً
نقدا واملدفوعة  واملكبتبة 

طريق الشريك الوحيد السيد ممسد 
فلوز.

املدة: 99 سنة
اإلدارة: سبدار الشركة من طرف 
الشريك الوحيد السيد ممسد فلوز. 

بالبوقيع  الشركة  تلتز0  البوقيع: 
السيد  الوحيد  للشريك  الوحيد 

ممسد فلوز
القانونية  اإلجراءات  تنفيذ  تم 
البيضاء  بالدار  البجارية  املحكسة  في 

تمت رقم التسجيل 411م51.
399 P

 AW TWIN PERFORMANCE
S.A.R.L.A.U 

تأسيس شركةذات مسؤولية 
ممدودة بشريك واحد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
 11/86/(8(1 بباريخ  البيضاء  الدار 
لشركة  األسا�سي  القانون  تمرير  ،تم 
بشريك  ممدودة  مسؤولية  ذات 

واحد ذات املقومات البالية: 
 AW TWIN« التسسية: 

PERFORMANCE« ش.0.0.ب.و
الشركة،  من  الهدف:الغرض 

سواء في املغرب أو في الخارج: 
وإصالح  صيانة  فمص،  خدمة 

السيارات من أي نوع؛
شكل  على  مرآب  وإدارة  تشغيل 
لتشخيص  للسيارات  مبنقلة  ورشة 
السيارات  وكهرباء  وصيانة  وإصالح 

من أي نوع؛
التشحيم  مواد  وتسويق  توزيع 

والزيوت وقطع الغيار.
املعامالت،  جسيع  عا0،  وبشكل 
املرتبطة بشكل مباشر أو غي8 مباشر 
إليها  املشار  بالعسليات  جزئًيا  أو  كلًيا 
أو  تعزيز  أو  تسهيل  أجل  من  أعاله، 
أي  وكذلك  الشركة،  نشاط  تطوير 
مشاركات مباشرة أو غي8 مباشرة بأي 
شكل من األشكال سواء في املؤسسات 

ألغراض مساثلة أو ذات صلة.

شارع   ،18  : االجبساعي  املقر 
الدار   ،5 شقة  م،  طابق  الحرية، 

البيضاء-أنفا.
يو0  من  اببداء  سنة   99 املدة: 

دسبورها األولي.
رأس  يبلغ  االجبساعي:  الرأسسال 
درهم.  الشركة188.888,88   مال 
بقيسة  1888سهم  إلى  مقسسة  وهي 
االكبباب  تم  للسهم،  درهم   188
بالكامل  مدفوعة  بالكامل،  فيها 

ومخصصة للسساهم الوحيد.
 1888 فاتي  العزيز  عبد  السيد 

سهم
لرأس  املكونة  األسهم  يعادل عدد 

مال الشركة 1888   سهم
فاتي  العزيز  عبد  السيد 

188.888,88 درهم
الشركة  مال  رأس  يعادل 

188.888,88  درهم
طرف  من  الشركة  تسيي8  اإلدارة: 

السيد عبد العزيز فاتي
السنة االجبساعية: من فاتح يناير 

وتنبهي يو0 1م دجن 8.
االحبياطات  خصم  بعد  األرباح: 
منح  يسكن  والقانونية،  النظامية 

الربح الصافي للسساهم الوحيد.
لجسيع  القانوني  اإليداع  تم 
باملركز  بالشركة  املبعلقة  املحاضر 
البيضاء  بالدار  لالستثسار  الجهوي 
السجل  في  الشركة  سجلت  وقد 
بالدار  البجارية  باملحكسة  البجاري 

البيضاء تمت رقم.511615
مقبطف من اجل اإلشهار

400 P

LEISURE ASSETS
شركة ذات مسئولية ممدودة 
بشريك واحد رأسسالها قدره 

188.888 درهم
املقر االجبساعي : 79) شارع 

الزرقطوني الدار البيضاء
رقم القيد بالسجل البجاري: 

91مم51 الدار البيضاء
رقم القيد بالسجل الضريبي: 

58488785
 (7 بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 
الدار  في  مسجل   (8(1 يوليوز 
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 ،  (8(1 يوليوز   (8 في  البيضاء 
مسؤولية  ذات  شركة  تشكيل  تم 
بالخصائص  واحد  بشريك  ممدودة 

البالية:
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسئولية ممدودة بشريك واحد
 LEISURE  : االجبساعية  التسسية 

ASSETS
في  الشركة  من  الغرض   : الهدف 
على  الدولي  الصعيد  وعلى  املغرب 
الخاص  الشركة  لحساب  سواء  حد 
تأجي8  ثالثة:  وكذلك لحساب أطراف 
أو  املسلوكة  العقارات  اسبغالل  و 
املؤجرة ؛ شراء جسيع املباني وإدارتها 
عن طريق اإليجار أو االدارة باإليجار 
أو بأي شكل آخر ، سواء كانت مبنية 
؛ تطوير جسيع  أ0 ال  ، ومجهزة  أ0 ال 
األرا�سي واملباني ، وال سيسا عن طريق 
ملكية  في  أو  الخاص  لحسابها  بناء, 
لجسيع  جديدة  إنشاءات   ، مشت8كة 
عن  أو   ، األعسال  وجسيع  الوجهات 
األساسية  باملرافق  تجهيزها  طريق 
وغي8ها ؛ وإدارة أصول الشركة ، نقل 
عن   ، املباني  من  جزء  أو  كل  ملكية 
طريق البيع أو الببادل أو املساهسة في 

شركة ؛
شارع   (79  : االجبساعي  املقر   -

الزرقطوني الدار البيضاء
تاريخ  من  اببداء  99 سنة  املدة:   -

القيد بالسجل البجاري
حدد  االجبساعي:  الرأسسال   -
درهم   188.888 في  الشركة  رأسسال 
حصة  كل  حصة,   1888 الى  مقسسة 
تساوي 188 درهم مكبتبة و مدفوعة 

بالكامل من طرف املساهم الوحيد:
 »B PARTICIPATION« -شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة   ،
رأسسالها  املغربي،  للقانون  تابعة 
قدره 487.176.488 درهم ، و مقرها 
 (79  ، البيضاء  الدار  في  االجبساعي 
في  مسجلة   ، الزرقطوني  شارع   ،
السجل البجاري للدار البيضاء تمت 

رقم 16541م ،
وحيد  كسسي8  عين  التسيي8:   -

للشركة ملدة غي8 ممدودة:

- السيد هشا0 برادة سني ، مواليد 
 ، الجنسية  مغربي   ،  1971 يناير   16
مقيم في الدار البيضاء ، 81 شارع أبو 
حسن املريني ، أنفا ، الحامل لبطاقة 

.BE577487 البعريف الوطنية رقم
االيداع  تم  القانوني:  االيداع   -
القانوني لدى كبابة الضبط باملحكسة 
البجارية ملدينة الدار البيضاء بباريخ 
798886 وفي  1)8) برقم  17 غشت 

السجل الزمني تمت رقم 84)9).
قصد النشر و االعالن 

املسي8

401 P

 THE REFERENCE
شركة ذات مسئولية 

ممدودةرأسسالها قدره 188.888 
درهم

املقر االجبساعي : 79) شارع 
الزرقطوني الدار البيضاء

رقم القيد بالسجل البجاري: 
481م51 الدار البيضاء

رقم القيد بالسجل الضريبي: 
58488689

 (7 بباريخ  خاص  سند  بسوجب 
يوليو 1)8) مسجل في الدار البيضاء 
في 8) يوليو 1)8) ، تم تشكيل شركة 
بالخصائص  ذات مسؤولية ممدودة 

البالية:
ذات  شركة  القانوني:  الشكل   

مسئولية ممدودة
 THE االجبساعية:   التسسية   

REFERENCE
الشركة  من  الغرض  الهدف:   
الدولي  الصعيد  وعلى  املغرب  في  هو 
الخاص  لحسابها  سواء  حد  على 
ثالثة:  أطراف  لحساب  وكذلك 
 - و  اإلدارية  املشورة  خدمات    -
خدمات االستشارات والدعم لألفراد 
واملنظسات  واملجبسعات  والشركات 
خدمات  األخرى.  الخاصة  أو  العامة 
االست8اتيجي،  املجال  في  املشورة 
الشؤون  اإلدارة،  البنظيم، 
الضريتية، الشؤون القانونية ، نظم 
 ، التشرية  املوارد  كذا  و   ، املعلومات 

.. ...

شارع   (79 االجبساعي:  املقر   
الزرقطوني الدار البيضاء

في  قيده  من  سنة   99 املدة:   -
السجل البجاري

- رأس املال: تم تمديد رأس املال 
درهم،  ألف(  )مائة   188.888 بسبلغ 
بقيسة  سهم   1888 إلى  مقسم  وهو 
بالكامل  مكبتب  للسهم،  درهم   188
للشركاء  بالكامل ومخصص  ومدفوع 

بسا يتناسب مع مساهساتهم،كالبالي:
سني:  برادة  هشا0  السيد   

888حصة اجبساعية
 (88 الجرفي:  بن  حسن  السيد   

حصة اجبساعية
اإلدارة: عين كسسي8 وحيد للشركة 

ملدة غي8 ممدودة:
 السيد حسن بن الجرفي ، مغربي 
 1979 81 غشت  مواليد   ، الجنسية 
إقامة   ، البيضاء  الدار  في  مقيم   ،
بوعزة  دار   148 رقم  املحيط  حدائق 
لبطاقة  الحامل  و  النواصر  والية   ،

BE74(17(البعريف الوطنية رقم
- اإليداع: تم االيداع القانوني لدى 
البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 
ملدينة الدار البيضاء بباريخ 18 غشت 
السجل  وفي   798165 برقم   (8(1

الزمني تمت رقم 17م9).
قصد النشر و االعالن 

املسي8

402 P

 SOCIETE D’ELECTROLYSE
 A MEMBRANES ET DE
CHIMIE INDUSTRIELLE

 SEMCI
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بالدار  م 08  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم   ،(8(1 يونيو   17 بباريخ  البيضاء 
تيهىء القوانين األساسية لشركة ذات 
املسؤولية املحدودة مسيزاتها البالية :

 SOCIETE  : التسسية 
 D’ELECTROLYSE A
 MEMBRANES ET DE CHIMIE

 INDUSTRIELLE - SEMCI

صناعة وتسويق وتوزيع وبيع مواد 

الكلور والصودا الكاوية وبصفة عامة 

مسارسة  وكذلك  الكيساوية  املواد  كل 

غي8  أو  مباشر  ارتباط  له  نشاط  كل 

مباشر بهذا الهدف.

والبأجي8  وكراء  واقبناء  إنشاء 
واألصول  املؤسسات  كل  واسبغالل 

البجارية واملعامل التي لها عالقة بهذه 

األنشطة.

األشكال  بجسيع  املساهسات  أخذ 

سواء بالشراء أو االكبباب واملحاصة، 

واإلدماج لكل األمالك والقيم املنقولة 
في كل الحقائق القانونية مع أو بدون 

القيا0  وكذلك  معنوية،  شخصية 

باملراقبة بجسيع أشكالها.

إدارة هذه االستثسارات واملسبلكات 

املخبلفة وجسيع العسليات التي تسسح 

ببطوير أهداف الشركة.

ملجسوعة  الفعال  التشغيل 

الشركاء من خالل املشاركة في تسيي8 

السياسة املالية واإلدارية والضريتية 

ومراقبة الشركات البابعة.

وبصفة عامة إنجاز كل العسليات 

التي لها ارتباط مباشر أو غي8 مباشر 

شأنها  من  والتي  االجبساعي  بالهدف 

تسهيل توسيعه أو إنسائه.

البيضاء،  الدار   : االجبساعي  املقر 
الثاني  الطابق  بالل  عزيز  زنقة   ،67

الرقم م املعاريف.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي للشركة.
درهم   188.888  : املال  رأس 

 188 بسبلغ  1888 حصة  مقسم على 

درهم للواحد توزع للشركاء الباليين :

 VIOCHEMICALS شركة 

INDUSTRIE SARL 598 حصة.

السيد أحسد الفا�سي الفهري 88) 

حصة.

 (88 العلمي  لهوير  أنس  السيد 

حصة.

حصة  حسني  علمي  جواد  السيد 

واحدة.

حصة  الفاتحي  املعطي  السيد 

واحدة.
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علمي  جواد  السيد   : التسيي8 

مزداد  الجنسية،  مغربي  حسني، 

بباريخ ) يوليو 1966 حامل للبطاقة 

 ،BE68798 رقم  للبعريف  الوطنية 

قاطن بالدار البيضاء، عين الدياب، 
زنقة دي دان الرقم ) مكرر.

مغربي  الفاتحي  املعطي  السيد 

أكبوبر  فاتح  بباريخ  ولد  الجنسية، 

الوطنية  للبطاقة  حامل   ،1964

 Lot القاطن E1641(8 للبعريف رقم
LABHIRA، رقم 47، املحسدية.

الشركة  سبلز0  عامة  وبكيفية 

بالبوقيع املنفصل للشريكين.

من  اببداء   : االجبساعية  السنة 

فاتح يناير إلى 1م ديسس 8.

االحبياطي   %5  : األرباح  توزيع 

القانوني والفائض يوززع بين الشركاء 

حسب نسبة مساهسبم أو يمبفظ به.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  املحكسة  ضبط 

تمت   (8(1 يوليو   6 بباريخ  البيضاء 
رقم 785668.

البجاري  السجل  في  والبقييد 

بالدار البيضاء تمت رقم 589697.

403 P

 SOCIETE D’ART

 ARCHITECTURAL

 ET D’INNOVATION

IMMOBILIERE
Sarlau 

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إيداع  تم  في1)8)/8/85)، 

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة و ذات املسيزات البالية:

 SOCIETE D’ART التسسية: 

 ARCHITECTURAL ET

 D’INNOVATION IMMOBILIERE.

Sarlau
الهدف : مهندس معساري

الحرية  زنقة   18: االجبساعي  املقر 
الطابق م رقم 5الدار البيضاء

تاريخ  من  اببداء  سنة   99 املدة: 
تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 
 188.888,88 في  ممدد   االجبساعي 
حصة   1888 إلى  مقسم  درهم 
188درهم  فئة    من  اجبساعية 

للواحدة
السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

1م دجن 8.
تعييناآلنسةبديك  تم   : التسيي8 
BADIK MERIEM.مسي8ة  مريم 

للشركة
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
املحكسة  لدى  رقم  البجاريم51179 
بباريخ   البيضاء،  بالدار  البجارية 

1)8)/7/87).، تمت رقم4)7888
ملخص قصد النشر

404 P

INVEST SHOES 
SARL D’ASSOCIE UNIQUE 

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إيداع  تم  في1)8)/87/86، 
املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة.  و ذات املسيزات البالية:
 INVEST SHOES  : التسسية   

SARL D’ASSOCIE UNIQUE
الشركة  من  الغرض   : الهدف 
البجارة  والبصدير.  هو:االسبي8اد 

وتسويق األحذية واملالبس 
بيع جسيع األلتسة من املنسوجات 

الجلدية والصناعية بكافة أنواعها.
في  للبيع  طبيعي  أو  اصطناعي 

املغرب أو للبصدير
أو  األسهم  على  واالسبمواذ   
أي  في   ، أشكالها  بجسيع  املصالح 
أو أعسال ذات غرض مساثل  شركات 

أو ذي صلة.
املعامالت  جسيع   ، عا0  بشكل 
واملدنية  والصناعية  البجارية 
تبعلق  واملالية  العقارية  أو  واملنقولة 
بأحد  مباشر  غي8  أو  مباشر  بشكل 
آخر  �سيء  بأي  أو  املحددة  األهداف 

مشابه أو مرتبط.

بوركون  شارع   : االجبساعي  املقر   
زنقة جعفر ابن الحبيب اقامة املشرق 

) الطابق 1 رقم م الدار البيضاء.

اببداء من  99 سنة   : املدة          

تاريخ تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

.18.888.88 في   ممدد   االجبساعي 

حصة    188 إلى  مقسم  درهم 

درهم   188 فئة  من  اجبساعية 

بالكامل  ممررة  و  مكبتبة  للواحدة، 

وموزعة لفائدة :

السيدة مليكة عابد زوجة املعزي.  

188 حصة اجبساعية. 

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

في  يناير وتنبهي  االجبساعية من فاتح 

1م دجن 8.

التسيي8 : تم تعيين السيدة مليكة 

عابد زوجة املعزي مسي8ا للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

بالدار البيضاء، بباريخ  1)8)-85-88 

تمت رقم م)6)51
.ملخص قصد النشر

405 P

LIRIOS IMMOBILIER
588 شارع ممسد الخامس قلعة 

السراغنة

  تاسيس
ببـاريخ  عرفي  عقد  بسوجب 
القانون  وضع  تم   ،(8/87/(8(1

ذات   لشركة  املنظم  االسا�سي  

الخصـائص البالية :

 LIRIOS«  : التســــســية 

»IMMOBILIER

ممدودة  مسؤولـية  ذات  شركة 

بشريـك واحد  
املــوضـــوع          :   - منعش عقاري

املــقر االجبساعي         :واجهة النخلة 

)8 رقم 59  قلعــة السراغنـــة.  

املــــــــدة :  99 سنة تتبدئ من تـاريخ 

تأسيسهـا النهـائي إال في حـالة حـل قبل 

األوان أو الزيـــادة في مدتــهــا.

درهــم   188888  : الرأسســــــال  

فئـة  من  حصــبة   1888 إلى  مقســـم 

هـي  و  الـواحـدة  للـمصـة  درهـم   188

فـي يـد: السيـد حسيد بويا

من  الشركـة  تسيـي8    : التســــيـــي8 

طـرف : حسيد بويا

الســـنة املــالية     : تتبدئ من فــاتح 

يــناير و تنتهـي في 1م دجن 8 مـن كل سنـة                

بكبـابة  القانونـي  اإليداع  تم  وقد   

بقلعة  االببدائية  باملحكسـة  الضبط 

السراغنة ببـاريـخ 1)8)/85/88 تمت 

رقم1)8)/44م السجل البجاري رقم 

م)47.

406 P

»CHURROS TIT«
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بشريك وحيد

رسسالها 18.888,88 درهم

الكائن مقرها: 18، شارع الحرية، 

الطابق الثالث

الشقة 15  –  الدار البيضاء

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

النظا0  وضع  تم   ،(8(1 يوليوز   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ممدودة بشريك وحيد تكسن مسيزاتها 

فيسا يلي :

 CHURROS TIT«      : التسسيـة 

» –S.A.R.L.A.U

الغرض :

سواء  الشركة  غرض  يبسثل 

لحسابها الخاص، أو لحساب األغيار، 

في املغرب أو في أي بلد آخر، في: 

أشكاله،  جسيع  على  اإلطعا0 

املكان  عين  في  الثابت،  أو  املبنقل 

الساخنة  املشروبات  بيع  لألخذ،  أو 

نشاطها  يخضع  ال  التي  الباردة  أو 

للحصول على رخصة؛

االسبغالل املباشر أو غي8 املباشر 

لكل مقهى أو مطعم أو قاعة شاي أو 

حالوة أو خبازة؛ 
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العسليات من  وعسوما أكث8 جسيع 

املالية  أو  البجارية  كانت،  طبيعة  أي 

أو املنقولة أو العقارية  التي يسكن أن 

أو  تشجعه  أو  الشركة  نشاط  تسهل 

تنسيه. 

مقـر الشركـة  : 18، شارع الحرية، 

الدار   –  15 الشقة  الثالث،  الطابق 

البيضاء. 

املــدة : 99 سنـة

رسسال  يبلغ  رسسال الشركة:  

 (18.888( آالف  عشرة  الشركة 

درهم، املقسم إلى مائة )188( حصة 

شركة ذات مائة )188( درهم للحصة 

الواحدة، املكبتبة بكاملها واملدفوعة 

للشريك  واملسنوحة  كليا  القيسة 

الوحيد تناسبا مع تقدمبه، أي:

ماركيز  »إيكناسيو  السيد  

 Ignacio MARQUEZ(»كوبوس

COBOS)     188 حصة 

أي في املجسوع مائة حصة  

   188 حصة

املدبريـة : يبولى تدبي8 الشركة : 

ماركيز  »إيناسيو  السيد 

 Ignacio MARQUEZ(»كوبوس

إسبانية،  جنسية  من   ،)COBOS

الساكن   ،(9/86/1961 في  املزداد 

لجواز  الحامل  )إسبانيا(،  مالطا 

. PAK 9(8718 السفر رقم

من  السنة املالية للشركة : 

فاتح يناير إلى 1م دجنبـر.

اقبطاع  بعد  الربــح        : 

القانوني،  االحبياطي  لبكوين   5%

الشريك  من   بقرار  الفائض  سيوزع 

الوحيد.

 اإليداع القانوني:

القانـوني  باإليـداع  القيـا0  تم 

البيضـاء  للدار  البجاريـة  باملحكسـة 

رقم  تمت   (8(1 غشت   1( بباريخ 

 .789575
عن املسبخلص والبيانات

407 P

 ATLAS CAPITAL REAL

ESTATE MANAGEMENT

SA 

رأسسال 88.888.88م درهم

RC : (61 84م

IF : 48495(74/ الدار البيضاء 

املقر الرئي�سي88    زنقة املراك�سي حي 

فيلودرومالدار البيضاء

تجديد والية الرئيس املدير العا0

بسقب�سى ممضر خاص الصادر في 

9) يونيو 1)8) ، قرر مجلس اإلدارة 

هشا0  ممسد  السيد  والية  تجديد 

الشتيهي حساني كرئيس مدير العا0.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

1)8)/16/8 برقم 789861.

408 P

 ATLAS CAPITAL BOURSE

SA

رأسسال 15.888.888,88  درهم

 IF : 188/ الدار البيضاءRC 185787

6851

املقر الرئي�سي 88    زنقة املراك�سي حي 

فيلودرومالدار البيضاء

اسبقالة وتعيين مدير

بباريخ  خاص  ممضر  بسقب�سى 

العا0  الجسع  قرر   ،  (8(1 يوليو   (8

العادي ما يلي:

نزهة  السيدة  باسبقالة  االقرار 

 من 
ً
العلوي من مهامها كسديرة اعببارا

1 يوليو 1)8).

مديًرا  بريبل  طارق  السيد  تعيين 

الحامل  سنوات.   6 ملدة  جديًدا 

.Aللبطاقة الوطنية رقم4865مم

املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

1)8)/16/8 تمت رقم 789868.

409 P

 ATLAS CAPITAL FINANCE

.S.A

RC : 95557

رأس مال 1،000،000 درهم

املقر الرئي�سي88    زنقة املراك�سي حي 

فيلودرومالدار البيضاء

إعالن تعديلي

بباريخ  خاص  عقد  بسقب�سى 

العا0  الجسع  قرر   ،  (8(1 يناير   18

االسبثنائي ما يلي:

النمو  تعديل غرض الشركة على 

لبسثيل  البفويض  مسارسة  البالي: 

الفنية  الدراسات  إجراء  املستثسرين. 

واالقبصادية والقطاعية.

 إقرار النظا0 األسا�سي املحدث.

املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

1)8)/18/8 تمت رقم 6م7981.

410 P

 ATLAS CAPITAL

 MANAGEMENT

SA

RC : 95 559 الدار البيضاء

IF : 81 884 188/

رأس مال 1،000،000 درهم

املقر الرئي�سي88    زنقة املراك�سي حي 

فيلودرومالدار البيضاء

اسبقالة مدير
 19 بباريخ  خاص  عقد  بسقب�سى 

العا0  الجسع  قرر   ،  (8(1 يوليو 

العادي ما يلي:

سعاد  السيدة  باسبقالة  اإلقرار 

لحلو من مهامها كسديرة اعبباًرا من 1 

يوليو 1)8).

املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

1)8)/18/8 تمت رقم )م7981.

411 P

 ENSE MAROC
SARL AU

برأسسال 10،000.00 درهم
املقر الرئي�سي: )1 زنقة الص 8ي 

بوجسعة الطابق 1 الشقة 6 الدار 
البيضاء

RC (91847 الدار البيضاء
 18 بباريخ  خاص  عقد  بسوجب 
الوحيد  املساهم  يقر   ،  (8(1 يونيو 

بإنجاز:
8.888م  بسقدار  املال  رأس  زيادة 
درهم   18.888 من  لي8تفع  درهم 
تمريرها  يبم   ، درهم   48.888 إلى 
الجاري  الحساب  مع  ببعويض 
للشريك ، عن طريق إنشاء 88م سهم 

بقيسة 188 درهم لكل منها.
 17 بسقدار  املال  رأس  تخفيض 
الخسائر  بامبصاص  درهم  ألف 

.
ً
ببخفيض 178 سهسا

البعديالت املقابلة في املادتين 8 و 
9 من النظا0 األسا�سي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

1)8)/16/8 برقم 789868.
412 P

 ATLAS CAPITAL REAL
ESTATE MANAGEMENT SA

رأسسال 88.888.88م درهم
RC : (61 84م CASA

  IF : 48495(74 
 املقر الرئي�سي : 88 زنقة املراك�سي

 حي فيلودرو0 الدار البيضاء
تجديد صالحيات أعضاء مجلس 

اإلدارة
الصادر  خاص  ممضر  بسقب�سى 
االجبساع  قرر   ،(8(1 يونيو   (9 في 
فت8ات  العادي تجديد  العا0  السنوي 
عضوية أعضاء مجلس اإلدارة ملدة 6 

سنوات :
هشا0  ممسد  السيد   -
الجنسية،  مغربي  الشبيهيمساني، 
في  مقيم   ،1968 مارس   9 مواليد 
الدار  بلحاج  هللا  عبد  أبو  زنقة   ((
الوطنية  للبطاقة  حامل  البيضاء، 

.A(6748رقم م
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 Marc كريكر  مارك  السيد   -

KREIKER ، فرن�سي الجنسية ، يمسل 

 ،  BE64(47W رقم  اإلقامة  بطاقة 

مقيم في م1 زنقة ابن ياسسين العنق، 

8888) الدار البيضاء.

 LA COMPAGNIE شركة   -

 FINANCIERE HOLDING ATLAS

قدره  برأسسال  ممدودة  ، شركة   SA

تأسيس  تم  درهم   10،075،000

البيضاء  الدار  في  الرئي�سي  مكببها 

، حي فيلودرو0،  املراك�سي  88، شارع 

للدار  البجاري  السجل  في  مسجلة 

البيضاء تمت رقم 181559 ، ويسثلها 

السيد طارق بريتيل ، حامل للبطاقة 

.Aالوطنية رقم 4865مم

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

1)8)/16/8 برقم )78986.

413 P

 MAMOUN GENERAL

 TRADING

SARL

بيع حصص الشركة
املقر الرئي�سي: 18 زنقة الحرية 

الطابق م8 الرقم 85 الدار البيضاء    

السجل البجاري: 

الدار البيضاء 879م58

الشريك  قرار  ممضر  بسقب�سى 

في  املؤرخ  للشركة  الوحيد 

بسقره  واملنعقد   18/86/(8(1

االجبساعي يقرر ما يلي :

بيع 95% من أسهم الشركة.

تعديل شكل الشركة.

تعديل القانون األسا�سي.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

البيضاء تمت رقم 7م97)بباريخ 4) 

غشت 1)8).
مقبطف و بيان   

414 P

AINSI MAROC G.S
بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 
شركة  شركاء  قا0   (8(1 يوليو   (9
ب  املبواجدة   AINSI MAROC G.S
املحسدية،  العالية  الحرية  حي  م7م 
رقم      تمث  البجاري  السجل  ذات 
العا0  للجسع  بوضع ممضر  ؛  1م86 

االسبثنائي بالقرارات البالية :
االجبساعية  الحصص  نقل 

بسقب�سى الوفاة.
عن  مون  ما  ممسد  املرحو0  عزل 
أمين  ممسد  السيد  تعيين  و  التسيي8 
الوطنية للبطاقة  الحامل  مون   ما 
مع  وحيد  كسسي8   PN888989 رقم 

صالحية البوقيع االجبساعي.
تميين النظا0 األسا�سي.

بكبابة  تم  القانوني  اإليداع 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ   17(6 رقم  تمت  باملحسدية 

.(8(1/88/89
اإلدارة

415 P

 AINSI MAROC N.I &
INTERIM

بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 
شركة شركاء  قا0   (8(1 يوليو   (9

 AINSI MAROC N.I & INTERIM
املقاومة,  شارع   171 ب  املبواجدة 
الدار البيضاء، ذات السجل البجاري 
ممضر  بوضع  ؛  رقمم18746  تمث 
بالقرارات  االسبثنائي  العا0  للجسع 

البالية :
االجبساعية  الحصص  نقل 

بسقب�سى الوفاة.
عن  مون  ما  ممسد  املرحو0  عزل 
أمين  ممسد  السيد  تعيين  و  التسيي8 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  مون  ما 
مع  وحيد  كسسي8   PN888989 رقم 

صالحية البوقيع االجبساعي.
تميين النظا0 األسا�سي.

بكبابة  تم  القانوني  اإليداع 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ  )م7988  رقم  تمت  البيضاء 

.17/88/(8(1
اإلدارة

416 P

AINSI MAROC

بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 

شركة  شركاء  قا0   (8(1 يوليو   (9

 171 ب  املبواجدة   AINSI MAROC

البيضاء،  الدار  املقاومة،  شارع 

رقم  تمث  البجاري  السجل  ذات 

751)7 ؛ بوضع ممضر للجسع العا0 

االسبثنائي بالقرارات البالية :

االجبساعية  الحصص  نقل 

بسقب�سى الوفاة.

ما مون عن  املرحو0 ممسد   عزل 

أمين   ممسد  السيد  تعيين  و  التسيي8 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  مون  ما 

مع  وحيد  كسسي8   PN888989 رقم 

صالحية البوقيع االجبساعي.

تميين النظا0 األسا�سي.

بكبابة  تم  القانوني  اإليداع 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ  مم7988  رقم  تمت  البيضاء 

17 أغسطس 1)8).
اإلدارة

417 P

DECO SERVICES NET

بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 

شركة شركاء  قا0   (8(1 يوليو   (9

املبواجدة   DECO SERVICES NET

ب م7م حي الحرية العالية املحسدية، 

رقم  تمث  البجاري  السجل  ذات 

العا0  للجسع  ممضر  بوضع  7م71؛ 

االسبثنائي بالقرارات البالية :

االجبساعية  الحصص  توزيع  

الورثة  بين  الوفاة  بسقب�سى 

))م  الساكن  اجسيعة  الشرعيين : 

حصة(، نعيسة حسيسون ))م حصة(، 

ممسد  حصة(،   1((( مامون  طارق 

ليلى  حصة(،   1((( مامون  أمين 

مامون )64 حصة(، مريم مامون )64 

حصة(، سلمى مامون )64 حصة(.

حصة    588 مجسوعه  ما  وذلك 

كان يسبلكها املرحو0 ممسد ما مون.

لرأسسال  الجديد  البوزيع 

 6((( مامون  طارق  الشركة : 

 6((( مامون  أمين  ممسد  حصة(، 

حصة(،   564( مامون  ليلى  حصة(، 

اجسيعة  حصة(،   564( مامون  مريم 

الساكن ))م5 حصة(، سلمى مامون 

))م  حسيسون  نعيسة  حصة(،   64(

حصة(.

حصة  888م  مجسوعه  ما  وذلك 

الشركة  رأسسال  تسثل  اجبساعية 

بالكامل.

مامون  أمين  ممسد  السيد  تعيين 

رقم   الوطنية  للبطاقة  الحامل 

مع  مشارك  كسسي8   PN888989

صالحية البوقيع االجبساعي.

تميين النظا0 األسا�سي.

بكبابة  تم  القانوني  اإليداع 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ   1796 رقم  تمت  باملحسدية 

.18/88/(8(1
اإلدارة

418 P

DECO SERVICES
بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 

شركة  شركاء  قا0   (8(1 يوليوز   (9

ب  املبواجدة   DECO SERVICES

املحسدية،  العالية  الحرية  حي  م7م 

رقم  تمث  البجاري  السجل  ذات 

العا0  للجسع  بوضع ممضر  ؛  9م6) 

االسبثنائي بالقرارات البالية :

االجبساعية  الحصص  توزيع 

الورثة  بين  الوفاة  بسقب�سى 

)44م)  الساكن  اجسيعة  الشرعيين : 

)44م)  حسيسون  نعيسة  حصة(، 

)74م9  مامون  طارق  حصة(، 

)74م9  ما مون  أمين  حصة(، ممسد 

حصة(، ليلى ما مون )4688 حصة(، 

سلمى  حصة(،   4688( مامون  مريم 

مامون )4688 حصة(.

وذلك ما مجسوعه 588 7م حصة  

كان يسبلكها املرحو0 ممسد ما مون.
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لرأسسال  الجديد  البوزيع 
 (5874( مامون  طارق  الشركة : 
حصة(، ممسد أمين مامون )5874) 
حصة(، ليلى مامون )1188) حصة(، 
حصة(،   (1188( مامون  مريم  
حصة(،   18844( الساكن  اجسيعة 
نعيسة  )4688 حصة(،  سلمى مامون 

حسيسون )44م ) حصة(.
 1(8888 مجسوعه  ما  وذلك 
مال  رأس  تسثل  اجبساعية  حصة 

الشركة بالكامل.
مامون  أمين  ممسد  السيد  تعيين 
رقم   الوطنية  للبطاقة  الحامل 
مع  مشارك  كسسي8   PN888989

صالحية البوقيع االجبساعي.
تميين النظا0 األسا�سي.

بكبابة  تم  القانوني  اإليداع 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ   1795 رقم  تمت  باملحسدية 

.18/88/(8(1
اإلدارة

419 P

LIMPA-PRO
SARL

بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 
شركة   شركاء  قا0   (8(1 يوليو   15
ب  املبواجدة   LIMPA-PRO SARL
درج  الريفي  عسار  الحاج  شارع  م14 
البيضاء،  الدار  م  رقم   1 الطابق   4
رقم  تمث  البجاري  السجل  ذات 
للجسع  ممضر  بوضع  ؛   411879

العا0 االسبثنائي بالقرارات البالية :
مامون  مريم  السيدة  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

PN884(86  و السيد
 DE ANDRADE FARIA PAULO
البعريف  لبطاقة  الحامل   FORGE

T88(91مB رقم
توقيعين  مع  مشاركين  كسسي8ان  

منفصلين.
بكبابة  تم  القانوني  اإليداع 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ   789888 رقم  تمت  البيضاء 

.16/88/(8(1
اإلدارة

420 P

FANNISSA شركة
الحر  التسيي8  عقد  فسخ  تقرر 
امل 08 بين الطرفين : الشركة ش.0.0. 
طرف  من  مسي8ة  الوحيد،  الشريك 
بصفتها   ،JAMIN Christian السيد 
املكري املالك لألصل البجاري الكائن 
قيادة  السراغنة،  دوار  بسراكش، 
ضيافة،  دار  في  واملبسثل  تاسلطانت 
رقم  تمت  البجاري  بالسجل  املقيد 

م4185 من جهة،
 LES RIADS ش.0.0.و  والشركة 
DE PIMPRENELE املسي8ة من طرف 
 BOUVIER Michèle Marie السيدة
بالسجل  واملسجلة   Louise Camille
البجاري بسراكش تمت رقم 77871، 

بصفتها مسي8 حر من جهة أخرى.
عقد  فسخ  أعاله  املبعاقدين  قرر 
امل 08  البجاري  لألصل  الحر  التسيي8 
بباريخ فاتح ديسس 8 818) و املسجل 
 (818 ديسس 8   14 تاريخ  في  بسراكش 

تمت البيانات البالية :
  RE : 19485 ; OR : 20664/2018

.Quittance : 98(86
البجاري  األصل  على  املنصوص 
السراغنة،  دوار  بسراكش،  الكائن 
دار  في  املبسثل  تاسلطانت  قيادة 

الضيافة .
كراء األصل البجاري املعني باألمر 
مفادها  لرسالة  تبعا   إلغائه  تم  قد 
فاتح  من  اببداء  ذلك  و  العقد  فسخ 
األصل  يصبح  وبهذا   .(8(1 ماي 

البجاري حرا.
421 P

IMAWAY
 SARL AU

نقل املقر الرئي�سي
فاتح  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
يوليو 8)8) بالدار البيضاء ومسجل 
 ،(8(1 يوليو   (8 في  البيضاء  بالدار 

تقرر :
لشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 
الدار  في   IMAWAY SARL AU
شهرزاد  اقامة  سسية  زنقة  البيضاء 
إلى  النخيل  حي   (( رقم   5 الطابق  م 
العنوان البالي 184 شارع عبد املومن 

الطابق م الشقة 18.

النظا0  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي.

البجارية  املحكسة  في  اإليداع  تم 

 18/8/(8(1 بباريخ  البيضاء  بالدار 

تمت رقم 789849.

422 P

SPORT PERFORMANCES

SARL

رأس املال 5.888.888 درهم

 تعديل
 SPORT« شركة  شركاء  قرر 

PERFORMANCES« ما يلي :

بيع 588 سهم من السيدة أسساء 

إلى السيد أمين رسا�سي.

للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 

املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة  من 

املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة  إلى 

بشريك وحيد.

لرأس  الجديد  البوزيع  سيكون 

املال على النمو البالي :

 58.888 أمين  رسا�سي  السيد 

سهم.

تسديد الغرض االجبساعي.

تسديد  الشركاء  مجسوعة  تقرر 

الغرض املؤس�سي للشركة إلى :

أعسال البناء والبطوير.

على  املنفذة  األنشطة  سبكون 

النمو البالي :

أعسال البناء والبطوير.

اسبي8اد وتصدير. 

التشرية  املوارد  خدمات 

املبخصصة في حلول البوظيف.

في  القانوني  اإليداع  تم   : أوال 

البيضاء   بالدار  البجارية  املحكسة 

1)8)/17/88 تمت رقم : )78961.

بإيداع  الشركة  قامت   : ثانيا 

بالدار  البجاري  السجل  في  تعديلها 

البيضاء تمت رقم 86)9).

423 P

ANATLOC
 Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5.888 dirhams

 Siège social : م, Rue Ait OURIR,

Boulevard Moulay Youssef

(ème étage - Casablanca 

 RC - Casablanca - 41م).4م

IF - م751859م 

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

بباريخ 14 أبريل 1)8)، تقرر ما يلي:

العا0  الجسع  قرارات  إلغاء 

 (8(8 4) ديسس 8  بباريخ  االسبثنائي 

واملبعلق ببسديد غرض الشركة.

من  للشركة  االجبساعي  مقر  نقل 

يوسف  موالي  شارع  أورير،  زنقة  م 

الدارالبيضاء إلى إقامة سالمة، عسارة 

 ،A4 الشقة  األر�سي،  الطابق   ،11

املنصورية املحسدية.

تسديد غرض الشركة.

تميين القانون الداخلي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإلبداع  تم 

م8  يو0  للدارالبيضاء  البجاري 

أغسطس 1)8) تمت رقم 786458.

424 P

ب ميطال
ش.0.0

رأسسالها 18.888.888  درهم

عين حرودة طريق 187 كم 15.788

بسقب�سى مداولة الجسعية العامة 

الغي8 عادية بباريخ 1)8)-86-6) قرر 

اسبقالة  قبول  باإلجساع  الشركاء 

مهامه  من  بوتمنوت  لحسن  السيد 

بوتمنوت  مصطفى  السيد  وتعيين 

يبسبع بكل الصالحيات  مسي8ا وحيًدا 

وملدة غي8 ممددة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكسة البجارية بالبيضاء  

رقم  تمت    19-87-(8(1 بباريخ 

.1666
من أجل البخليص واإلشهار 

425 P
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PROMOTION MAGHREB
 Société à Responsabilité Limitée

d’Associé Unique

Au capital de 188.888 Dirhams

 Siège Social : Angle Rue Ait

 Ba Amrane et Rue Mohamed

 5, Immeuble B, 4ème étage,

 Appartement n°485

Casablanca

RC – Casablanca – 8.985م 

IF – 1688156 

بسقب�سى قرارات الشريك الوحيد 

بباريخ 1)8)/86/)8 تقرر ما يلي :

اجبساعية  حصة   518 تفويت 

من السيدة هوارية أمزيان إلى السيد 

للبطاقة  الحامل  يخلف  بن  عبد إاله 

.Cالوطنية رقم 5م796م

شركة  إلى  الشركة  شكل  تغيي8 

مبعددة األشخاص.

تميين النظا0 الداخلي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  للدار  البجاري 

1)8)/87/)1 تمت رقم 786458.

426 P

SODIMAG
SARLAU

املقراالجبساعي : دوار والد حدو تجزئة 

4 املحل م تيط مليل

الدار البيضاء

رفع رأسسال الشركة 
العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

بباريخ املنعقد  للشركاء   االسبثنائي 

8) يونيو 1)8) قد تقرر ما يلي :

سوديساك  شركة  رأسسال  رفع 

ذات  املسؤولية  ممدودة  شركة 

 (SODIMAG SARLAU( شريك وحيد

 588.888 الى  درهم   188.888 من 

جديدة  حصص  بإنشاء  وذلك  درهم 

مكونة من 4888 حصة من فئة 188 

الجاري  الحساب  بإدما  وذلك  درهم 

للشركاء.

الحصص على  توزيع  حيث أصبح 

الشركاء كالبالي :

حسن ناضيج 888 5 حصة.

تمديث النظا0 االسا�سي للشركة. 

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

يوليو   (8 بباريخ  البيضاء،  بالدار 

1)8) تمت رقم 99)788.
ملخص قصد النشر

427 P

B PARTICIPATION
 Société A Responsabilité

Limitée

 Au capital de 487.176.488

dirhams

 Siège social : (79, Boulevard

Zerktouni - Casablanca

 R.C-Casablanca : 16.541م

IF : 15(1844م

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

يونيو   15 بباريخ  املنعقد  االسبثنائي 

1)8) ، تقرر ما يلي :

الب 8ع  عقود  على  املوافقة 

بالحصص بين الشركاء :

الب 8ع ب 487.176 حصةللسيدة 

نعيسة بن مو�سى لفائدة :

 : سني  برادة  هشا0  السيد 

م9م.)16 سهم.

السيد سعد برادة سني : م9م.)16 

سهم.

السيدة نتيلة برادة سني : 81.195 

سهم.

السيدة هناء برادة سني : 81.195 

سهم.

للسيد حصة   58 بـ   الب 8ع 

عبد العالي برادة سني لفائدة :

 (4  : سني  برادة  هشا0  السيد 

سهم.

السيد سعد برادة سني : 4) سهم.

حصة   : سني  برادة  نتيلة  السيدة 

واحدة.

حصة   : سني  برادة  هناء  السيدة 
واحدة.

األسا�سي  للنظا0  موازية  تعديالت 
للشركة.

تعيين مسي8ين جديدين لفت8ة غي8 
ممدودة، وهسا :

- السيد هشا0 برادة سني ، مغربي 
الجنسية ، مقيم في الدار البيضاء 81 
شارع أبو حسن املريني أنفا و الحامل 
رقم الوطنية  البعريف  لبطاقة 

.BE577487
مغربي  سني،  برادة  سعد  والسيد 
الجنسية، مقيم في الدار البيضاء، 8، 
مسر دي بواريي أنفا والحامل لبطاقة 

.BE641181 البعريف الوطنية
تلتز0   : للشركة  امللز0  البوقيع 
الشركة قانونا بجسيع أعسال الشركة 
العالي  عبد  السيد  توقيع  تمسل  التي 
برادة سني أو السيد هشا0 برادة سني 

أو السيد سعد برادة سني.
تغيي8 النظا0 األسا�سي للشركة.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
الضبط  كبابة  لدى  القانوني 
الدار  ملدينة  البجارية  باملحكسة 
 (8(1 أغسطس  م1  بباريخ  البيضاء 
رقم  وتمت   789761 رقم  تمت 

4م89) من السجل الزمني.
لالسبخراج واإلشارة

اإلدارة

428 P

 SOCIETE DU TOURISME
 ET DE L’IMMOBILIER AU

MAROC
SARL

 SOTIMAR S.A.R.L
شركة ذات مسؤولية ممدودة  
رأسسالها : 88.888م.1 درهم 
مقرها االجبساعي : )7 شارع 

سيدي عبد الحسيد تجزئة الكويرة 
شفشاون

العا0  الجسع  قرار  بسقب�سى 
يوليو   7 بباريخ  للشركاء  االسبثنائي 
1)8) ومسجل بشفشاون قرر شركاء 

شركة SOTIMAR SARL ما يلي :

من  الشركة  رأسسال  من  الرفع 

88.888م.1  إلى  درهم   1.888.888

وذالك باضافة 688 حصة اجبساعية 

طرف  من  درهم   588 مبلغ  ذات 

الشريك الصغيار عبد الواحد.

القانون  من   8 و   7 البنود  تغيي8 

األسا�سي.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

  86/88/(8(1 بباريخ  بشفشاون 

تمت رقم 1)8)/)11.

429 P

BAMALIM
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بشريك وحيد 

رأسسالها 488.888 درهم 

مقرها االجبساعي : قاع الدشار حي 

الشرفاء شفشاون 

بباريخ عرفي  عقد   بسوجب 

الجسع  عقد  تم   (8(1 أغسطس   84

العا0 االسبثنائي تقرر ما يلي :

اجبساعية  حصة   (488 بيع 

السيد  الى  ممسد  البقالي  للشريك  

املجدوب رشيد.

تعديل القانون األسا�سي للشركة. 

ممسد  البقالي  السيد  تعيين   تم 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحامل 

الساكن  مغربي،   481(8 س  ل  رقم 

الشرفاء   حي  السريفي  سيدي  شارع 

غي8  ملدة  للشركة  مسي8ا  شفشاون 

ممدودة.

هي  ممسد  البقالي  السيد  امضاء 

الوحيدة لجسيع املعامالت االدارية. 

إمضاء السيد املجدوب رشيد هي 

الوحيدة لجسيع املعامالت املالية.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

 (4/88/(8(1 بباريخ  بشفشاون 

تمت رقم 1)8)/78).

430 P



عدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8))الجريدة الرسمية   17944

اريم تكس
ش.د.0 0.

اجبسع   عرفي  عقد  بسقب�سى 

بباريخ  تكس  اريم  الشركة  مساهسو 

1)8)/87/87 قرروا ما يلي :

588 حصة  السيد احسد  تفويت 

اسيوغلو التي يسبلكها في الشركة اريم 

تكس للسيد الحاج يميى.

توزيع  أصبح  البفويت  هذا  وبعد 
رأس املال كاآلتي :

الحاج يميى 1888 حصة.

من  يميى  الحاج  السيد  اسبقالة 

احسد  السيد  وتعيين  التسيي8  مهسة 

غي8  ملدة  للشركة  مسي8  اسيوغلو 

منفرد   البوقيع  اعبساد  مع  ممددة 

الحاج  او  السيد احسد اسيوغلو  اما 

يميى.

من  القانوني  الشكل  تغيي8 

ش.د.0.0 الى ش د 0 و.

تغيي8 القانون األسا�سي.

وضعه  تم   : القانوني  اإليداع 

بباريخ  بالبيضاء  البجارية  باملحكسة 

1)8)/88/)1 تمت رقم 8م7896.

431 P

سنتغ انتغنسيونال بريف 

دو فغماسيون دون ميليوه 

بغوفسيونيل
ش.ذ.0 0

اجبسع   عرفي  عقد  بسقب�سى 

مساهسو الشركة سنبغ انبغنسيونال 

ميليوه   دون   فغساسيون  دو  بريف 

بباريخ  ش.د.0.0  بغوفسيونيل 

1)8)/1/84) قرروا ما يلي :

تغيي8 مقر الرئي�سي للعنوان من 6) 
شارع مرس السلطان الطابق 1 رقم م 
)7 طابق  م14 زنقة  البيضاء الى رقم 

) ازهاري ) االلفة البيضاء.

إعادة صياغة قانون أسا�سي.

وضعه  تم   : القانوني  اإليداع 

بباريخ  بالبيضاء  البجارية  باملحكسة 

1)8)/84/88 تمت رقم )78988.

432 P.

فيدما

الهاتف: 5م.48.46.))8

ال 8يد  االلكت8وني :

contact@fidma.ma الدار البيضاء

شيلي واترتكنولوجي

ش 0

اسبقالة عضو من املجلس االدارة
االحبفاظ باالخرين

الجسعية  ممضر  بسقب�سى 

 87/86/(8(1 العادية  العامة 

رأسسالها   0 ش  واترتكنولوجي  شيلي 

584.888.) درهم، مقرها االجبساعي 

طريق  كلم   7.( البيضاء،  بالدار 

الرباط الجديدة عين السبع 8688). 

الجسعية العامة :

ممسد  السيد  اسبقالة  الحظت 

يميى زني 8.

عضو  منصب  على  اإلبقاء  قرر 

سنوات  ست  ملدة  اإلدارة  مجلس 

العامة  الجسعية  بانعقاد  تنبهي 

السنة  حسابات  في  للبت  العادية 

املالية 6)8).

السيد صالح الدين قدمي8ي.

السيد كريم قدمي8ي.

السيدة فوزية الجسل.

اإلدارة  مجلس  ممضر  على  بناء 

بباريخ 1)8).87.86 ، قرر :

اإلدارة  ملجلس  كرئيس   ، البعيين 

بعنوان رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

الدين  صالح  السيد   : البنفيذي 

قدمي8ي طوال مدة عضويبه كعضو 

حتى  أي  املذكور،  اإلدارة  مجلس  في 

العادي  غي8  العا0  االجبساع  نهاية 

حسابات  على  حكم  سيعقد  الذي 

السنة املنتهية في 6)8)/)1/1م.

بسجل  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  البجارية  املحكسة 

رقم  تمت   1(/88/(8(1 بباريخ 

مم7896.

433 P

 GOURMET FOODS

DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رأسسالها قدره 8.888م درهم

املقر االجبساعي : 79) شارع 

الزرقطوني الدار البيضاء

رقم القيد بالسجل البجاري :   

م48888 الدار البيضاء

رقم القيد بالسجل الضريبي : 

47(97776

العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

14يوليو  بباريخ  املنعقد  االسبثنائي 

1)8)، تقرر ما يلي :

للشركة  األسا�سي  النظا0  مواءمة 

وإصالحه.

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 

القانوني لدى كبابة الضبط باملحكسة 

بباريخ البيضاء  بالدار   البجارية 

 798157 برقم   (8(1 يوليو   18

وتمت رقم 71م9) في السجل الزمني.
قصد النشر و االعالن 

املسي8

434 P

MANSOUR MIMOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها : 188.888 درهم

مقرها االجبساعي : الدار البيضاء

8، ساحة االسبقالل

إراثة
هبة حصص اجبساعية

للشركاء  جساعي  قرار  بسوجب 

1)8) فإن الشركاء  15 مارس  بباريخ 

قد توصلوا بعقد :

اجبساعية  حصة   (6 تخصيص 

السيدة  املرحومة  تسلكها  كانت  التي 

زهرة البلغيتي العلوي لفائدة ورثتها.

بنعسور  عائشة  السيدة  من  هبة 

بسلكية م6 سهسا لصالح بناتها الثالث 

السيدة كنزة والسيدة غيبة والسيدة 

لكل  سهم   (1 بسعدل  بنيس  زينب 

منهم.

وبذلك عدلت مقبضيات الفصل 

6 و7 من القانون األسا�سي.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  املحكسة  ضبط 

تمت   (8(1 يوليو   ( بباريخ  البيضاء 

رقم 788899.

435 P

SOCIETE SAID V

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها : 88.888) درهم

مقرها االجبساعي : الدار البيضاء

8، ساحة االسبقالل

إراثة
للشركاء  جساعي  قرار  بسوجب 

1)8) فإن الشركاء  6) مارس  بباريخ 

قد توصلوا بعقد :

اجبساعية  حصة   448 تخصيص 

السيدة  املرحومة  تسلكها  كانت  التي 

زهرة البلغيتي العلوي لفائدة ورثتها.

وبذلك عدلت مقبضيات الفصل 

6 و7 من القانون األسا�سي.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  املحكسة  ضبط 

1)8) تمت  11 ماي  بباريخ  البيضاء 

رقم 777999.

436 P

االسباذة سناء مهداوي

موثقة بالدار الــبيـضاء

الــــــدار الــــبيــضــاء

IMANE SIGNATURE شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد

هبة لحق الإلنبفاع وحق الرقبة 
للحصص والحساب الجاري

تلقبه  توثيقي  عقد  بسقب�سى 

موثقة  مهداوي،  سناء  األسباذة 

بباريخ مؤرخ  البيضاء،   بالدار 

1)8)، وهب السيد امبارك  8) ماي 

لفائدة  االنبفاع  لحق   %58 الدباللي 
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 %188 و  املنصوري  ايسان  السيدة 

الدباللي  السادة  لفائدة  الرقبة  لحق 

بالتساوي  طه  ممسد  و  آد0  ممسد 

املحددة  حصصه  لجسيع  بينهم  فيسا 

في  يسلكها  التي  حصة    1888 في 

 »IMANE SIGNATURE« شركة 

 188.888 رأسسالها  و،  ش  ش.0.0 

الدار  في  االجبساعي  مقرها  درهم، 

جاسم  حنان  إقامة   744 البيضاء، 

سعيد  وابن  بوكراع  شارع  تقاطع   I

قيستهم  قدرت  بوركون،   1 الطابق 

على  موزعة  درهًسا(   (.4(6.915,58(

النمو البالي :

درهم(   85.888.88( مبلغ 

للحصص.

درهم(  )41.915,58م.)  مبلغ 

للحساب الجاري.

تلقبه  توثيقي  عقد  بسقب�سى 

األسباذة سناء مهداوي، موثقة بالدار 

البيضاء، مؤرخ بباريخ 8 ماي 1)8)، 

لشركة  العادي  الغي8  العا0  للجسع 

ش.0.0،   »IMANE SIGNATURE«

تقرر ما يلي :

لحق   %58 هبة  على  املوافقة 

الرقبة  لحق  و%188  االنبفاع 

للحصص والحساب الجاري.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي8 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  لشريك 

املسؤولية املحدودة.

تأكيد اإلدارة.

البوقيع االجبساعي.

مع تغيي8 النظا0 االسا�سي للشركة.

رقم  تمت  القانوني  اإليداع  تم 

البجاري  سجل  تغيي8  مع   786464

البيضاء،  بالدار  البجارية  باملحكسة 

بباريخ )1 يوليو 1)8). 
لإليداع والنشر

األسباذة سناء مهداوي

437 P

ALF SAHEL

شركة املساهسة ذات مجلس إدارة

برأسسال 100،000،000 درهم

املقر الرئي�سي : ن ك 8) طريق 

الجديدة حد السوالم برشيد

RC N° 1619 برشيد

 IF N° 86188881 

ICE 8815(7(78888859 

قررت   (1/86/(8(1 بباريخ 

العاديةملساهمي  العامة  الجسعية 

تجديد  ALF SAHELش.0.  شركة 

فت8ة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة، 

ممسد  موهسان،  أحسد  للسادة 

موهسان والهاشمي موهسانوذلك ملدة 

سبة )6( سنوات تنبهي بنهاية اجبساع 

الذي  العادية  العامة  الجسعية 

حسابات  على  للسوافقة  سينعقد 

السنة املنتهية في 6)8)/)1/1م. 

املنعقد  اإلدارة،  قررمجلس  كسا 

مها0  تجديد   (1/86/(8(1 بباريخ 

باملجلس  عضويتهم  ولفت8ة  أعضاءه 

وذلك كالبالي :

،مغربي  موهسان  أحسد  السيد 

 مديرا عاما.
ً
الجنسية، رئيسا

مغربي  موهسان،  ممسد  السيد 

الجنسية، مديرا عاما منبدبا.

مغربي  موهسان،  الهاشمي  السيد 

الجنسية، مديرا عاما منبدبا.

الصالحية والبوقيع :

الشركة  سبكون  لذلك،  ونتيجة 

الفت8ة  خالل  صحيح،  بشكل  ملزمة 

املذكورة اعاله، ببوقيع أحد املديرين 

املذكورين أعاله وملدة عضويتهم.

والبصريح  القانوني  اإليداع 

املعدل :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلببدائية برشيد بباريخ 1)8)/19/7 

ومسجل برقم 958.

في  املعدل  البصريح  إيداع  تم 

بباريخ  برشيد  في  البجاري  السجل 

1)8)/19/87 تمت الرقم التسلسلي 

مم9.
للبيان

مجلس االدارة

438 P

ALF SAHEL

شركة املساهسة ذات مجلس إدارة

برأسسال 188.888.888 درهم

املقر الرئي�سي : ن ك 8) طريق 

الجديدة حد السوالم برشيد

RC N° 1619 برشيد

IF N° 86188881 

ICE 8815(7(78888859

افبباح فرع
قرر   ،(8(1 مارس   (( بباريخ 

ملساهمي  االسبثنائي  العا0  الجسع 

فرع  فبح   ،ALF SAHEL SA شركة 

بالعنوان البالي : 8))، شارع اليعقوب 

املنصور الدار للبيضاء.

سيبم إدارة فرع الشركة من قبل 

شخص  في   ،ALF SAHEL SA شركة 

ممسد  موهسان،  أحسد  مديريها، 

موهسان والهاشمي موهسان.

خالل  من  ملز0،  الفرع  سيكون 

املديرين  ألحد  املنفصل  البوقيع 

املذكورين أعاله.

في  القانوني  والتسجيل  اإليداع 

املحكسة البجارية بالدار البيضاء :

املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

1)8)/9/84) تمت رقم 14م776 ؛

لدى  الفرع  تسجيل  إعالن  وودع 

البيضاء  بالدار  البجارية  املحكسة 

رقم  تمت   (9/84/(8(1 بباريخ 

1م159.

الفرع مسجل في السجل البمليلي 

البيضاء  بالدار  البجارية  للسمكسة 

تمت رقم 588949.

والبعديل  القانوني  اإليداع 

برشيد  ملحكسة  البجاري  بالسجل 

االببدائية :

 تم اإليداع لدى املحكسة االببدائية

تمت   (8(1/85/ بباريخ  برشيد  في 

رقم 584.

البعديلي لدى  اإليداع اإلعالن  تم 

برشيد  بسمكسة  البجاري  السجل 

االببدائية بباريخ )8)87/85/1 تمت 

رقم 579.
للبيان

مجلس االدارة
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CHARCUTERIE SAHEL

شركة املساهسة ذات مجلس إدارة

برأسسال 188.888.888 درهم

املقر الرئي�سي : طريق رئيسية م68م 

الحي الصناعي حد السوالم برشيد

RC N° 188(9 برشيد 

IF N° : 1581799م 

ICE : 888 118(16 8888 1م 

قررت   ،(1/86/(8(1 بباريخ 

ملساهمي  العادية  العامة  الجسعية 

 .C H A R C U T E R I E S A H E L شركة

أعضاء  عضوية  فت8ة  تجديد  ش.0 

أحسد  للسادة  اإلدارة  مجلس 

والهاشمي  موهسان  ممسد  موهسان، 

موهسان وذلك ملدة سبة)6(  سنوات 

تنبهي بنهاية اجبساع الجسعية العامة 

للسوافقة  سينعقد  الذي  العادية 

في  املنتهية  السنة  حسابات  على 

6)8)/)1/1م. 

املنعقد  اإلدارة،  قررمجلس  كسا 

مها0  تجديد   (1/86/(8(1 بباريخ 

باملجلس  عضويتهم  ولفت8ة  أعضاءه 

وذلك كالبالي :

مغربي  موهسان،  أحسد  السيد 

 مديرا عاما.
ً
الجنسية، رئيسا

مغربي  موهسان،  ممسد  السيد 

الجنسية، مديرا عاما منبدبا.
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مغربي  موهسان،  الهاشمي  السيد 

الجنسية، مديرا عاما منبدبا. 

الصالحية والبوقيع :

الشركة  سبكون  لذلك،  ونتيجة 

الفت8ة  خالل  صحيح،  بشكل  ملزمة 

املذكورة اعاله، ببوقيع أحد املديرين 

املذكورين أعاله وملدة عضويتهم.

والبصريح  القانوني  اإليداع 

املعدل

املحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  برشيد  اإلببدائية 

رقم  تمت  ومسجل   19/87/(8(1

.949

في  املعدل  البصريح  إيداع  تم 

بباريخ  برشيد  في  البجاري  السجل 

الزمني  الرقم  تمت   19/87/(8(1

)م9.
للبيان

مجلس االدارة

440 P

Sté LABORATOIRES NILYS
SARL

رأس املال 5.888.888 درهم

املقر الرئي�سي : الحي الصناعي 

السوالم، تجزئة 57 حد السوالم

برشيد

RC : 1118م - IF (87857(6

ICE 881884رقم م)8888م9م

تجديد فت8ة واليةاملسي8ين
القانون  من   6( املادة  بسقب�سى 

واملكسلة  املعدلة  بصيغبه   96/85

العا0  الجسع  قرر   ،19/(1 بالقانون 

اسبثنائي  بشكل  املنعقد  العادي، 

بباريخ 1)8)/81/87، لشركاء شركة 

Laboratoitres Nilys SARL، تجديد 

فت8ة والية املسي8ين اآلتية اسساؤهم، 

والتي  سنوات،  )م(  ثالثة  ملدة 

1)8) إلى غاية 18 يوليو   تتبدئ  من 

واملسيي8ين   ،(8(4 يونيو  8م 

املشاركين، وهسا :

مغربية  موهسان  أمال  اآلنسة 

الجنسية، مسي8ة.

والسيدة فدوى اإلدري�سي، مغربية 

الجنسية، مسي8ة.

الشركة  إدارة  فإن  وبالبالي، 

موهسان  أمال  اآلنسة  تبوالها  سوف 

والسيدة فدوى اإلدري�سي.

الصالحية والبوقيع :

بشكل  ملزمة  الشركة  سبكون 

صحيح، خالل الفت8ة املذكورة اعاله، 

اتجاه أي مؤسسة مصرفية بالبوقيع 

موهسان  أمال  لآلنسة  املشت8ك 

والسيدة فدوى اإلدري�سي.

اإليداع القانوني :

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

ب 8شيد  االببدائية  املحكسة  البجاري 

تمت  ومسجل   19/7/(8(1 بباريخ 

رقم 948.

في  املعدل  البصريح  إيداع  تم 

بباريخ  برشيد  في  البجاري  السجل 

الزمني  الرقم  تمت   19/87/(8(1

1م9.
للبيان

املسي8

441 P

ائبسانية كونفيسكو ش 0 0

لالستشارة القانونية والجبائية 

مماسب معبسد من طرف الدولة

الهاتف : 59-48-55-))-85

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

GABSANA
SARL D’AU

 جاب سنا ش 0 0 بشريك وحيد

الراسسال 58.888 درهم

زنقة ابن كثي8 السلم ج الطابق 

االر�سي الشقة ) زاوية سفيان عطاو 

الدار البيضاء

 السجل البجاري رقم 449.871

قفل البصفية
العا0  الجسع  ممضر  بسقب�سى 

في  املؤرخ  للشركة  االسبثنائي 

بسقرها  واملنعقد  1)8)/م16/8 

االجبساعي تقرر ما يلي : 

البصفية  عسلية  على  املصادقة 

واإلعالن عن قفلها.

السيدة  الشركة  مصفية  إبراء 

سناء ج 8ي اإلبراء البا0.

بالـسمكسة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم    تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

))9.م77 بباريخ 1)8)/88/84.
مقبطف و بيان 

442 P

PAGUIEL
SARLAU

شركة ممدودة املسؤولية

ذات الشريك الواحد

تصفية الشركة
بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

قرر   ،(8/81/(8(1 بباريخ  البيضاء 

 PAGUIEL « الشريك الواحد لشركة 

SARLAU، شركة ممدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد ما يلي :

تصفية الشركة.

السيد  تعيين  الشركاء  قرر 

في  املقيم   ،MATINGOU NOE II

فرح ، الدار البيضاء ، حامل للبطاقة 

للقيا0   A888965م رقم  الوطنية 

بالبصفية.

: شارع يعقوب  مقر البصفية هو 

جياللي  الحاج  شارع  املنصور، 

 16 رقم  السفلي  الطابق  العوفر، 

معاريف.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بالبيضاء في 1)8)-)8-15 تمت رقم 

.765785

443 P

ASSET PROMOTIONS
SARL

البصفية
قرروا  عرفي  عقد  بسقب�سى 

الشركاء :

املبوقعة  البصفية   : الغرض 

للشركة.

كبابة  لدى  القانوني  يداع  اال  تم 

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

البيضاء يو0 )) نون 8 884).

واملقيد   (56188 اإليداع  رقم 

تمت رقم السجل البجاري 7)1117.

444 P

إدينجيست
ش 0 0 ذات شريك وحيد

زنقة جعفر ابن حبيب إقامة املشرق 

بوركون الدار البيضاء

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

الشريك  قرر  817)-)1-1م  بباريخ 

جواد  هللا  عبد  السيد  الوحيد 

حسابات  على  املصادقة  السالوي 

كسصفي  مهامه  أنهى  البصفية، 

للشركة و أعلن انتهاء عسلية البصفية 

و حل الشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

تمت  1)8)-88-م1  بباريخ  البيضاء 

رقم 789888.
من أجل البخليص واإلشهار

445 P

Sté IZOURAR
SCI

الشركة املدنية العقارية

رأسسالها 18.888 درهم

املقر االجبساعي : فيال إيروكسيلس 

شارع بي8 أنزاران بنسليسان

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

 ،14/86/(8(1 بباريخ  بالبيضاء 

 ،  IZOURAR – SCI الشركة  قررت 

الشركة املدنية العقارية ما يلي :

تصفية الشركة.

عبد  السيد  تعيين  الشركاء  قرر 

للقيا0  بدي�سي  العلمي  الحسيد 

بالبصفية.

فيال   : هو  البصفية  مقر 

أنزاران بي8  شارع   إيروكسيلس 

بن سليسان.
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بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

تمت   19/88/(8(1 في  بنسليسان 

رقم )44.

446 P

 Ste DESIGN SPACE AND

IGINEERING
 SARL

دوار أوالد بن السبع لوداية مراكش

حل وتصفية الشركة
العا0  الجسع  عقد  بسقب�سى 

  (8(1 يناير   15 بباريخ  االسبثنائي 

قرر مساهسو الشركة ما يلي :

والبصفية  الحل  على  املصادقة 

السيد  وتعيين  للشركة  النهائية 

سفيان الرواني كسصفي للشركة.

والنهائي  البا0  اإلبراء  إعطاء 

للسصفي.

التشطيب على السجل البجاري.

لدى  القانوني  باإليداع  القيا0  تم 

البجارية   باملحكسة  الضبط  كبابة 

 ،(8(1 مارس   11 بباريخ  بسراكش 

.(RC: 18556تمت رقم 1596)1. )م
ملخص من أجل النشر

447 P

 Sté GREEN LIFE

ELECTRICITE MAROC
شركة ممدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

رأسسالها : 188.888 درهم

املقر االجبساعي : املركز البجاري 

قيسارية 88) حسنية ممل ) 

الطابق األر�سي املحسدية

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

 ،18/86/(8(1 بباريخ  باملحسدية 

 GREEN قرر الشريك الواحد لشركة

 ،LIFE ELECTRICITE MAROC

ذات  املسؤولية  ممدودة  شركة 

الشريك الواحد ما يلي :

تصفية الشركة.

قرر الشركاء تعيين السيد عقران 

عبد هللا للقيا0 بالبصفية.

مقر البصفية هو :

 (88 قيسارية  البجاري  املركز 

األر�سي  الطابق   ( ممل  حسنية 

املحسدية

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

تمت   88/87/(8(1 في  باملحسدية 
رقم 1685.

448 P

مديكال اكيبمو اند سغفيس 
ش.د.0 0

الوحيد  املسي8  قرار  بسقب�سي 

بباريخ 818)/89/م1تم تقرير ما يلي :

مديكال  لشركة  املسبق  االنمالل 

اكيبسو اند سغفيس وتعيين خديجة 

البعريف  بطاقة  حامل  بوليف 

BE66(8768 مصف للشركة كسا تم 

تعيين مقر الشركة مكان للبصفية.

حي  م6  رقم  ز0  واد  شارع   : املقر 

جوادي ا لدار البيضاء.

وضعه  تم   : القانوني  اإليداع 

بباريخ  بالبيضاء  البجارية  باملحكسة 

1)8)/84/88 تمت رقم788977.

449 P

SOCIETE EL HILALIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة رأس 

مالها 188.888 درهم

مقرها االجبساعي : بالدار البيضاء – 

8، ساحة االسبقالل

الدارالبيضا ء

حل الشركة
I - حسب القرار الجساعي للشركاء 

بباريخ 6) مارس 1)8) ، تقرر :

- حل الشركة قبل األوان ؛
العلوي  ممسد  السيد  تعيين   -

تمديد  و  للشركة  مصفيا  الصو�سي 

 ،8 البيضاء  بالدار  البصفية  مقر 

ساحة االسبقالل .

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
كبابة ضبط املحكسة البجارية بالدار 
1)8) تمت  11 ماي  بباريخ  البيضاء 

رقم 778881 .
450 P

 DATA CENTER 
 PROCESSING
.D C P SARL.AU 

السجل البجاري : م7814م
إشهار البصفية

بسوجب عقد عرفي بإمضاء خاص 
بباريخ 18 يونيو 1)8) بالدار البيضاء 
للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 SOCIETE » DATA CENTER
 PROCESSING - D C P SARL.AU
 89 بلوك  مارس   18 بشارع  الكائنة 
رقم 68 الطابق م سيدي عثسان الدار 

البيضاء ما يلي :
تقرير املصفي على مجسل عسليات 

البصفية.
البصفية  على  واملوافقة  املراجعة 
لصالح  البصويت  مع  والبوزيع 

التسوية النهائية.
املصفي  من  الذمة  إبراء 

واالضطالع بواليتها. 
اإلقرار بإنهاء البصفية.

باملحكسة  تم  القانوني  اإليداع 
بالسجل  البيضاء  بالدار  البجارية 
البجاري بباريخ 15 يوليو 1)8) تمت 

رقم 787191.
451 P

ENSE MAROC
SARL AU

شركة ممدودة املسؤولية ذات 
الشريك الواحد

رأسسالها : 888.م) درهم
املقر االجبساعي : )1 زنقةص 8ي 
بوجسعة - الطابق األول - شقة

رقم 6 - الدار البيضاء
RC : (91847
الدار البيضاء

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
 ،15-86-(8(1 بباريخ  بالبيضاء 

 ENSE لشركة  الواحد  الشريك  قرر 
MAROC SARL AU، شركة ممدودة 
الواحد الشريك  ذات   املسؤولية 

ما يلي :
تصفية الشركة.

 ،Michel GASC قرر تعيين السيد
رقم  اإلقامة  شهادة  على  حاصل 

878UمAB8 ؛ للقيا0 بالبصفية.
مقر البصفية هو :)1 زنقةص 8ي 
رقم  شقة   - األول  الطابق   - بوجسعة 

6 - الدار البيضاء.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
بالبيضاء في1)8)/4/88) تمت رقم 

.798549
452 P

SOMASA
تأسيس شركة

 (6 بباريخ  العرفي  للعقد  تبعا   
قوانين  وضع  تم   (8(1 أغسطس 

الشركة ذات املسيزات البالية :
.SOMASA : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
الشركة  نشاط  يبعلق   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه.
أشغال مخبلفة.

 بيع شراء اسبي8اد وتصدير جسيع  
املنبوجات.

املقر الرئي�سي : شارع األمي8 موالي 
املحسدي  الحي  6م  رقم  هللا  عبد 

العيون.
مبلغ  في  حدد   : الرأسسال 
إلى  مقسسة  درهم   188.888.88
للواحدة   188 فئة  من  حصة   1888

في ملك السيدة بدرة الساعدي.
السيدة  طرف  من  تسي8   : اإلدارة 

بدرة الساعدي.
بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة اإلببدائية بالعيون 
تمت   (8(1 أغسطس   (6 بباريخ 
رقم  تجاري  1)8)/778) سجل  رقم 

7881م.
453 P
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AGARAW PECHE
تأسيس شركة

 (5 بباريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   (8(1 أغسطس 

املسيزات  املسؤولية  ذات  الشركة 

البالية :

.AGARAW PECHE : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

الشركة  نشاط  يبعلق   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه.

والدولي  الوطني  البمري  الصيد 

األنشطة  جسيع  البمار،  أعالي  في 

املبعلقة بالصيد البمري والبمر.

املنطقة   1(9  : الرئي�سي  املقر 

العيون. املر�سى  مدينة  الصناعية 

الرأسسال : حدد في مبلغ 188.888.88 

من  حصة   1888 إلى  مقسسة  درهم 

فئة 188 للواحدة موزعة كالبالي :

 588 ايدبويش  الحسن  السيد 

حصة.

السيد فؤاد بنعاللي 588 حصة.

اإلدارة : تسيي8 من طرف السيدان 

فؤاد  والسيد  ايدبويش  الحسن 

بنعاللي.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة اإلببدائية بالعيون 

تمت   (8(1 أغسطس   (6 بباريخ 
رقم  تجاري  1)8)/771) سجل  رقم 

م788م.

454 P

TER
SARL

شركة أشغال كهربائية وانجازات 

ش.0.0

الزيادة في الرأسسال الشركة
توسيع هدف الشركة

العامة  الجسعية  ممضر  بسوجب 

بباريخ  بالرباط  املؤرخ  العادية  الغي8 

1)8) تست املصادقة على  يونيو   18

ما يلي :

الشركة  رأسسال  في  الزيادة 

درهم  888.888.88م  قدره  بسا 

إلى  درهم   (888.888.88 من  لرفعه 

5888.888.88درهم عن طريق خلق 

تسديدها  يبم  جديدة  حصة    1888

األرباح  من  جزء  إدماج  طريق  عن 

املدرجة في حساب املنقول الجديد.

الجديد  البوزيع  على  املصادقة 

لرأسسال الشركة.

تعيين السيد أحسد مرابط كسسي8 

ثاني للشركة.

طريق  عن  الشركة  هدف  توسيع 

واألشغال  البناء  أنشطة  إضافة 

الهندسة  وأشغال  والطرق  العسومية 

واألشغال  الفنية  واملنشآت  املدنية 

املخبلفة.

تغيي8 جسيع البنود التي لها عالقة 

بالبغيي8ات السالفة الذكر واملصادقة 

على القانون األسا�سي املعدل.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 (8(1 أغسطس   ( بباريخ  بالرباط 

تمت رقم 116548.
مقبطف للنشر والبيان

455 P

ATLAS CELESTE
ش.0.0

نزل عائلي

ايت واحي ايت حسو عي�سى اكلسا0 

ازكزا خنيفرة

نص البأسيس
م  بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم   (8(1 أغسطس 

باملواصفات  ممدودة  مسؤولية  ذات 

البالية :

 ATLAS شركة   : التسسية 

.CELESTE

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية ممدودة.

ايت  واحي  ايت   : اإلجبساعي  املقر 

حسو عي�سى اكلسا0 ازكزا خنيفرة.

الغرض : 

نزل عائلي.

 188.888.88 الرأسسال : حدد في 

على  موزعة   حصة   1888 إلى  موزع 

الشكل البالي :

 558 الشرقاني  ممسد  السيد 

حصة.

السيدة حنان عبدي 158 حصة.

امي8  ديالن  شوكت  السيد 

الشرقاني 158 حصة.

الشرقاني  الكسندر  صابر  السيد 

158 حصة.

التسيي8 : تسيي8 الشركة من طرف 

ملدة  وذلك  الشرقاني  ممسد  السيد 

غي8 ممددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كبابة الضبط 

بباريخ  بخنيفرة  اإلببدائية   باملحكسة 

رقم  تمت   (8(1 أغسطس   (5

رقم  البجاري  السجل  1)8)/19م 

989م.

456 P

 SAADI FRERES
ش.0.0

توزيع املنبوجات الغذائية

مفاوضة

شارع 1 رقم 9م1 حي املسي8ة السفلى 

خنيفرة

نص البأسيس
 6 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم   (8(1 أغسطس 

باملواصفات  ممدودة  مسؤولية  ذات 

البالية :

 SAADI شركة   : التسسية 

.FRERES

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية ممدودة.

املقر اإلجبساعي : شارع 1 رقم 9م1 

حي املسي8ة السفلى خنيفرة.

الغرض : 

توزيع املنبوجات الغذائية

مفاوضة.

 188.888.88 الرأسسال : حدد في 

على  موزعة   حصة   1888 إلى  موزع 

الشكل البالي :

السيد يونس سعدي 588 حصة.

 588 سعدي  ابراهيم  السيد 

حصة.

التسيي8 : تسيي8 الشركة من طرف 

السيد يونس سعدي وذلك ملدة غي8 

ممددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كبابة الضبط 

بباريخ  بخنيفرة  اإلببدائية   باملحكسة 

رقم  تمت   (8(1 أغسطس   (4

رقم  البجاري  السجل  17م/)81) 

985م.

457 P

 SOCIETE GREEN LIFE

SERVICES
بناء على العقد العرفي املسجل في 

1)8) تم الجسع العا0  18 أغسطس 

 GREEN LIFE لشركة  اإلسبثنائي 

SERVICES ذات املسؤولية املحدودة 

األبطال  شارع   15 اإلجبساعي  مقرها 

املحسدية  الرباط  أكدال   4 رقم 

مسجلة   188.888.88 رأسسالها 

بالسجل البجاري تمت رقم 9م78)1 

وتقررر في هذا الجسع :

بقيسة  حصة   (88 تفويت 

8.888.88) درهم التي يسلكها السيد 

بن سليسان ممسد.

بقيسة  حصة   188 تفويت 

تسلكها  التي  درهم   18.888.88

السيدة ساهل وفاء مجيدة لفائدة :

حصة  88م  إلها0  ساهل  السيدة 

بقيسة 8.888.88م درهم.

سليسان  بن  السيد  اسبقالة 

ممسد من تسيي8 الشركة.

إلها0  ساهل  السيدة  تعيين 

والسيدة ساهل وفاء مجيدة كسسي8ة 

جديدة ملدة غي8 ممددة.
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لهذا  البوقيع  سلطة  تعديل 

ببوقيع  الشركة  سبلتز0  الغرض 

السيدة  أو  إلها0  ساهل  السيدة 

السيد  من  بذال  مجيدة  وفاء  ساهل 

بن سليسان ممسد  أو السيدة ساهل 

وفاء مجيدة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالرباط بباريخ م) أغسطس 

1)8) تمت العدد 89م8.

458 P

 CORNICHE CASH شركة
ش.0.0 في طور البصفية

رأسسالها : 888.888.) درهم

مقرها اإلجبساعي : زنقة مراكش رقم 
7 الناضور

مقبطف من ممضر الجسع العا0 

العا0  الجسع  ممضر  وبسقب�سى 

 (8(1 م أغسطس  اإلسبثنائي بباريخ 

بالناضور تم ما يلي :

عسليات  كل  على  املصادقة 

البصفية والحسابات النهائية.

من  وإعفاؤه  املصفي  ذمة  ت 8ئة 

مهامه.

وحل  البصفية  بنهاية  البصريح 

الشركة بصفة نهائية.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 

بالناضور بباريخ 17 أغسطس 1)8) 

تمت رقم 1)8)/716م.
مقبطف من أجل اإلشهار

املسي8
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ILIADORIL COMEX
ش.0.0

تأسيس
بالناضور،  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم   ،(8(1 أغسطس   11 وبباريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  تأسيس 

لها  والتي  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املسيزات البالية :

 ILIADORIL COMEX  : التسسية 

ش.0.0.

املوضوع : الشركة ذات هدف .
اإلستهالكية  املنبجات  اسبي8اد 
البنظيف  ومنبجات  املخبلفة 
واإلكسسوارات  الزينة  ومنبجات 

املخبلفة.
اإلستهالكية  املنبجات  توزيع 
البنظيف  ومنبجات  املخبلفة 
واإلكسسوارات  الزينة  ومنبجات 

املخبلفة.
العسليات  جسيع  عامة  وبصفة 
واملالية  والصناعية  البجارية 
ارتباط  لها  التي  والعقارية  واملنقولة 
مباشر أو غي8 مباشر بأحد األهداف 
شأنها  من  والتي  أعاله،  ملذكورة 

املساهسة في إنساء الشركة.
املطار  حي   : اإلجبساعي  مقرها 

تجزئة األهرا0 رقم 7) الناضور.
املدة : 99 سنة.

188.88 درهم مقسم   : الراسسال 
درهم   188 بقيسة  حصة   1888 إلى 

للواحدة حسب ما يلي :
السيد اهواري إلياس 588 حصة.
اآلنسة اهواري إلها0 588 حصة.

إلياس  اهواري  السيد   : التسيي8  
عينوا  إلها0  اهواري  واآلنسة 

كسسي8ين ملدة غي8 ممدودة.
القانوني  لإلحبياط   %  5 األرباح: 

والباقي يوزع بين الشركاء.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 
بالناضور بباربخ 17 أغسطس 1)8) 

تمت رقم 717م/1)8).
مقبطف من أجل اإلشهار

املسي8
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CAREC .AS

 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

CONSEILS

ALAMI SAAD

6RUE IMMAM ALI 1 ER ETAGE FES

YOU LEARN PRIVE
تأسيس شركة 

YOU LEARN PRIVE ش.ذ.0.0 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة

 (4 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
قانون وضع  تم  بفاس،   (8(1 يونيو 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
 YOU LEARN PRIVE ممدودة 

ش.ذ.0.0 مسيزاتها كالبالي :
مؤسسة   : هدف  ذات  الشركة 

الدعم الخصو�سي في البعليم.
املدة : 99 سنة.

الثاني  الطابق   : اإلجبساعي  املقر 
عين  طريق  جانتت  تجزئة   6 ب   5 ب 

الشقف فاس.
درهم   188.888.88  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1888 على  موزعة 

188درهم تم تمريرها نقدا كالبلي :
 588 األحد  عبد  أبوب  السيد 

حصة.
السيدة صقلي حسيني مريم 588 

حصة.
من  تتبدئ   : اإلجبساعية  السنة 
1م ديسس 8 من  فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.
السيد  الشركة  يسي8   : البدبي8 
صقلي  والسيدة  األحد  عبد  أبوب 

حسيني مريم ملدة غي8 ممدودة.
اإلحبياط  خصم  بعد   : األرباح 
على  األرباح  صافي  توزع  القانوني 

الشركاء.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بسدينة  البجارية  باملحكسة  الضبط 
 (8(1 أغسطس   (5 بباريخ  فاس 

تمت رقم السجل البجاري 9))69.
النشر والبيان
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مكبب األسباذة أمال بلعباس

موثقة بسيدي عالل البمراوي

الطريق الرئيسية حي النهضة رقم 71)، الطابق 

1 سيدي عالل البمراوي 

الهاتف : )م.14.)7.5م.85

88.88.58.86.94                 

 HS ANNOUR شركة
IMMOBILIER

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

تأسيس شركة
حرر  توثيقي  عقد  بسقب�سى 
بلعباس  أمال  األسباذة  بسكبب 
تم   ،(8(1 يوليو   1( و   5 بباريخ 
إنشاء القانون األسا�سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة مسيزاتها كالبالي :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية ممدودة.

 HS ANNOUR  : التسسية 

IMMOBILIER  ش.ذ.0.0.

الغرض :

اإلنعاش العقاري.

تجهيز األرا�سي.

املقر اإلجباعي : تسارة شارع الحسن 

I تجزئة 9 يوليو رقم 9) الطابق األول.

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس.

 (88.888.88 في  حدد   : رأسسالها 

حصة   (888 من  مكون  درهم 

لكل  درهم   188 فئة  من  إجبساعية 

الحصص  هذه  اكبباب  تم  حصة 

موزعة على الشركاءكالبالي :

 448 العسراوي  حسن  السيد 

حصة.

 448 الفياللي  العزيز  عبد  السيد 

حصة.

لزرق  الرزاق  عبد  السيد 

448حصة.

 688 املصواب  سعيد  السيد 

حصة.

التسيي8 : عين :

 السيد عبد العزيز الفياللي.

 السيد سعيد املصواب.

 السيد عبد الرزاق لزرق.

 والسيد حسن العسراي.

غي8  ملدة  للشركة  كسسي8ين 

الشركة  يلزمون  واللذين  ممدودة 

بإمضاء شريكين على األقل منهم.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   (9 بباريخ  ببسارة  البجاري 

بالسجل  الشركة  تقييد  وتم   (8(1

لبسارة  البجارية  للسمكسة  البجاري 

السجل  من  985مم1  رقم  تمت 

البمليلي.
مقبطف وبيان

األسباذة أمال بلعباس

462 P
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بالجريدة  وقع  خطأ  اسبدراك 
بباريخ  5679 عدد   الرسسية 
)فاتح  املوافق  م144  ممر0  م) 
ستبس 8 1)8)( باإلعالن الذي يمسل 

رقم 6P)1 الصفمة 17674.
.........................................................................

..............................................................................

فرا�سي  السيد  تعيين   : من  بدال 
بباريخ للسسي8.........  مساعدا   حسزة 

 8 مارس 1)8).
.....................................................
...........................................................

..........................................................
فرا�سي  السيد  تعيين   : يقرأ 
بباريخ  مشارك..............  مسي8  حسزة 

م8 أغسطس 1)8).
......................................................
...........................................................
...........................................................
............................................................

الباقي بدون تغيي8.
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SERVICE DIGGER

SERVICE DIGGER
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SERVICE DIGGER
7زنقة ستبة اقامة الرامي الطابق 

) املكبب رقم 8، 68م8)، 
الدارالبيضاء املغرب
 SERVICE DIGGER

 شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

 46BD وعنوان مقرها اإلجبساعي
 16-ZERKTOUNI ETAGE 6 N°15

- 8188) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
467879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 يوليوز   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SERVICE DIGGER
تخطيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسليم املفباح
 البصسيم واإلنباج واملعدات ؛

لإلعالن  العامة  الوكالة  تعسل 
القطاعين  عن  نيابة  واالتصاالت 
العا0 والخاص، على وجه الخصوص، 
النشر  وأعسال  والخدمات،  األعسال 
أعم،  وبشكل  والالفبات،  والطباعة، 
جسيع العسليات أو الخدمات املرتبطة 
بشكل غي8 مباشر، عن طريق كل أو 
جزء من أعسال الدعاية واالتصاالت 
املوقع  االتصال،  وكالة 
جسيع  البيانية،  الرسو0  اإللكت8وني، 

الخدمات املبعلقة باالتصاالت ؛
 الرسو0 البيانية لجسيع الخدمات 

املبعلقة باالتصاالت.
 46BD  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 ZERKTOUNI ETAGE 6 N°15-16

8188) - الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : العبوتي  بوبكر  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العبوتي  بوبكر  السيد 
 (8(58 ق   0 املخزن  دار  زنقة   (4

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  العبوتي  بوبكر  السيد 
 (8(58 ق   0 املخزن  دار  زنقة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم -.

1I

BOUCHTA COMPTA

MBD BROTHERS TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3،
90000، TANGER MAROC

MBD BROTHERS TRANS شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع عبد 
هللا الهبطي اقامة القدس رقم 4م - 

98888 طنجة املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م7964.

بسقب�سى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في 16 ف 8اير 1)8) تم تمويل 

املقر االجبساعي الحالي للشركة 
من »شارع عبد هللا الهبطي اقامة 
القدس رقم 4م - 98888 طنجة 

املغرب« إلى »زنقة ابن مرحل عسارة 
امل »ب«رقم 6 الطابق ) شقة 5 - 

98888 طنجة املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس  م)  بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 818).
(I

PRIMA ACCUEIL

PRIMA ACCUEIL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRIMA ACCUEIL
7زنقة ستبة اقامة الرامي الطابق 

) املكبب رقم 8، 58)8)، 
الدارالبيضاء املغرب

PRIMA ACCUEIL شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 7زنقة 

ستبة اقامة الرامي الطابق ) املكبب 
رقم 8 - 68م8) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

586781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   81

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 PRIMA : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.ACCUEIL

غرض الشركة بإيجاز : • البدريب 

املوارد  ادارة  والبوظيف.•  والبوجيه 

التشرية

• إرشاد منهي

• تمليل البعريف والبعريف

• تنظيم األحداث.

االسبعانة  املؤقت،  البوظيف،   •

البدريب  هندسة  خارجية،  بسصادر 

اإلعالن،  االتصاالت،  والبدريب، 

االستشارات واالستشارات

• جسيع عسليات اإلنباج والبسثيل 

والتسويق في مجاالت االتصال

• البواصل الحدث

أو  عسل  أي  نهج،  أو  عسلية  أي   •

نصيمة تبعلق بسخبلف املجاالت

املباشرة  األسهم  استثسارات   •

أو  شركات  أي  في  املباشرة،  غي8  أو 

شركات ذات غرض مشابه أو مشابه، 

جديدة،  شركة  إنشاء  خالل  من 

وشراء  واالكبباب،  واملساهسة، 

األسهم أو حقوق الشركة، والعسليات 

أو  املساثل  الغرض  ذات  والشركات 

اإلضافي.

مالية  معاملة  أي  عا0،  وبوجه   •

أو  صناعية  أو  عقارية  أو  منقولة  أو 

غي8  أو  مباشر  بشكل  تبعلق  تجارية 

أعاله،  املذكورة  باألشياء  مباشر 

تعزيز  على  القادرة  آنذاك  واملحددة 

تطوير الشركة.



17951 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

7زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
) املكبب  ستبة اقامة الرامي الطابق 
رقم 8 - 68م8) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : شفيل  سامي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شفيل  سامي  السيد 
 7 طابق  الفيدوزي  ممسد  زنقة   1(
68م8)  املستشفيات  حي   14 شقة 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  شفيل  سامي  السيد 
 7 طابق  الفيدوزي  ممسد  زنقة   1(
68م8)  املستشفيات  حي   14 شقة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم 484)78.

Iم

Société marocaine de révision des comptes

ACCESS GLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 6م
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139،
20000، CASABLANCA MAROC

ACCESS GLASS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي سيدي 

معروف, 18, تجزئة السعادة, 
الطابق االر�سي سيدي معروف, 18, 

تجزئة السعادة, الطابق االر�سي 
8888) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
9659)م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 يونيو   15 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  مبلغ   ACCESS GLASS
مقرها  وعنوان  درهم   188.888
اإلجبساعي سيدي معروف, 18, تجزئة 
سيدي  االر�سي  الطابق  السعادة, 
معروف, 18, تجزئة السعادة, الطابق 
االر�سي 8888) الدار البيضاء املغرب 
االموال  رؤوس  مجسوع   : ل  نتيجة 

الذاتية سلبي..
سيدي  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
معروف, 18, تجزئة السعادة, الطابق 
البيضاء  الدار   (8888  - االر�سي 

املغرب. 
و عين:

امللوكي  توفيق  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( تجزئة املحيط الرقم 4 دار 
بوعزة 8888) الدار البيضاء املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 785567.
4I

FINGEST CONSEIL SARL

LUNA APPART
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

69م1 مكبب 1 مراكش، 48888، 
مراكش املغرب

LUNA APPART شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
املنار 88 شارع آسفي مراكش -. 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1174(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 LUNA : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.APPART

-إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املساكن العقارية للت8ويج السياحي.

-تنضيم الحفالت 

-إدارة الفنادق واملقاهي والوجبات 

الخفيفة واملطاعم ورياض.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 .- مراكش  آسفي  شارع   88 املنار 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : اطل�سي  زكرياء  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اطل�سي  زكرياء  السيد 
قرطبة  زنقة  مم  رقم  اطل�سي  فيال 

النخيل ش مراكش. مراكش املغرب 

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  اطل�سي  زكرياء  السيد 
قرطبة  زنقة  مم  رقم  اطل�سي  فيال 

النخيل ش مراكش. مراكش املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (9 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6457)1.

5I

ste fidarail

صو افسو طخافو
شركة ذات مسؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد

حل شركة

ste fidarail

 rue ibn rochd imm baraka appt

nr 2، 60000، oujda maroc

صو افسو طخافو شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

ايريس زنقة واد درعة رقم 8م وجدة 

- 68888 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(4645

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر حل   (8(1 يوليوز   (8 في  املؤرخ 

ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

طخافو  افسو  صو  الوحيد  الشريك 

درهم   18.888,88 رأسسالها  مبلغ 

تجزئة  اإلجبساعي  مقرها  وعنوان 

ايريس زنقة واد درعة رقم 8م وجدة - 

68888 وجدة املغرب نتيجة ل : كث8ة 

املنافسة.

تجزئة  ب  البصفية  مقر  حدد  و 

8م وجدة  ايريس زنقة واد درعة رقم 

- 68888 وجدة املغرب. 

و عين:

املومني  عبد  الدين  بن  السيد)ة( 

واد  زنقة  ايريس  تجزئة  وعنوانه)ا( 

وجدة   68888 وجدة  8م  رقم  درعة 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 1م6).

6I
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FINGEST CONSEIL SARL

LUN'APP
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

69م1 مكبب 1 مراكش، 48888، 
مراكش املغرب

LUN'APP شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي طريق 
الدار البيضاء كدية العبيد إقامة 
ليزا شقة رقم 1 مراكش -. مراكش 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
117447

بسقب�سى عقد عرفي مؤرخ في 7) 
يوليوز 1)8) تم إعداد القانون 
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LUN’APP
-تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات. 
-ساعي. 

إلى  الطرود،البوصيل  -توصيل 
املنازل، التسليم من الباب إلى الباب. 
طريق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
إقامة  العبيد  كدية  البيضاء  الدار 
مراكش   .- مراكش   1 رقم  شقة  ليزا 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : اطل�سي  زكرياء  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اطل�سي  زكرياء  السيد 
قرطبة  زنقة  مم  رقم  اطل�سي  فيال 

النخيل ش مراكش. مراكش املغرب
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  اطل�سي  زكرياء  السيد 
قرطبة  زنقة  مم  رقم  اطل�سي  فيال 

النخيل ش مراكش. مراكش املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (7 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6466)1.

7I

FINGEST CONSEIL SARL

ECOBURN
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

69م1 مكبب 1 مراكش، 48888، 
مراكش املغرب

ECOBURN شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
مسلم تجزئة بوكار الطابق الثالث 
شقة رقم 14 باب دكالة مراكش -. 

مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5م1176

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ECOBURN

غرض الشركة بإيجاز : -اإلسبي8اد 
والبصدير )تاجر او وسط(. 

االظافية  املنبجات  وتوزيع  -إنباج 
التشحيم  ومواد  لإلحت8اق  القابلة 

الكيسيائية.
-تصدير منبجات الحرف اليدوية 
النجارة،  )السي8اميك،  املغربية 
املنوعات  املحلية،  املنبجات  الجص، 

الجلدية(.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الثالث  الطابق  بوكار  تجزئة  مسلم 
 .- مراكش  دكالة  باب   14 رقم  شقة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : شنطيط  املخبار  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املخبار شنطيط عنوانه)ا( 
الواليات املبمدة األمريكية.. الواليات 

املبمدة األمريكية.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد املخبار شنطيط عنوانه)ا( 
الواليات املبمدة األمريكية.. الواليات 

املبمدة األمريكية 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   89 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6689)1.
8I

BOUCHTA COMPTA

 SEBTAOUI IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3،
90000، TANGER MAROC

 SEBTAOUI IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 48 

شارع مالك ابن مورحيل - 888)9 
العرائش املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.1545

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (819 نون 8   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
لقروشة 4 حصة اجبساعية من أصل 
)ة( مصطفى  السيد  لفائدة  4 حصة 
.(819 نون 8   19 بباريخ  لقروشة 

 4 تفويت السيد )ة( يوسف لقروشة 
حصة   4 أصل  من  اجبساعية  حصة 
لقروشة  مصطفى  )ة(  السيد  لفائدة 

بباريخ 19 نون 8 819).
خديجة  )ة(  السيد  تفويت 
لقروشة ) حصة اجبساعية من أصل 
)ة( مصطفى  السيد  لفائدة  ) حصة 

لقروشة بباريخ 19 نون 8 819).
تفويت السيد )ة( هند لقروشة ) 
حصة   ( أصل  من  اجبساعية  حصة 
لقروشة  مصطفى  )ة(  السيد  لفائدة 

بباريخ 19 نون 8 819).
تفويت السيد )ة( سعيد لقروشة 
 (4 أصل  من  اجبساعية  حصة   6
مصطفى  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

لقروشة بباريخ 19 نون 8 819).
تفويت السيد )ة( سعيد لقروشة 
 18 أصل  من  اجبساعية  حصة   18
اسساعيل  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

لقروشة بباريخ 19 نون 8 819).
لقروشة  خليل  )ة(  السيد  تفويت 
)18 حصة اجبساعية من أصل )48 
اسساعيل  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

لقروشة بباريخ 19 نون 8 819).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
االببدائية بالعرائش بباريخ م1 دجن 8 

819) تمت رقم 877.
9I

DELTA (M 

DELTA 2M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
DELTA (M

1م1 شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 
شقة 11 ب، 58)8)، الدارالبيضاء 

املغرب
DELTA (M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجبساعي 1م1 شارع 
انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 11 

ب - 58)8) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م51877
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 DELTA : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.(M
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والزيوت  املزلقات  جسيع  وتوزيع 

والفالتر بأنواعها.
تاجر مسبورد لجسيع قطع الغيار 
والدراجات  السيارات  ومسبلزمات 
النارية الجديدة أو املسبعسلة من أي 

نوع.
أنواع  جسيع  وتوزيع  تسويق 
اإلطارات للسيارات الثقيلة والجديدة 

أو املسبعسلة من أي نوع.
تسويق وتوزيع جسيع املنبجات أو 
املواد أو اآلالت أو املعدات الجديدة أو 
املسبعسلة أو قطع الغيار امليكانيكية 
أو  الكهربائية  أو  الهيدروليكية  أو 

اإللكت8ونية،
والدراسات  الخدمات  إنجاز 

واألعسال بأنواعها،
أنواعه  بجسيع  املحرك  زيت 
بمري،  ممركات  زيت  وأنواعه، 
فرامل  حركة  ناقل  هيدروليكي  زيت 
بجسيع  شحم  الصناعية،  الت8وس 

الصفات واألنواع،
امل 8د من جسيع الصفات واألنواع 
واالكسسوارات  الغيار  قطع  بيع 

واملواد االستهالكية للسيارات،
وخدمات  والتسويق  البجارة 

السيارات،
بيع أدوات ومعدات السيارات،

ومساعدة  الطريق  على  املساعدة 
السيارات،

الخ 8ة في مجال السيارات،
صناعة  في  والبدريب  البوجيه 

السيارات،
املبعلقة  املنبجات  اسبي8اد 

بالسيارات،

أو  عسل  أي  نهج،  أو  عسلية  أي 
نصيمة تبعلق بسخبلف املجاالت

االسبمواذ املباشر أو غي8 املباشر 
على حصة في أي شركة أو شركة ذات 
خالل  من  مشابه،  أو  مشابه  غرض 
واملساهسة،  جديدة،  شركة  إنشاء 
أو حقوق  األسهم  واالكبباب، وشراء 
ذات  والشركات  والعسليات  الشركة، 

الغرض املساثل أو اإلضافي.
مالية  معاملة  أي  عامة  وبصفة 
أو  صناعية  أو  عقارية  أو  منقولة  أو 
غي8  أو  مباشر  بشكل  تبعلق  تجارية 
أعاله،  املذكورة  باألشياء  مباشر 
تعزيز  على  ذلك  بعد  وقادرة  ممددة 

تطور الشركة..
1م1   : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 
11 ب - 58)8) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيدة مينة مبوكل : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
588 حصة   : السيد مني8 رشيدي 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مبوكل  مينة  السيدة 
 687 فيال  ريسور  كولف  كاليفورنيا 
النواصر  بوسكورة  الخضراء  املدينة 

)718) الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  رشيدي  مني8  السيد 
حي   5 طابق   11 شقة  رام 8اند  زنقة 
النخيل 48م8) الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  مبوكل  مينة  السيدة 
 687 فيال  ريسور  كولف  كاليفورنيا 
النواصر  بوسكورة  الخضراء  املدينة 

)718) الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم 786816.
18I

fiduciaire rageca فيديسيي8 راجيكا

BATIMO BOIS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire rageca فيديسيي8 راجيكا
6) اقامة املحسدي زنقة رابعة 
العدوية الطابق الرابع رقم 4م 

الجي8وند، 8588)، الدار البيضاء 
املغرب

BATIMO BOIS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي جسيلة 7 

شارع مقداد الحريزي رقم 89)/11) 
- 8448) الدار لبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

9875)م.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يوليوز  م1  في  املؤرخ 

املصادقة على :
الزهراء  )ة( فاطسة  السيد  تفويت 
من  اجبساعية  حصة   1.888 طالل 
السيد  لفائدة  حصة   1.888 أصل 
)ة( سعيدة مركاوي بباريخ م1 يوليوز 

.(8(1
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 58م787.
11I

س-اطلس

ABOU NOUR PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41، 888م)، بني مالل 
املغرب

 ABOU NOUR PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
الشطبي م بقعة رقم 61 شارع 8) 
غشت - 888م) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
11769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 ABOU : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.NOUR PROMOTION
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
تجزئة االرا�سي 

بيع االرا�سي السكنية.
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 (8 شارع   61 رقم  بقعة  م  الشطبي 

غشت - 888م) بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 788.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد بعطي عبد الكريم : 588.م 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
588.م   : الدين  عز  بعطي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الكريم  عبد  بعطي  السيد 
بقعة  م  الشطبي  تجزئة  عنوانه)ا( 
888م)   61 الرقم  غشت   (8 شارع 

بني مالل املغرب.
السيد بعطي عز الدين عنوانه)ا( 
ميالن ايطاليا 8188) ميالن ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
ومواطن مسي8ي الشركة:

الكريم  عبد  بعطي  السيد 
بقعة  م  الشطبي  تجزئة  عنوانه)ا( 
888م)   61 الرقم  غشت   (8 شارع 

بني مالل املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببني مالل بباريخ )1 غشت 

1)8) تمت رقم 4م8.
1(I
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iso fidus

MMB DIAGNOSTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

iso fidus

حي األمال )8 رقم 48 مكبب رقم 86 

طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء، 

9648)، دارالبيضاء املغرب

MMB DIAGNOSTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 

األر�سي تجزئة حليوة زنقة ) رقم 

8م1 الدار البيضاء - 8598) الدار 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م65)51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز  م8 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 MMB : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.DIAGNOSTIC

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

لصيانة  وإنشاء  )مشغل  سيارات 

تصليح,تاجر  السيارات(,ميكانيكي 

اطارات.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

رقم   ( زنقة  حليوة  تجزئة  األر�سي 

الدار   (8598  - البيضاء  الدار  8م1 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : بندحسان  ممسد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : بندحسان  املهدي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء 

السيد ممسد بندحسان عنوانه)ا( 

تجزئة السال0 عسارة 184 عين السبع 

البيضاء  الدار   (8(58 البيضاء 

املغرب.

السيد املهدي بندحسان عنوانه)ا( 

عين  )م1  رقم   ( زنقة  حليوة  تجزئة 

الدار   (8(58 البيضاء  الدار  السبع 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

بندحسان  املعا�سي  السيد 

رقم   ( زنقة  حليوة  تجزئة  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار  السبع  عين  )م1 

58)8) الدار البيضاء املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789899.

Iم1

FINGEST CONSEIL SARL

TRANSPORT DEMSIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

69م1 مكبب 1 مراكش، 48888، 

مراكش املغرب

TRANSPORT DEMSIRA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

مسلم تجزئة بوكار الطابق الثالث 

شقة رقم 14 باب دكالة مراكش -. 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

7م1176

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TRANSPORT DEMSIRA

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي8.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الثالث  الطابق  بوكار  تجزئة  مسلم 

 .- مراكش  دكالة  باب   14 رقم  شقة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد ممسد أمين الصوفي : 588 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : بوسكري  عصا0  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الصوفي  أمين  ممسد  السيد 

الغربي  الخليج  منطقة  عنوانه)ا( 

قطر.  الدوحة  )8م1  رقم  ب  الغونا 

الدوحة قطر.

السيد عصا0 بوسكري عنوانه)ا( 

أبواب مراكش منطقة 16 عسارة 187 

شقة 84 مراكش. مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد عصا0 بوسكري عنوانه)ا( 

أبواب مراكش منطقة 16 عسارة 187 

شقة 84 مراكش. مراكش املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   89 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6698)1.

14I

aice compta

LABAUTO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc

LABAUTO شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي مركز 

الرياض 61 شارع لال ياقوت الطابق 

الثاني رقم 69، الدار البيضاء - 

8888) البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م6)5)4.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

حل  تقرر   (8(1 ماي   (4 في  املؤرخ 

ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   LABAUTO الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   18.888 رأسسالها 

 61 الرياض  مركز  اإلجبساعي  مقرها 

رقم  الثاني  الطابق  ياقوت  لال  شارع 

69، الدار البيضاء - 8888) البيضاء 

مسبق  انمالل   : ل  نتيجة  املغرب 

1)8) التي توجد  للشركة في4) مايو 

في رهان البصفية.

مركز  ب  البصفية  مقر  حدد  و 

الطابق  ياقوت  لال  61 شارع  الرياض 

 - البيضاء  الدار   ،69 رقم  الثاني 

8888) البيضاء املغرب. 

و عين:

اللبويطي  ممسد  السيد)ة( 

أحساد  زياد  زنقة  م4  وعنوانه)ا( 

املغرب  البيضاء   (85(8  16 الشقة 

كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

مسبق  حل   : بالبصفية  املبعلقة 

للشركة 
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم 1مم784.

15I

kamil affaires consulting group sarl au

HIDRI CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 kamil affaires consulting group
sarl au

 jnanat م operation erac n°19
 1er etage ainitti marrakech،

40000، marrakech maroc
HIDRI CARS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي عن 8 

1-)5) عسلية عن 8 مقر رقم 181 
تجزلة املسي8ة ) مراكش - 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م11768
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 HIDRI : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون ساىق.
عن 8   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 181 رقم  مقر  عن 8  عسلية   1-(5(
 48888  - مراكش   ( املسي8ة  تجزلة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 588.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 (.588  : السيد منصف حيضري 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 (.588  : حيضري  كر0  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد منصف حيضري عنوانه)ا( 

787 قلعة السراغنة  ) نور  حي النور 

888م4 قلعة السراغنة املغرب.

عنوانه)ا(  حيضري  كر0  السيد 

787 قلعة السراغنة  1 نور  حي النور 

888م4 قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد منصف حيضري عنوانه)ا( 

787 قلعة السراغنة  ) نور  حي النور 

888م4 مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   86 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6657)1.

16I

مسبامنة شامة

TRANSANISSITO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسبامنة شامة
شارع املسي8ة رقم )14 الطابق االول 

الناظور شارع املسي8ة رقم )14 

الطابق االول الناظور، 888)6، 

الناظور املغرب

TRANSANISSITO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

طرفاية رقم 58 حي شعالة الناظور - 

888)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

((5(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TRANSANISSITO
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  والدولي  الوطني  البضائع 

الغي8
الوطني  والرساليات  االمبعة  نقل 

والدولي
البصدير واالسبي8اد.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
طرفاية رقم 58 حي شعالة الناظور - 

888)6 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
48م  السيد عبد املنعم بوعزاتي : 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
8مم   : رحو  السال0  عبد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد ممسد الرياني : 8مم حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
 : بوعزاتي  املنعم  عبد  السيد 

4888م بقيسة 188 درهم.
السيد عبد السال0 رحو : 888مم 

بقيسة 188 درهم.
888مم   : الرياني  ممسد  السيد 

بقيسة 188 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :
بوعزاتي  املنعم  عبد  السيد 
الدريوش   6(888 4888م  عنوانه)ا( 

املغرب.
السيد عبد السال0 رحو عنوانه)ا( 

888مم 888)6 الناظور املغرب.
عنوانه)ا(  الرياني  ممسد  السيد 

888مم 888)6 الدريوش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد عبد السال0 رحو عنوانه)ا( 
الحي املدني رقم 686 888)6 الناظور 

املغرب
رياني عنوانه)ا( حي  السيد ممسد 
 6(888 الدريوش  الطيب  بن  املسي8ة 

الناظور املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
88 يونيو  االببدائية بالناضور بباريخ 

1)8) تمت رقم 6)11.

17I

سل سوليسيون

مج.انرجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سل سوليسيون
تجزئة التساتين شارع البلح رقم 

189، 98888، طنجة املغرب
مج.انرجي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
التساتين شارع البلح رقم 189 
طنجة 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
119(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   84
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

مج.انرجي.
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الت8كيبات  والت8كيب:  الصيانة 
الصيانة  االتصاالت،  الكهربائية، 

البصحيمية والوقائية، السالمة.
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
التساتين شارع البلح رقم 189 طنجة 

98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
حصة   588  : ال 8اح  كريم  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.
 588  : مليح  الواحد  عبد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
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بقيسة   588  : ال 8اح  كريم  السيد 

188 درهم.

 588  : مليح  الواحد  عبد  السيد 

بقيسة 188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ال 8اح  كريم  السيد 

14 اجزناية  11 رقم  مجسع الراحة ع 

98888 طنجة املغرب.

مليح  الواحد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي االندلس زنقة 186 رقم 

86 98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ال 8اح  كريم  السيد 

14 اجزناية  11 رقم  مجسع الراحة ع 

98888 طنجة املغرب

مليح  الواحد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي االندلس زنقة 186 رقم 

86 98888 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م1  بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم م4)45).

18I

CABINET EL HAMMOUTI

CM PRDUCTION
إعالن مبعدد القرارات

CABINET EL HAMMOUTI

شارع الخرطو0 رقم 51 الناظور، 

888)6، الناظور املغرب

CM PRDUCTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: حي 

الثانوية الجديدة بني أنصار - - 

الناظور املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

م1658.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 يوليوز   (9 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اسبقالة  على  املصادقة  تست 
مهامه  من  فروق  الحسوتي  السيد 
السيد  تعيين  وتم  للشركة  كسسي8 
للشركة  آخر  مسي8ا  ممسد  الحسوتي 

ملدة غي8 ممدودة. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

مايلي: التسيي8
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 86 غشت 

1)8) تمت رقم 668م.
19I

مقاولة في الحسابات

TRIQ AL WAHDA
إعالن مبعدد القرارات

مقاولة في الحسابات
)م شارع ممسد الخامس الحسيسة 
ص.. ب 4مم، 888)م، الحسيسة 

املغرب
TRIQ AL WAHDA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجبساعي: دوار 

أسلكي جساعة تسساوت الحسيسة 
888)م الحسيسة املغرد.
»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 
9م7).

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (8(1 يوليوز   14 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
على  ينص  الذي   :81 رقم  قرار 

مايلي: حذف نشاط نقل البضائع 
على  ينص  الذي   :8( رقم  قرار 
لحساب  البضائع  نقل  إضافة  مايلي: 

الغي8 
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
على  ينص  الذي   :8( رقم  بند 
نقل   , البناء,تفاوض  اعسال  مايلي: 

البضائع لحساب الغي8 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بباريخ  بالحسيسة  االببدائية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 445.
(8I

gefoco

SOCIETE ELHOMSI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gefoco

 N م( BIS AV LIBERETE QU

 PLATEAU SAFI N م( BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

 SOCIETE ELHOMSI TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 15 

زنقة ) شارع ابن بطوطة حي اعزيب 

الدرعي اسفي - 46888 اسفي 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

1(887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOCIETE ELHOMSI TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي8.

 15 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

ابن بطوطة حي اعزيب  ) شارع  زنقة 

الدرعي اسفي - 46888 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : زهي8  الغني  عبد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : الحس�سي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : زهي8  الغني  عبد  السيد   

بقيسة 188 درهم.

 588  : الحس�سي  ابراهيم  السيد 
بقيسة 188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زهي8  الغني  عبد  السيد 
الدرعي  اعزيب  حي  الحسراء  زنقة   81

اسفي 46888 اسفي املغرب.
الحس�سي  ابراهيم  السيد 
حي  ميسونة  تجزئة   15 عنوانه)ا( 
اسفي   46888 اسفي  الجريفات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
الحس�سي  ابراهيم  السيد 
حي  ميسونة  تجزئة   15 عنوانه)ا( 
اسفي   46888 اسفي  الجريفات 

املغرب
عنوانه)ا(  زهي8  الغني  عبد  السيد 
الدرعي  اعزيب  حي  الحسراء  زنقة   81

اسفي 46888 اسفي املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بآسفي بباريخ - تمت رقم 
21I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

FONCIERE AL IRFANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي8 نشاط الشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH (EME ETAGE
 APPT N °7 VN، 30000، fès

Maroc
FONCIERE AL IRFANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجبساعي فيال رقم 

18 شارع حسنونة حي مرشان - 
98881 طنجة املغرب.
تغيي8 نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.114461

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   (8(1 يوليوز   87 في  املؤرخ 
»االنعاش  من  الشركة  نشاط  تغيي8 

العقاري« إلى »مؤجر منشأة تجارية.
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تشييد مبنى لإليجار.«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 76م7.

((I

الجعفري ياسين

 ADREJ FOR BUSINESS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الجعفري ياسين
قطاع 5، إقامة العدل، شقة 4، حي 

الرياض، 98888، الرباط املغرب
 ADREJ FOR BUSINESS SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
تارودانت، مجسع ابراج طنجة، 

بلوك 6، مكبب م1 مكرر - 98888 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1م1198

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 ADREJ : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.FOR BUSINESS SARL AU
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسبغل ملقشدة.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تارودانت، مجسع ابراج طنجة، بلوك 
98888 طنجة   - م1 مكرر  6، مكبب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

 188  : أحسد  أفطيس  السيد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أحسد  أفطيس  السيد 
حي األمل، شارع 46، رقم 8م 98878 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عبدالسال0  أفطيس  السيد 
اليانس  تجزئة   ،98( رقم  عنوانه)ا( 
 14188 املهدية   ،1 تقسيم  دارنا، 

القنيطرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   85 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 45868).

Iم)

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

FONCIERE AL IRFANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH (EME ETAGE
 APPT N °7 VN، 30000، fès

Maroc
FONCIERE AL IRFANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي فيال رقم 

18 شارع حسنونة حي مرشان - 
98881 طنجة املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.114461

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   (8(1 يوليوز   87 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
من  أي  درهم«   8.988.888«
 9.888.888« إلى  درهم«   188.888«
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 76م7.

(4I

BOUCHTA COMPTA

 PLAZA AMIGOS «JEAN«

MAXIME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3،

90000، TANGER MAROC

 PLAZA AMIGOS »JEAN«

MAXIME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

يوسف ابن تاشفين اقامة العفيف 

املحل رقم 7 - 98888 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.58767

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الوهابي  )ة( ممسد  السيد  تفويت 

58) حصة اجبساعية من أصل 58) 

حصة لفائدة السيد )ة( بالل الوهابي 

بباريخ 15 يوليوز 1)8).

تفويت السيد )ة( ابراهيم الوهابي 

58) حصة اجبساعية من أصل 58) 

حصة لفائدة السيد )ة( بالل الوهابي 

بباريخ 15 يوليوز 1)8).

الوهابي  )ة( سعيد  السيد  تفويت 

58) حصة اجبساعية من أصل 58) 

حصة لفائدة السيد )ة( بالل الوهابي 

بباريخ 15 يوليوز 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   11 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 9))7.

(5I

MOORISH

XALKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

9م شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 

د، 8888)، الدار البيضاء املغرب

XALKA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 5 شارع 

يوسف ي ن تاشفين طابق ) شقة 

م - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1188(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  8م 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.XALKA

ال 8مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخدمات تكنولوجيا املعلومات.

شارع   5  : االجبساعي  املقر  عنوان 

م  ) شقة  تاشفين طابق  ي ن  يوسف 

- 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد املهدي بوغلي : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد ممسد انس الناصح : 588 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوغلي  املهدي  السيد 
خليل 1 زنقة 5 رقم 1م طابق ) شقة 

م الفيليت ح 0 8888) الدار البيضاء 

املغرب.
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الناصح  انس  ممسد  السيد 
عنوانه)ا( حي بشار الخي8 رقم 88 ح 0 

8888) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  بوغلي  املهدي  السيد 
خليل 1 زنقة 5 رقم 1م طابق ) شقة 
م الفيليت ح 0 8888) الدار البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (7 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم -.
(6I

UNIVERSIUM ADVISORS 

NTIC HORIZON
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERSIUM ADVISORS
 Rue Liberté, مème Etage, ,18

 App 5, Casablanca-ANFA
 CASABLANCA، 2000،
CASABLANCA MAROC

NTIC HORIZON شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 18، شارع 
الحرية، الطابق الثالث، الشقة 5، 
الدار البيضاء-أنفا. - 8)81) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
51(789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 NTIC  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HORIZON

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

نظم  تكامل  في  *االستشارات 

املعلومات

نظم  وتنفيذ  وتصسيم  دراسة   •

املعلومات.

• إدارة نظم املعلومات.

• البدقيق والبدريب واملشورة.

• الجودة والبوحيد والشهادة.

أجهزة  وتصدير  واسبي8اد  تجارة   •

الكسبيوتر.

وبرامج  أجهزة  وبيع  شراء   •

الحاسب اآللي

بشكل  الشركة  موضوع  يشسل 

أو  البجارية  املعامالت  جسيع  عا0 

الصناعية أو املنقولة أو العقارية أو 

املالية املبعلقة بشكل مباشر أو غي8 

أعاله  املذكورة  األشياء  بأحد  مباشر 

أو بأي أشياء مساثلة أو ذات صلة أو 

من املحبسل أن تسهل إنجاز أو تطوير 

األشياء املذكورة..

عنوان املقر االجبساعي : 18، شارع 

 ،5 الشقة  الثالث،  الطابق  الحرية، 

الدار   (81(8  - البيضاء-أنفا.  الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حشاد  خالد  السيد 

 4 شقة  )م  عسارة   7 الخزامى 

الدارالبيضاء  )م)8)  ليساسفة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  حشاد  خالد  السيد 

 4 شقة  )م  عسارة   7 الخزامى 

البيضاء  الدار  )م)8)  ليساسفة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

(7I

MJ MANAGEMENT

كونداليكا ترانس
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MJ MANAGEMENT
RUE IBN TOUMARTم 

 RESIDENCES HIKMAT (EME
 ETAGE N4 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
كونداليكا ترانس شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 
مسنانة الطابق االر�سي تجزئة 6989 
اما0 سوق القرب بطنجة - 98888 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م18457.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر حل   (8(1 يوليوز   86 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ترانس  كونداليكا  الوحيد  الشريك 
درهم   188.888 رأسسالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي مسنانة 
اما0   6989 تجزئة  االر�سي  الطابق 
سوق القرب بطنجة - 98888 طنجة 
املغرب نتيجة ل : املنافسة في امليدان.
حي  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
مسنانة الطابق االر�سي تجزئة 6989 
املغرب  بطنجة  القرب  سوق  اما0 

98888 طنجة املغرب. 
و عين:

السيد)ة( فاطسة زهرة البوحسيني 
وعنوانه)ا( حي املجد شارع عدن رقم 
املغرب  طنجة   98888 طنجة   15

كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 6758.
(8I

MOORISH

MAROSPARE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

9م شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 

د، 8888)، الدار البيضاء املغرب

MAROSPARE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 418 شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

8848) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

5م4)51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MAROSPARE

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيانة   / السيارات  غيار  قطع  وبيع 

املركبات.

 418  : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 8848) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

السيد العاني عبد القادر : 1.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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القادر  عبد  العاني  السيد 

شارع   5 رقم  مسرور1  حي  عنوانه)ا( 

الحسن الثاني 888)1 تسارة املغرب.

القادر  عبد  العاني  السيد 

شارع   5 رقم  مسرور1  حي  عنوانه)ا( 

الحسن الثاني 888)1 تسارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

القادر  عبد  العاني  السيد 

شارع   5 رقم  مسرور1  حي  عنوانه)ا( 

الحسن الثاني 888)1 تسارة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 84 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 788884.

(9I

BELGA CONSULTING

XCI GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BELGA CONSULTING

 IMM 86 APPT N°88 ESCALIER (

 RUE MELILLIA HASSAN RABAT،

10000، RABAT maroc

XCI GROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 15 شارع 

األبطال شقة رقم 4 الرباط - 18898 

الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.147577

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يونيو   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جدوان  مريم  )ة(  السيد  تفويت 

 188 أصل  من  اجبساعية  حصة   58
طارق  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

البوحسيدي بباريخ 11 يونيو 1)8).

جدوان  مريم  )ة(  السيد  تفويت 

 188 أصل  من  اجبساعية  حصة   58

أبا  اليزيد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

حنيني بباريخ 11 يونيو 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم )11686.

8Iم

TRIPLESEPT.COM

TRIPLESEPT.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRIPLESEPT.COM

)مم شارع براهيم الروداني اقامة 
ريمان الطابق 5 رقم 1)، 8مم8)، 

الدار البيضاء املغرب

TRIPLESEPT.COM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي )مم شارع 

براهيم الروداني اقامة الريمان 

الطابق 5 رقم 1) - 8مم8) الداب 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

588499

 84 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TRIPLESEPT.COM

البناء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التسيي8و املواكبة.

)مم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع براهيم الروداني اقامة الريمان 
الداب  8مم8)   -  (1 رقم   5 الطابق 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

58 حصة   : الكباني  الغالي  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد فيصل الخليل : 58 حصة 
بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الكباني  الغالي  السيد 
7) شارع خالد بن الوليد انفا 8478) 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الخليل  فيصل  السيد 
اقامة باي فيو العامة ا الطابق ) رقم 
الدار   (8478 الدئاب  عين   8 الشقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  الخليل  فيصل  السيد 
فيو العامة ا الطابق ) رقم الشقة 8 
البيضاء  الدار   (8478 الدئاب  عين 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم 669).

1Iم

aice compta

AKOMAN
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc
AKOMAN شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 18 شارع 

الحرية، الطابق الثالث،شقة 5 الدار 
البيضاء - 58)8) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1)مم51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AKOMAN

- اسبي8اد   : بإيجاز  غرض الشركة 

وتصدير الحرف واملالبس

- إقامة عالقة عسل

املعامالت  جسيع  أعم،  وبشكل   -

والصناعية  والبجارية  املالية 

من  غي8ها  أو  املنقولة  والعقارية 

مباشر  بشكل  املرتبطة  املعامالت 

بغرض  جزئًيا  أو  كلًيا  مباشر  غي8  أو 

الشركة.

عنوان املقر االجبساعي : 18 شارع 

الحرية، الطابق الثالث،شقة 5 الدار 

البيضاء  الدار   (8(58  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

هرمونص  أكومان  تيسل  السيدة 

بقيسة  حصة   188  : ميشيل  ماري 

188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

هرمونص  أكومان  تيسل  السيدة 

بينجرفيل  عنوانه)ا(  ميشيل  ماري 

98)54 بينجرفيل بينجرفيل.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

هرمونص  أكومان  تيسل  السيدة 

بينجرفيل  عنوانه)ا(  ميشيل  ماري 

98)54 بينجرفيل بينجرفيل

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798814.

I)م
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aice compta

 FORCE SECURITE
INTERVENTION FSI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc

 FORCE SECURITE

INTERVENTION FSI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي م1 زنقة 

أحسد املجاتي إقامة جبال األلب 

الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف 

البيضاء 78م8) البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5)مم51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 FORCE : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.SECURITE INTERVENTION FSI

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

الحراسة واألمن.
م1 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 

األلب  جبال  إقامة  املجاتي  أحسد 
الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف البيضاء 

78م8) البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد عبداللطيف طابيش : 588 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة 

السيد نتيل لحري�سي : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

طابيش  عبداللطيف  السيد 

فرنسا  7168م  فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.

عنوانه)ا(  لحري�سي  نتيل  السيد 

فرنسا 7168م فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

طابيش  عبداللطيف  السيد 

فرنسا  7168م  فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا

عنوانه)ا(  لحري�سي  نتيل  السيد 

فرنسا 7168م فرنسا فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم )79881.

Iمم

ITCIA

ITCIA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ITCIA

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

ITCIA شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي 145 شارع 

الحسن الثاني الطابق الثاني شق 
رقم 18 الدار بيضاء - 8888) الدار 

بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(99879

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   (8(1 يونيو  م8  في  املؤرخ 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

مبلغ   ITCIA الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   18.888 رأسسالها 

145 شارع الحسن  مقرها اإلجبساعي 

 18 رقم  شق  الثاني  الطابق  الثاني 

بيضاء  الدار   (8888  - بيضاء  الدار 

املغرب نتيجة ل : حل شركة.

و حدد مقر البصفية ب 145 شارع 
الحسن الثاني الطابق الثاني شق رقم 
18 الدار بيضاء - 8888) الدار بيضاء 

املغرب. 
و عين:

بوتدغارت  ممسد  السيد)ة( 
م8 ج7 منطقة واد  وعنوانه)ا( الرقم 
 48888 مراكش  الجنوبي  النخيل 
مراكش املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم 6)م784.

4Iم

YG ET ASSOCIES

OUASTONE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES
 B 165 شارع عبد املومن العسارة

 CASABLANCA ،(8888 ،الطابق م
MAROC

OUASTONE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 7، إقامة 
رامي، زنقة ستبة، الطابق الثاني، 

مكبب رقم 8 - 5818) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
47)م51

في  مؤرخ  حر  عقد   بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.OUASTONE SARL

تأجي8   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقارات

جسيع  وتأجي8  وبيع  اقبناء   -
الحقوق  وجسيع  الحضرية  العقارات 

العقارية،
- إلخ.

عنوان املقر االجبساعي : 7، إقامة 
الثاني،  الطابق  ستبة،  زنقة  رامي، 
مكبب رقم 8 - 5818) الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الغازي  الصنهاجي  كوثر  السيدة 
 11 رقم  أمست8دا0  زنقة  عنوانه)ا( 
سكينة  اقامة   ( شقة  األول  الطابق 

58)8) الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  واعلين  عسر  السيد 
زنقة أمست8دا0 رقم 11 الطابق األول 
الدار   (8(58 سكينة  اقامة   ( شقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  واعلين  عسر  السيد 
زنقة أمست8دا0 رقم 11 الطابق األول 
الدار   (8(58 سكينة  اقامة   ( شقة 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

5Iم

ACCOMPT CONSULTING

QUATAR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA مEME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA،

60000، OUJDA MAROC
 QUATAR TRAVAUX
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي جامع 

عبد هللا ابن عسر مرأب رقم م وجدة 
املغرب 68888 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
91)6م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.QUATAR TRAVAUX
أو  : أعسال  بإيجاز  غرض الشركة 

إنشاءات مبنوعة -منشأة معدنية.
جامع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
عبد هللا ابن عسر مرأب رقم م وجدة 

املغرب 68888 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 QUATAR TRAVAUX الشركة 
 188 بقيسة  حصة   SARL : 1.888

درهم للحصة.
 : الكنفود  اللطيف  عبد  السيد   

48م بقيسة 4.888م درهم.
8مم   : الكنفود  ممسد  السيد 

بقيسة 888.مم درهم.
8مم   : امليلود  الكنفود  السيد 

بقيسة 888.مم درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الكنفود  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي السال0 عوينت السراق 
 68888 م وجدة  الرقم   (4 بلوك س 

وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  الكنفود  ممسد  السيد 
حي السال0 عوينت السراق بلوك س 
وجدة   68888 وجدة  م  الرقم   (4

املغرب.

عنوانه)ا(  امليلود  الكنفود  السيد 

حي السال0 عوينت السراق بلوك س 

وجدة   68888 وجدة  م  الرقم   (4

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

الكنفود  اللطيف  عبد  السيد 

السراق  عوينت  السال0  ي  عنوانه)ا( 

 68888 م وجدة  الرقم   (4 بلوك س 

وجدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م1  بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم م794م.

6Iم

ائبسانية الراحة

اديال انكل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائبسانية الراحة

48 شارع ممسد الخامس تجزئة 

الصافي برشيد برشيد، 6188)، 

MAROC برشيد

اديال انكل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 58 زنقة 
راس الخيسة تسي8 1 برشيد برشيد 

6188) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

15571

 (8 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

اديال   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

انكل.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري - بيع وشراء االرا�سي - مقاولة 

اشغال مخبلفة - البجارة.

58 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 

برشيد  برشيد   1 تسي8  الخيسة  راس 

6188) برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 888  : رضوان  ال 8هومي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 188  : يوسف  ال 8هومي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد ال 8هومي علي : 188 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 888  : رضوان  ال 8هومي  السيد 

بقيسة 188 درهم.

 188  : يوسف  ال 8هومي  السيد 

بقيسة 188 درهم.

السيد ال 8هومي علي : 188 بقيسة 

188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ال 8هومي رضوان عنوانه)ا( 

برشيد  القونة  حي  بجاية  زنقة  6م 

6188) برشيد املغرب.

السيد ال 8هومي يوسف عنوانه)ا( 

برشيد   1 تسي8  حي  مكة  زنقة   (67

6188) برشيد املغرب.

عنوانه)ا(  علي  ال 8هومي  السيد 

برشيد   1 تسي8  حي  مكة  زنقة   (67

6188) برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد ال 8هومي رضوان عنوانه)ا( 

برشيد  القونة  حي  بجاية  زنقة  6م 

6188) برشيد املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  ب 8شيد  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1841.

7Iم

BGHAIBEGH SERVICES

BGHAIBEGH SERVICES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BGHAIBEGH SERVICES
 BD HASSAN II LOT ENNAKHILE
 N°89 BEJAAD، 50300، BEJAAD

املغرب
BGHAIBEGH SERVICES شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
الحسن الثاني, تجزئة النخيل 

الرقم89 الطابق االر�سي. ابي الجعد 
5868) ابي الجعد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1م5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BGHAIBEGH SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : وسيط في 

تمويل األموال والخدمات املالية..
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
النخيل  تجزئة  الثاني,  الحسن 
ابي الجعد  الطابق االر�سي.  الرقم89 

5868) ابي الجعد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : امللودي  ابغيبغ  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
 السيد ابغيبغ امللودي : 188888 

بقيسة 188 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امللودي  ابغيبغ  السيد 

دوار ايت السبع بوخريص ابي الجعد 

5868) ابي الجعد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  امللودي  ابغيبغ  السيد 

دوار ايت السبع بوخريص ابي الجعد 

5868) ابي الجعد املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  الجعد  بابي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 99.

8Iم

AL MAJD CONSEILS

بانرديكو
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

al majd conseils

 b (1 n 9 hay hassani

 marrakech، 40000، marrakech

maroc

بانرديكو شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي املبجر رقم 

1 - املحاميد تجزئة الزرقطوني 65) 

- 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

117787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

بانرديكو.

أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

,األملنيو0  الخشب   ( ونجارة  مبنوعة 

, املعادن والحديد وأي مادة أخرى.(

خارجية   / داخلية  تصسيسات   •

مبنوعة وتزيين من الخشب واملعادن 

واألملنيو0 وأي مادة أخرى - البجارة.

•اسبي8اد وتصدير.

املبجر   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الزرقطوني  تجزئة  املحاميد   -  1 رقم 

65) - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : بانر  الدين  بدر  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بانر  الدين  بدر  السيد 

م سيدي يوسف بن علي رقم  تجزئة 

58 48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  بانر  الدين  بدر  السيد 

م سيدي يوسف بن علي رقم  تجزئة 

58 48888 مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 9)68)1.

9Iم

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

TOUCHE D’ELEGANCE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

99م الطابق ) مكبب 5 تجزئة جنة 

الزيبون 1 بنسودة فاس، 8888م، 

فاس املغرب

TOUCHE D’ELEGANCE شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل رقم 

54) تجزئة جنة الزيبون بنسودة 

فاس - 8888م فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

69187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   88

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TOUCHE D’ELEGANCE

كوافي8   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصالون تجسيل.

عنوان املقر االجبساعي : ممل رقم 

بنسودة  الزيبون  جنة  تجزئة   (54

فاس - 8888م فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : املنوني  فدوى  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املنوني  فدوى  السيدة 

بنسودة  الزيبون  جنة  تجزئة   (78

فاس 8888م فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  املنوني  فدوى  السيدة 

بنسودة  الزيبون  جنة  تجزئة   (78

فاس 8888م فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 6)7م.

48I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

FITRAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

4م زنقة زمز0 إقامة زمز0 مكبب رقم 

8، 14888، القنيطرة املغرب

FITRAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم )5 

بلوك س املغرب العربي - 14888 

القنيطرة املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م519م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 يوليوز  م1  في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

املجدوب مصطفى كسسي8 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 974م.

41I

fiducinfo sarlau

BELLE AU QUOTIDIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

fiducinfo sarlau

 N° B1(, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

BELLE AU QUOTIDIEN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 Centre وعنوان مقرها اإلجبساعي

 D‘affaire Menara Rue Abdellah

 Ben Yassine N°5 Etage 1

 Bureau N°4 Marrakech - 48888

.Marrakech MAROC

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.184((1
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بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تمويل  تم   (8(1 يونيو   (9 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

 Centre D‘affaire Menara Rue«

 Abdellah Ben Yassine N°5 Etage

 1 Bureau N°4 Marrakech -

إلى   »48888 Marrakech MAROC

 ACACIA MAGASIN 1 AHOUAZ«

 N1 RDC Marrakech - 48888

.»MARRAKECH MAROC

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6869)1.

4(I

بروك�سي ديسطخيب

بروك�سي دستخيب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

بروك�سي ديسطخيب

 PANORAMA GH1 ETAGE 1

 APPRT 5 BD ABOU BAKR

 ELKADIRI SIDI MAAROUF،

8)85)، الدار البيضاء املغرب

بروك�سي دسبخيب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

سسية إقامة شهرزاد م الطابق 

5 الرقم )) بامليي الدار البيضاء - 

48م8) الدار البيضاء املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

91885م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تمويل  تم   (8(1 يونيو   8( في  املؤرخ 

للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

شهرزاد  إقامة  سسية  »شارع  من 

الدار  بامليي   (( الرقم   5 الطابق  م 

البيضاء  الدار  48م8)   - البيضاء 

املغرب« إلى »سيدي معروف شارع أبو 

بكر القادري بانوراما GH1 العسارة 1 

الشقة رقم 5 الدار البيضاء. - 8)85) 

الدار البيضاء املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

رقم  تمت   (8(1 يوليوز   87

7م18596)111)48.

Iم4

LAGDAA HICHAM

 CONSEIL ET EXPERTISE EN
ENVIRONNEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LAGDAA HICHAM

 IMM 4 APT N°1م RUE

 VARSOVIE OCEAN, RABAT،

10040، Rabat Maroc

 CONSEIL ET EXPERTISE EN

ENVIRONNEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي عسارة 9 

مكرر الشقة 1 امل 6 حي الفبح ح ي 

0 الرباط - 18158 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م15419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   86

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 CONSEIL ET EXPERTISE EN

.ENVIRONNEMENT

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

والخ 8ة في مجال البيئة.

 9 : عسارة  املقر االجبساعي  عنوان 

مكرر الشقة 1 امل 6 حي الفبح ح ي 

0 الرباط - 18158 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 51  : املرواني  احسان  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد أشرف الفقي8ي : 49 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة احسان املرواني عنوانه)ا( 

عسارة 1 الشقة 17 امل 6 حي الفبح ح 

ي 0 18158 الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  الفقي8ي  أشرف  السيد 

الفبح  6 حي  17 امل  1 الشقة  عسارة 

ح ي 0 18158 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيدة احسان املرواني عنوانه)ا( 

عسارة 1 الشقة 17 امل 6 حي الفبح ح 

ي 0 18158 الرباط املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم -.

44I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

AGRI-NISS

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب )11 كلسيسة اقليم الرشيدية 

ص.ب )11 كلسيسة اقليم 

الرشيدية، 58))5، الراشيدبة 

املغرب

AGRI-NISS شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 

7 الطابق األول تجزئة السعادة 

كلسيسة - 58))5 كلسيسة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م1516

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
AGRI- : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.NISS
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السقي الفالحي
أشغال التشجي8.

 7 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الطابق األول تجزئة السعادة كلسيسة 

- 58))5 كلسيسة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : كسال  عنزول  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كسال  عنزول  السيد 
قصر كلسيسة 58))5 كلسيسة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  كسال  عنزول  السيد 
قصر كلسيسة 58))5 كلسيسة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم -.
45I

TulipCommerce

TULIPCOMMERCE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TulipCommerce
 N ( BIS IMM 14, RUE ABU

 DAHBI, Avenue Moulay
 Abdellah,، 40000، Marrakech

Maroc
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TULIPCOMMERCE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
 ،BIS ( وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم
مبنى 14 شارع أبو ظبي، شارع موالي 
عبد هللا - 48888 مراكش املسلكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
117881

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TULIPCOMMERCE
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وال 8مجة  البطوير  في  مبخصصة 

الرقسية 
 ( رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارع  ظبي،  أبو  شارع   14 مبنى   ،BIS
مراكش   48888  - هللا  عبد  موالي 

املسلكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى العلوي عنوانه)ا( 
شقة   1( مبنى  الثاني  الحسن  شارع 
املسلكة  مراكش   48888 جيليز   (

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد مصطفى العلوي عنوانه)ا( 
شقة   1( مبنى  الثاني  الحسن  شارع 
املسلكة  مراكش   48888 جيليز   (

املغربية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بسراكش  البجارية 
رقم  تمت   (8(1 غشت   89

.M88_(1_(م6م88م

46I

ادرامو

TIZLA DELIVERY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ادرامو
الشقة رقم1 اقامة ابن اسعيد 
العسارة )G املنظر الجسيل م، 

58888، مكناس املغرب
TIZLA DELIVERY شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي الشقة 
 E رقم 5 الشطر االول الشريمة
رقم1)18 الطابق الباني رياض 
االسساعيلية - 58888 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7م548

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   8(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 TIZLA : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.DELIVERY
املراسلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجارة كبي8ة.
الشقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 E الشريمة  االول  الشطر   5 رقم 
رياض  الباني  الطابق  رقم1)18 
مكناس   58888  - االسساعيلية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : الزياني  مصطفى  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى الزياني عنوانه)ا( 
طريق  املسعدي  عباس  حي   86 رقم 

الحاجب 0 ج 58888 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد مصطفى الزياني عنوانه)ا( 
طريق  املسعدي  عباس  حي   86 رقم 

الحاجب 0 ج 58888 مكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   84 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 657م.

47I

FIDERSER

QTE KHALOUKI AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY

 ESSALAM، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

QTE KHALOUKI AGRO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي جوار 

عبداملولى اوالد احسين القصيبية - 

88)14 سيدي سليسان املعرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(9(9

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 غشت  م1  في  املؤرخ 

املصادقة على :

الساوة  جواد  )ة(  السيد  تفويت 

مم1 حصة اجبساعية من أصل 188 

)ة( عبدالرحيم  السيد  لفائدة  حصة 

الخلوقي بباريخ 11 غشت 1)8).

صاولة  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 
مم1 حصة اجبساعية من أصل 188 
)ة( عبدالرحيم  السيد  لفائدة  حصة 

الخلوقي بباريخ 11 غشت 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
االببدائية بسيدي سليسان بباريخ 18 

غشت 1)8) تمت رقم 1)8)/م7).
48I

Vivari invest.sarl

VIVARI INVEST
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Vivari invest.sarl
 angle rue mouafik eddine et 4(
 tabit bnou korra. Quartier des
 hopitaux Casablanca، 20360،

Casablanca Maroc
Vivari invest شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي )4 زاوية 

زنقة ثابت بن قرة وزنقة موفق 
الدين حي املستشفيات 68م8) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م4مم51

 1( في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 Vivari : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.invest
اسبغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى.
عنوان املقر االجبساعي : )4 زاوية 
موفق  وزنقة  قرة  بن  ثابت  زنقة 
الدين حي املستشفيات 68م8) الدار 

البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املعزي عادل عنوانه)ا( م1 

زنقة فيال الزهور، حي الورود 68م8) 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد املعزي عادل عنوانه)ا( م1 

زنقة فيال الزهور، حي الورود 68م8) 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 5188).

49I

SFAX STAR DEL NORTE S.A.R.L

SFAX STAR DEL NORTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسبدراك خطٍإ

اسبدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسسية

SFAX STAR DEL NORTE S.A.R.L

 Route de Rabat C.R AHLEN

 - Bloc B1-RDC Bas- Imm8،

90000، Tanger MAROC

SFAX STAR DEL NORTE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجبساعي طريق 

الرباط، املركب السكني اهالن بلوك 

B1ــ رقم 8 طريق الرباط، املركب 

السكني اهالن بلوك B1ــ رقم 8 

98888 طنجة املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسبدراك 

 (5 بباريخ   5678 عدد  الرسسية 

غشت 1)8).

بدال من : ابضالص عصا0

يقرأ : عبد الكافي عصا0

الباقي بدون تغيي8.

58I

etablissement darwinier

 STE AIT MASSAOUD 39
AFRIKA

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

etablissement darwinier
 HAY EL MASSIRA 8( RUE SAKIA

 EL HAMRA N° 20 DAKHLA،
73000، dakhla maroc

 STE AIT MASSAOUD 9م AFRIKA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي املسي8ة 

)8 زنقة الساقية الحسراء رقم 8) 
الداخلة - 888م7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
18841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  م8 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AIT MASSAOUD 9م AFRIKA
االسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العامة،بيع  البجارة  والبصدير، 
مواد  الغذائية،  املواد  جسيع  وشراء 
واالشخاص  السلع  النقل  البناء، 

لحساب الغي8.
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الحسراء  الساقية  زنقة   8( املسي8ة 
الداخلة  888م7   - الداخلة   (8 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
1.888 حصة   : السيد عسر عالل 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عسر عالل عنوانه)ا( دوار 

ايت مسعود ايت والل زاكورة 8856) 
زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد عسر عالل عنوانه)ا( دوار 

ايت مسعود ايت والل زاكورة 8856) 
زاكورة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 86 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 11)1.

51I

BT CONSEIL

VIDE VITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BT CONSEIL

 Espace maarif Rue abouishak al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA MAROC

VIDE VITE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 18 شارع 

لي 8تيه شقة 5 بالدور الثالث - 

8888) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5114(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   85

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 VIDE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.VITE

•البجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكت8وني،  واملوقع  اإللكت8ونية، 

والسوق الحالي، واستشارات البمول.

البيع  البيع،  تصدير   / اسبي8اد   •

ع 8  األسواق،  في  تجاري،  ممل  في 

اإلنت8نت وعن طريق ال 8يد.

الجاهزة  املالبس  وبيع  شراء   •

واملجوهرات  واإلكسسوارات 

واملصنوعات الجلدية.

واألحذية  املالبس  في  البجارة   •

واالكسسوارات والبازار.

بالجسلة  والبيع  والبيع  الشراء   •

واملخزن والبيع في األسواق واملعارض 

واملبيعات الخاصة.

 18  : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع لي 8تيه شقة 5 بالدور الثالث - 

8888) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

ممم   : السردي  أميسة  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

ممم   : السردي  حنان  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة  ممم   : حسزة  مزين  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة أميسة السردي عنوانه)ا( 

الرحسان  عبد  زنقة  حسزة  مزين 

الغافقي اقامة بازمان عسارة ب شقة 

٢٦ اكدال 8888) الرباط املغرب.

السردي عنوانه)ا(  السيدة حنان 

الرحسان  عبد  زنقة  حسزة  مزين 

الغافقي اقامة بازمان عسارة ب شقة 

٢٦ اكدال 8888) الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  حسزة  مزين  السيد 
زنقة الصنوبر ١٧ حي تدارت 8888) 

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيدة أميسة السردي عنوانه)ا( 

الرحسان  عبد  زنقة  حسزة  مزين 

الغافقي اقامة بازمان عسارة ب شقة 

٢٦ اكدال 8888) الرباط املغرب.
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السردي عنوانه)ا(  السيدة حنان 
الرحسان  عبد  زنقة  حسزة  مزين 
الغافقي اقامة بازمان عسارة ب شقة 

٢٦ اكدال 8888) الرباط املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 787745.
5(I

مسبامنة شامة

 BENMASKOUR
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

مسبامنة شامة
شارع املسي8ة رقم )14 الطابق االول 

الناظور شارع املسي8ة رقم )14 
الطابق االول الناظور، 888)6، 

الناظور املغرب
 BENMASKOUR

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي املطار 
الغفران 88 الطابق الثالث الناظور 

- 888)6 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
7م154.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يونيو   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( عبد الغي املاحي 
أصل  من  اجبساعية  حصة   588
احسد  )ة(  السيد  لفائدة  588 حصة 

مسكور بباريخ 8) يونيو 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
االببدائية بالناضور بباريخ 87 يوليوز 

1)8) تمت رقم )84).
Iم5

AFC PARTENAIRE

COGITO MAROC SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE

 APP 16 IMM F(18 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM

 MARRAKECH MARRAKECH،

40000، MARRAKECH maroc

 COGITO MAROC SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شقة 
رقم 16 بناية رقم ف18) النجد 

طريق سيدي غانم مراكش املغرب - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

117699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.COGITO MAROC SARL AU

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق منبجات البنظيف والصيانة

تجارة

اسبي8اد وتصدير.

عنوان املقر االجبساعي : شقة رقم 

طريق  النجد  ف18)  رقم  بناية   16

سيدي غانم مراكش املغرب - 48888 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيدة فاطسة الزهراء البوعناني 

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطسة الزهراء البوعناني 

 (84 بالم  الريفر  اقامة  عنوانه)ا( 

 48888 املغرب  بالصيومراكش  أ 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيدة فاطسة الزهراء البوعناني 

 (84 بالم  الريفر  اقامة  عنوانه)ا( 

 48888 املغرب  بالصيومراكش  أ 

مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم -.

54I

مسبامنة شامة

 BENMASKOUR

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

مسبامنة شامة
شارع املسي8ة رقم )14 الطابق االول 

الناظور شارع املسي8ة رقم )14 

الطابق االول الناظور، 888)6، 

الناظور املغرب

 BENMASKOUR

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

الغفران 88 الطابق الثالث الناظور 

- 888)6 الناظور املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

7م154.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 يونيو   (8 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

مسكور احسد كسسي8 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ 87 يوليوز 

1)8) تمت رقم )84).

55I

JURISMAG SARL

IMACAB SA
شركة املساهسة

رفع رأسسال الشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

IMACAB SA شركة املساهسة
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع أهل 
الغال0، املنطقة الصناعية سيدي 

مومن - 8488) الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م5)99.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
رفع  تم   (8(1 يونيو   (8 في  املؤرخ 
رأسسال الشركة بسبلغ قدره »4.788 
 188.888.888« من  أي  درهم« 
درهم«   188.884.788« إلى  درهم« 
عن طريق : تقديم حصص نقدية أو 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م1  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م78988.
56I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

TO FREEARTEC
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن الباني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 4، 158م4، ابن 

جرير املغرب
TO FREEARTEC شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 
الرياض 81 رقم )مم - 158م4 

بن جرير املغرب.
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تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م11).

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 86 يوليوز 1)8) تم تمويل 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

- 158م4  )مم  81 رقم  الرياض  »حي 

الزاوية  »حي  إلى  املغرب«  جرير  بن 

158م4   -  81 رشيد  تجزئة  العزوزية 

بن جرير املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بابن جرير بباريخ م1 غشت 

1)8) تمت رقم 87م.

57I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

TO FREEARTEC
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي8 نشاط الشركة

 4YOUR BUSINESS

CONSULTING

شارع الحسن الباني اقامة ابتهال س 

الطابق الثالت شقة 4، 158م4، ابن 

جرير املغرب

TO FREEARTEC شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجبساعي حي الزاوية 

العزوزية تجزئة رشيد 81 - 158م4 

بن جرير املغرب.

تغيي8 نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م11).

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تغيي8  تم   (8(1 يوليوز   86 في  املؤرخ 

في  مقاول   -« من  الشركة  نشاط 

اإلنشاءات الكهربائية. 

أو  العامة  األشغال  في  مقاول   -

اإلنشاءات. 

- تاجر« إلى »- مشغل مغسلة

- مقاول خدمات

- تاجر«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بابن جرير بباريخ م1 غشت 

1)8) تمت رقم 87م.

58I

Soft finances sarl

PARA ALMALAGUETA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Soft finances sarl
شارع بئ8 أنزران عسارة زينب رقم 4، 

16888، سيدي قاسم الغرب
PARA ALMALAGUETA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
املجاعرة ممل رقم )8 قطاع 85 

رقم 9))1 - 8)1688 جرف امللحة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 PARA  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.ALMALAGUETA
غرض الشركة بإيجاز : بائع املواد 

واألالت الشبه الصيدالنية.
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 85 قطاع   8( رقم  ممل  املجاعرة 
امللحة  جرف   1688(8  -  1((9 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد ممسد بوزيان : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
 588  : القصري  ايسان  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوزيان  ممسد  السيد 
 14 الرقم   81 قطاع  املجاعرة  تجزئة 

8)168 جرف امللحة املغرب.
السيدة ايسان القصري عنوانه)ا( 
 168(8  19 زنقة  املرني�سي  تجزئة 

جرف امللحة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  بوزيان  ممسد  السيدة 
 14 الرقم   81 قطاع  املجاعرة  تجزئة 

8)168 جرف امللحة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بلقصي8ي  بسشرع  االببدائية 

18 غشت 1)8) تمت رقم 175.

59I

BELGA CONSULTING

XCI GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

BELGA CONSULTING
 IMM 86 APPT N°88 ESCALIER (
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT،

10000، RABAT maroc
XCI GROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 15 شارع 

األبطال شقة رقم 4 الرباط - 18898 
الرباط املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.147577
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تمويل  تم   (8(1 يونيو   11 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 4 رقم  شقة  األبطال  شارع   15«
إلى  الرباط املغرب«   18898  - الرباط 
» 54 الحي الصناعي البقد0 الرباط - 

88)18 الرباط املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم )11686.

68I

مني8 كسباني ش.د.0.0.ش.و

منير كمباني ش.د.م.م.ش.و.
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مني8 كسباني ش.د.0.0.ش.و

ال 8انص ) تجزئة الحرية م رقم 1، 

98188، طنجة املغرب

مني8 كسباني ش.د.0.0.ش.و. شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي ال 8انص 

) تجزئة الحرية م زنقة 4م رقم 1 - 

98188 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م4458).

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر   (8(1 يونيو   18 في  املؤرخ 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

كسباني  مني8  الوحيد  الشريك  ذات 

رأسسالها  مبلغ  ش.د.0.0.ش.و. 

مقرها  وعنوان  درهم   1(8.888

الحرية  تجزئة   ( ال 8انص  اإلجبساعي 
طنجة   98188  -  1 رقم  4م  زنقة  م 

املغرب نتيجة ل : تصفية حبية.

و حدد مقر البصفية ب ال 8انص 
 -  1 رقم  4م  زنقة  م  الحرية  تجزئة   (

98188 طنجة املغرب. 

و عين:

مني8  جسال  ممسد  السيد)ة( 

الحرية  تجزئة   ( ال 8انص  وعنوانه)ا( 
طنجة   98188  1 رقم  4م  زنقة  م 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : ال 8امج ) تجزئة 
الحرية م زنقة 4م رقم 1 طنجة 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 6558.

61I
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centre dentaire des nations

 CENTRE DENTAIRE DES
NATIONS

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

centre dentaire des nations
 AV MOHAMED V RESD 11(

 REDOUANE 3 ETAGE 36،
90000، TANGER MAROC
 CENTRE DENTAIRE DES

NATIONS شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي )11 

شارع ممسد الخامس إقامة رضوان 
الطابق م الرقم 6م - 98888 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
9م1187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 CENTRE DENTAIRE DES

.NATIONS
جراحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسنان وورشة أطقم األسنان
 11(  : االجبساعي  املقر  عنوان 
رضوان  إقامة  الخامس  ممسد  شارع 
6م - 98888 طنجة  م الرقم  الطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : برتول  اناس  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  برتول  اناس  السيدة 
ابن ياسين اقامة عسر  زنقة عبد هللا 
طنجة   98888  15 مشقة  الطابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  برتول  اناس  السيدة 
ابن ياسين اقامة عسر  زنقة عبد هللا 
طنجة   98888  15 مشقة  الطابق 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (8 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم -.
6(I

JURISMAG SARL

 STE PECHERIE ET
 D›ARMEMENT MARITIME

 SA par abréviation
MARIPECH SA
إعالن مبعدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc
 STE PECHERIE ET

 D›ARMEMENT MARITIME SA
 par abréviation MARIPECH SA

»شركة املساهسة«
وعنوان مقرها االجبساعي: 11، زنقة 
أمان - 8888) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

مم411.
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (8(1 يونيو   18 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
القباج  جليل  السيد  اسبقالة  قبول 
القباج من منصبهسا  نعيسة  والسيدة 
 MARIPECH شركة  في  كسبصرفين 

.SA

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 KBA HOLDING شركة  تأكيد 

البجاري  السجل  في  املسجلة   ،SA

بالسيد  مسثلة   ،5781 رقم  تمت 

في  مبصرفا  بصفتها  القباج،  خالد 

شركة MARIPECH SA، ملا تبقى من 

التي  اإلدارة  مجلس  في  منصبها  فت8ة 

العامة  الجسعية  اجبساع  في  سبنبهي 

العادية للسساهسين الذي سيعقد في 

السنة  حسابات  العبساد   (8(4 عا0 

املنتهية في 1م ديسس 8 م)8) 

على  ينص  الذي  م:  رقم  قرار 

الهادي  عبد  السيد  تعيين  مايلي: 

والسيد  القباج،  خالد  والسيد  أمار، 

 ATLANTIC وشركة  حنين،  ممسد 

HARVEST SARL-AU مسثلة بالسيد 

عبد الهادي أمار، مبصرفين في شركة 

املببقية  للفت8ة   ،MARIPECH SA

نهاية  في  سبكون  التي  اإلدارة  ملجلس 

للسساهسين  العادي  العا0  االجبساع 

الذي سيعقد في عا0 4)8) للسوافقة 

1م  في  املنتهية  السنة  حسابات  على 

ديسس 8 م)8).

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

القباج،  السيد جليل  قبول اسبقالة 

لشركة  عا0  مدير  رئيس  منصب  من 

MARIPECH SA

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

أمار،  الهادي  عبد  السيد  تعيين 

لبطاقة  والحامل  الجنسية،  املغربي 

 ،J(77895 رقم  الوطنية  البعريف 

لشركة  عا0  مدير  رئيس  منصب  في 

MARIPECH SA، طوال فت8ة منصبه 

كسبصرف 

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

على  ينص  الذي   :88 رقم  بند 

مايلي: 888

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

م1  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 8)7898.

Iم6

Bureau d’étude et conseil 

Styles Poissonnerie
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA، 73000، dakhla

MAROC

Styles Poissonnerie شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

الغفران رقم 1 الداخلة - 888م7 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

19161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   86

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 Styles : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.Poissonnerie

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمرية  واملأكوالت  واملحار  األسساك 

منبجات  وجسيع  الجاهزة  والوجبات 

البجزئة ذات الصلة في األسواق.

وشبه  والجسلة  بالبجزئة  البيع   -

وجسيع  واملحار  األسساك  الجسلة 

وتقديم  البمرية  املأكوالت  منبجات 

الطعا0 وبيع الوجبات السريعة

في  بالبجزئة  الغذائية  املواد  بيع   -

املباجر املبخصصة.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

888م7   - الداخلة   1 رقم  الغفران 

الداخلة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : ممسد  بوركبة  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ممسد  بوركبة  السيد 

888م7  الداخلة   1 رقم  الغفران  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ممسد  بوركبة  السيد 

888م7  الداخلة   1 رقم  الغفران  حي 

الداخلة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1415.

64I

العيون استشارات

KOUTBAN SAHARA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 1م شارع االمي8 موالي عبد هللا، 

78888، العيون املغرب

KOUTBAN SAHARA شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي مدينة 

الوفاق الطابق السفلي رقم 791 س 

- 78888 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

9)78م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.KOUTBAN SAHARA
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والخدماتي  البجاري  بالنشاط  يبعلق 

واالست8اد والبصدير....
مدينة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
791 س  الوفاق الطابق السفلي رقم 

- 78888 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : امبارك بوخريص  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوخريص  امبارك  السيد 
عنوانه)ا( حي السعديين )8 زنقة )) 

81888 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
بوخريص  امبارك  السيد 
عنوانه)ا( حي السعديين )8 زنقة )) 

81888 العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
18 غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 5م7).

65I

ficogedek sarl au

T.R.C INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 8م Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES.، 50050، meknes
maroc

T.R.C INVEST SARL AU شركة 
ذات مسؤولية ممدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 8م 

مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس - 

58888 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

548(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 T.R.C  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.INVEST SARL AU

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
8م  رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - مكناس  االمان  حي   8 زنقة  مكرر 

58888 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : زوهي8  موميت  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زوهي8  موميت  السيد 
عرمة  عين  املسي8ة  تجزئة   119 رقم 

58858 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  زوهي8  موميت  السيد 
عرمة  عين  املسي8ة  تجزئة   119 رقم 

58858 مكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   84 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 648م.

66I

Bureau d’étude et conseil 

BERRADA COSMÉTIQUE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA، 73000، dakhla

MAROC

Berrada cosmétique شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

الوحدة رقم 6م9م الداخلة - 

888م7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م1916

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.Berrada cosmétique

البوزيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البجسيل  مسبمضرات  لجسيع 
والعطور والصابون

وتسويق  وتصنيع  اببكار   -

ومنبجات  البجسيل  مسبمضرات 

النظافة والعطور.

مسبمضرات  جسيع  وبيع  شراء   -

لألفراد  والبجزئة  بالجسلة  البجسيل 

واملهنيين.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الوحدة رقم 6م9م الداخلة - 888م7 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

السيد برادة عساد : 1.888 حصة 
بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  عساد  برادة  السيد 
888م7  الداخلة  6م9م  رقم  الوحدة 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
حي  عنوانه)ا(  عساد  برادة  السيد 
888م7  الداخلة  6م9م  رقم  الوحدة 

الداخلة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1416.
67I

DECIBEL SOLUTION

DECIBEL SOLUTION
S.A.R.L AU 

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

DECIBEL SOLUTION
 N° 118, ST 8 LOT KORTOBA
 ESSADA، 50000، MEKNES

maroc
 DECIBEL SOLUTION S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 118 

جناح 8 تجزئة قرطبة اسعادة 
مكناس - 58888 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

715م4.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   (8(1 غشت   8( في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 DECIBEL الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   SOLUTION S.A.R.L AU
وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 
جناح   118 رقم  اإلجبساعي  مقرها 
 - مكناس  اسعادة  قرطبة  تجزئة   8

 : ل  نتيجة  املغرب  مكناس   58888

انعدا0 النشاط.

رقم  ب  البصفية  مقر  حدد  و 

اسعادة  قرطبة  تجزئة   8 جناح   118

مكناس - 58888 مكناس املغرب. 

و عين:

مراني  منيب   السيد)ة( 

و عنوانه)ا( رقم 118 جناح 8 تجزئة 

مكناس   58888 مكناس  قرطبة 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  وممل  املخابرة   ممل 

و الوثائق املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 78).

68I

Bureau d’étude et conseil 

KHAMSA PROD
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA، 73000، dakhla

MAROC

KHAMSA PROD شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

الوحدة رقم 1-6م9م الداخلة - 

888م7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

19159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.KHAMSA PROD
اإلنباج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السسعي البصري 
الخدمات  وتوفي8  وإنجاز  إنباج   -
والصوت والبصرية   السسعية 
إنت8ن أو  تلفزيون  ألي  الفيديو  أو    

 أو الصحافة.....
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة  6م9م-1  رقم  الوحدة 

888م7 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : أسامة  برادة  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد برادة أسامة عنوانه)ا( حي 
888م7  الداخلة  6م9م  رقم  الوحدة 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد برادة أسامة عنوانه)ا( حي 
888م7  الداخلة  6م9م  رقم  الوحدة 

الداخلة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1414.
69I

ORENJI

BABYLONE EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORENJI
)م شارع ممسد الخامس الشقة رقم 
4 حي الحسني بركان، 888م6، بركان 

املغرب
Babylone Events شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار 
تاعشونت زكزل - م)م68 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م797
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   85
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.Babylone Events
-إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األنشطة البنسوية;
-تنشيط األحداث;

-مسون حفالت;
- خدمات مبنوعة.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
بركان  م)م68   - زكزل  تاعشونت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
حصة   588  : اناس  قدار  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.
588 حصة   : املهدي  النية  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد قدار اناس عنوانه)ا( زنقة 
بركان  888م6  الرشاد  حي  العيون 

املغرب.
عنوانه)ا(  املهدي  النية  السيد 
 4 شقة  عسارةم1)  النصر  اقامة 

58))6 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  قدار  منال  السيدة 
بركان  الحسني  حي  السال0  زنقة   1(

888م6 بركان املغرب
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السيد قدار اناس عنوانه)ا( زنقة 
بركان  888م6  الرشاد  حي  العيون 

املغرب
عنوانه)ا(  املهدي  النية  السيد 
 4 شقة  عسارةم1)  النصر  اقامة 

888م6 وجدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/)48.
78I

سل سوليسيون

طور انجليش لنكويش بريفايت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
سل سوليسيون

تجزئة التساتين شارع البلح رقم 
189، 98888، طنجة املغرب

طور انجليش لنكويش بريفايت 
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

االدريسية زنقة طارق ابن زياد رقم 
64 طابق ) وم - 98888 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.999(5

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 يونيو   (5 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
طور انجليش لنكويش بريفايت مبلغ 
وعنوان  درهم   58.888 رأسسالها 
مقرها اإلجبساعي حي االدريسية زنقة 
وم   ( طابق   64 رقم  زياد  ابن  طارق 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   98888  -

مخلفات كوفيد19-.
حي  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
رقم  زياد  ابن  طارق  زنقة  االدريسية 
طنجة   98888  - وم   ( طابق   64

املغرب. 
و عين:

القدروي  مصطفى  السيد)ة( 
ابن  زنقة   1 ال 8نص  وعنوانه)ا( 
م 98888 طنجة املغرب  حبوس رقم 

كسصفي )ة( للشركة.

بوجنة وعنوانه)ا(  نتيل  السيد)ة( 

املركب السكني مسنانة اقامة كريسة 
طنجة   98888  (5 رقم   5 ط  بلوك 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 55)7.

71I

FIDERSER

 STE BAYT EL YASSAMINE

ETOILE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY

 ESSALAM، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

 STE BAYT EL YASSAMINE

ETOILE شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي السال0 

بلوك 6م رقم 458/457 - 88)14 

سيدي سليسان املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(751

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يونيو   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( رمضان عشاق 

أصل  من  اجبساعية  حصة   588

1.888 حصة لفائدة السيد )ة( خالد 

عشاق بباريخ )) يونيو 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

االببدائية بسيدي سليسان بباريخ 16 

غشت 1)8) تمت رقم 1)8)/69).

7(I

CABINET DAMI & ASSOCIES

املغرب وإسرائيل لالستثمار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET DAMI & ASSOCIES

 BD DE LA RESISTANCE ,169

 7 EME ETAGE 169, BD DE LA

 RESISTANCE 7 EME ETAGE،

20490، CASABLANCA MAROC

املغرب وإسرائيل لالستثسار شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 6 زنقة 

باب شلح إقامة كلو أنفا. - 8188) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

585(87

 (7 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 أبريل 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : املغرب 

وإسرائيل لالستثسار.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 SPECTACLES FESTIVALS

 ARTISTIQUES (EXPLOITANT DE

.(LOCAUX
زنقة   6  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 (8188  - أنفا.  كلو  إقامة  شلح  باب 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد أرون حاسين : 999 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 1  : حاسين  أوري  جورج  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حاسين  أرون  السيد 

 Rue Ali Abderrazak ESC 1 ETG

 RC APPT CM4 MAARIF (8188

الدار البيضاء املغرب.

حاسين  أوري  جورج  السيد 
عنوانه)ا( 6 زنقة باب شلح إقامة كلو 

أنفا. 8188) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

حاسين  أوري  جورج  السيد 
عنوانه)ا( 6 زنقة باب شلح إقامة كلو 

أنفا. 8188) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 8( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم مم7889.

Iم7

AFC PARTENAIRE

 AL IZDIHAR

LILKHADAMATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AFC PARTENAIRE

 APP 16 IMM F(18 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM

 MARRAKECH MARRAKECH،

40000، MARRAKECH maroc

 AL IZDIHAR LILKHADAMATE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

الياسسين ) رقم ممم ممل سفلي 

مراكش املغرب - 48888 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

467م7.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يونيو   (( في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( عصا0 السويكي 

588 حصة اجبساعية من أصل 588 

منوار  علي  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بباريخ )) يونيو 1)8).
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  م1  بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6888)1.

74I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

2بك طليكوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 1م LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC

)بك طليكو0 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 

مري�سي الرقم 48 ب م حي وفاء طريق 

صفرو فاس - 8888م فاس املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

5م549.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 يوليوز  م1  في  املؤرخ 

مسي8 جديد للشركة السيد)ة( دليل 

واملقهور بدر وبوشتى كسسي8 آخر

تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 754م.

75I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

صحار كار
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي8 جديد للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 1م LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC

صحار كار شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 6 مكرر 
اقامة 1 زنقة كرطاج طريق عين 
الشقف - 8888م فاس املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

77م)4.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 يوليوز   87 في  املؤرخ 
مسي8 جديد للشركة السيد)ة( زريكي 

عسر كسسي8 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم م75م.

76I

iso fidus

PALAIS CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

iso fidus
حي األمال )8 رقم 48 مكبب رقم 86 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء، 

9648)، دارالبيضاء املغرب
PALAIS CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي االمل ) 
رقم فب 48 املكبب رقم 86 الطابق 
) تيط مليل البيضاء - 9648) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.481559

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 يونيو  م)  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   PALAIS CONSTRUCTION
وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 
رقم   ( االمل  حي  اإلجبساعي  مقرها 
 ( الطابق   86 رقم  املكبب   48 فب 
الدار   (9648  - البيضاء  مليل  تيط 
الظروف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 
في  مالية  السيئة,أزمة  االقبصادية 

البدفق النقدي للشركة.

و حدد مقر البصفية ب حي االمل 
) رقم فب 48 املكبب رقم 86 الطابق 

) تيط مليل البيضاء - 9648) الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

بودان  عبدالكبي8  السيد)ة( 

علي  سيدي  اوالد  دوار  وعنوانه)ا( 

اشطيبة الشالالت املحسدية 8م88) 

)ة(  كسصفي  املغرب  املحسدية 

للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

م1  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم )78981.

77I

LMC CONSEILS

ATAOUFIK IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LMC CONSEILS

شارع ممسد الخامس قنطرة سوس 

عسارة األزرق الطابق الثاني رقم 
19 ايت ملول، 86158، ايت ملول 

املغرب

ATAOUFIK IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 18 

عسارة زرك�سي مكبب رقم 5 ساحة 

سيدي ممسد املدينة الجديدة اكادير 

- 88888 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

48565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ATAOUFIK IMMOBILIER

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع   / العقاري  البجزيء   / العقاري 

وشراء العقارات / 

البناء  اشغال   / العقارات  إدارة 

الوكالة   / عقارية  استشارات   /

العقارية..
 18 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

ساحة   5 رقم  مكبب  زرك�سي  عسارة 

سيدي ممسد املدينة الجديدة اكادير 

- 88888 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد كشاني احسد : 558 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 : القادر  عبد  العباس  ابو  السيد 

458 حصة بقيسة 188 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احسد  كشاني  السيد 
48 حي تدارت اكادير  م11 رقم  بلوك 

8م888 اكادير املغرب.

القادر  عبد  العباس  ابو  السيد 

عنوانه)ا( حي القاعدة الجنوبية فيال 
اكادير  بنسركاو  اغروض  م8  رقم 

88188 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  احسد  كشاني  السيد 
48 حي تدارت اكادير  م11 رقم  بلوك 

8م888 اكادير املغرب

القادر  عبد  العباس  ابو  السيد 

عنوانه)ا( حي القاعدة الجنوبية فيال 
اكادير  بنسركاو  اغروض  م8  رقم 

88188 اكادير املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  باكادير  البجارية 

1)8) تمت رقم 186118.

78I
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شركة رياض للحسابات

BILSTIMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

شركة رياض للحسابات

9م شارع الدار البيضاء، 888)6، 

الناظور املغرب

BILSTIMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي املركب 

البجاري رقم 164 - 888)6 الناظور 

املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م494.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 يوليوز   (8 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

بوعبيد فؤاد كسسي8 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ 17 غشت 

1)8) تمت رقم 714م.

79I

ائبسانية ماهر

STE WISH TRANS SARL A-U
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائبسانية ماهر

1 عسارة العبا�سي شارع عالل بن 

عبد هللا، 6858)، ابن أحسد املغرب

 STE WISH TRANS SARL A-U

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 48م 

الطابق الثاني تعاونية الرجاء - 

6858) إبن أحسد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

1871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.WISH TRANS SARL A-U
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل البضائع -مسبغل مقلع حجري - 

كراء آليات النقل.
رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - الرجاء  تعاونية  الثاني  الطابق  48م 

6858) إبن أحسد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسسال الشركة: 1.888.888 

درهم، مقسم كالبالي:
 18.888  : السيد حارتي بوشعيب 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حارثي بوشعيب عنوانه)ا( 
رقم 48م زنقة 11 يناير تجزئة الرجاء 

6858) إبن احسد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد حارثي بوشعيب عنوانه)ا( 
رقم 48م زنقة 11 يناير تجزئة الرجاء 

6858) إبن احسد املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ب ن احسد بباريخ 19 غشت 

1)8) تمت رقم 7م.

88I

بوديح كونبا

انوار لالعمار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بوديح كونبا
شارع الحسن الثاني، 888)6، 

العروي املغرب

انوار لالعسار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

اشبذانن حي املطار عسارة امان 1 

 NADOR 6(888 الطابق الثالث

NADOR املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

((619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

انوار   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

لالعسار.

آالنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري االشغال العامة.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 1 امان  عسارة  املطار  حي  اشبذانن 

 NADOR 6(888 الثالث  الطابق 

NADOR املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسسال الشركة: 1.488.888 

درهم، مقسم كالبالي:

 : املكاوي  امين  ممسد  السيد 

درهم   188 بقيسة  حصة   7.888

للحصة.

السيد عبد املجيد ازدوفل : 7.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املكاوي  امين  ممسد  السيد 

رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا( 

)مNADOR 6(888 1 املغرب.

ازدوفل  املجيد  عبد  السيد 

املطار  حي  اشبذانن  شارع  عنوانه)ا( 

NADOR 6(888 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

املكاوي  امين  ممسد  السيد 

رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا( 

)مNADOR 6(888 1 املغرب

ازدوفل  املجيد  عبد  السيد 

املطار  حي  اشبذانن  شارع  عنوانه)ا( 

NADOR 6(888 املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ 19 غشت 

1)8) تمت رقم -.

81I

COMPTAFFAIRES

IMA BUSINESS
إعالن مبعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°(

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

IMA BUSINESS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: الطابق 

السفلي تجزئة مومن رقم 146 - 

8888) املحسدية املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

817م1.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 يوليوز   86 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيدة  بموزة  حصة   1888 تفويت 

وحيد  السيد  لصالح  مشيش  ايسان 

مشيش

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  مشيش  ايسان  السيدة  اسبقالة 

وحيد  السيد  وتعيين  الشركة  تسيي8 

ملدة  للشركة  وحيد  كسسي8  مشيش 

غي8 ممددة
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وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

ينص  الذي   :6-7-9 رقم  بند 

األسا�سي  النظا0  تميين  مايلي:  على 

للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بباريخ  باملحسدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم م176.

8(I

RYS CONSULTING

KELI PRO

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

RYS CONSULTING

85) شارع ابي دار الغفاري الطابق 

الثاني سيدي ال 8نو�سي، 8688)، 

الدارالبيضاء املغرب

KELI PRO شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي األمل 

1 زنقة 1 رقم 55 درب السلطان 

الفداء - 8554) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

5م)6)).

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 أبريل   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لخديم  عادل  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   1.888

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888

أبريل   19 بباريخ  املسرار  الحسين 

.(8(1

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 (8 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 787769.

Iم8

PF EXPERTS

BESTCALLMARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PF EXPERTS

)م زنقة ابن عطية, عسارة بنعبد 

الرازق , كليز مراكش، 48888، 

مراكش املغرب

BESTCALLMARA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي إقامة 

فاس، الطابق األول، رقم 4، شارع 

األمي8 موالي عبد هللا - 48888 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.7(969

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   (8(1 يوليوز   19 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 

رأسسالها  مبلغ   BESTCALLMARA

مقرها  وعنوان  درهم   18.888

الطابق  فاس،  إقامة  اإلجبساعي 
األول، رقم 4، شارع األمي8 موالي عبد 

هللا - 48888 مراكش املغرب نتيجة ل 

: قرار الجسع العا0 االسبتنائي.

إقامة  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
شارع   ،4 رقم  األول،  الطابق  فاس، 

 48888  - هللا  عبد  موالي  األمي8 

مراكش املغرب. 

و عين:
سالول  ابراهيم  السيد)ة( 

 rue des barrys hauts 6 )وعنوانه)ا

saint-martin- 88م4م  88م4م  

)ة(  كسصفي   de-londres france

للشركة.

الحدود  اإلقبضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  وممل  املخابرة  ممل  لهم 

بالبصفية  املبعلقة  والوثائق  العقود 
 ،4 : إقامة فاس، الطابق األول، رقم 

مراكش  هللا  عبد  موالي  األمي8  شارع 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6878)1.
84I

ائبسانية حكيم الرجواني ش.0.0 ذات الشريك 

الوحيد

 GENIE TRAVAUX ET شركة
MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي8 جديد للشركة

ائبسانية حكيم الرجواني ش.0.0 
ذات الشريك الوحيد

شارع ممسد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السال0 ويسالن مكناس، 

58888، مكناس املغرب
 GENIE TRAVAUX ET شركة
MULTISERVICES شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي املحل 
املسبخرج من الدار رقم 854 رياض 
ويسالن 1،ويسالن مكناس - 58888 

مكناس املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري -.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 م8 غشت  في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

املرزوقي فاطسة كسسي8 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 778م.
85I

كابيسوك

BTW SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كابيسوك
8) زنقة شونيي الدارالبيضاء، 
8878)، الدارالبيضاء املغرب

BTW SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
األطر رقم )4 الطابق األر�سي سيدي 

مومن - )848) الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.1(8597
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   (814 أكبوبر   (8 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
BTW SARL مبلغ رأسسالها 588.888 
اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
)4 الطابق األر�سي  تجزئة األطر رقم 
سيدي مومن - )848) الدارالبيضاء 

املغرب نتيجة ل : توقف النشاط.
تجزئة  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
األطر رقم )4 الطابق األر�سي سيدي 
مومن - )848) الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
الزعيم  رشيد  موالي  السيد)ة( 
كاليفورنيا  وعنوانه)ا(  الودغي8ي 
 (718( بوسكورة   (8 رقم  فيال  ادن 
)ة(  كسصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 
املبعلقة بالبصفية : تجزئة األطر رقم 

)4 الطابق األر�سي سيدي مومن
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م1  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

نون 8 814) تمت رقم 88561587.

86I

iso fidus

M.SAIF
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

iso fidus
حي األمال )8 رقم 48 مكبب رقم 86 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء، 

9648)، دارالبيضاء املغرب
M.SAIF شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجبساعي طابق 

السفلي حي البقد0 بلوك 8م رقم 

6م سيدي ال 8نو�سي الدارالبيضاء - 

8688) الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

5)م4م4.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (8(1 يوليوز   8( في  املؤرخ 

املصادقة على :

كرو�سي  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   988

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888
يوليوز   8( بباريخ  منصوري  سعيد 

.(8(1

كرو�سي  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   188

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888
عالء الدين الصغي8 بباريخ )8 يوليوز 

.(8(1

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م78955.

87I

ste cofiguer sarl

 STE FORMATOR CENTER
PRIVE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage nم

guercif، 35100، guercif maroc

 STE FORMATOR CENTER PRIVE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

الرشدية )1 زنقة ايسوزار كندر - 

5188م جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(8(1/(144

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   85
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FORMATOR CENTER PRIVE
غرض الشركة بإيجاز : - ارشادات 

وتكوين الطلبة
- وسيط.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - كندر  ايسوزار  زنقة   1( الرشدية 

5188م جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد كامل قدور : 1.888 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  قدور  كامل  السيد 
جرسيف  5188م  حسوسة  اوالد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
حي  عنوانه)ا(  قدور  كامل  السيد 
جرسيف  5188م  حسوسة  اوالد 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بجرسيف بباريخ 19 غشت 

1)8) تمت رقم 1)8)/1144.
88I

ائبسانية حكيم الرجواني ش.0.0 

ذات الشريك الوحيد

TX RITAGE شركة
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

ائبسانية حكيم الرجواني ش.0.0 
ذات الشريك الوحيد

شارع ممسد الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السال0 ويسالن مكناس، 

58888، مكناس املغرب

شركة TX RITAGE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 4م 

دار اللة موالتي بني ممسد، مكناس - 

58888 مكناس املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.58967

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 87 غشت 1)8) تم تمويل 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
»رقم 4م دار اللة موالتي بني ممسد، 

املغرب«  مكناس   58888  - مكناس 
م  الشطر  الشهدية  8م)  »رقم  إلى 

مكناس   58888  - مكناس  املنصور 

املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم )م8م.

89I

FIDUBAC SARL

G K S A MESSAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUBAC SARL

)16مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

G K S A MESSAGERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي اوالد علي 

بن حسو او سليم مطالسة ريف 

الناظور - م5))6 الدريوش املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.15619

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 غشت   89 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( سليسة اسروت 
458 حصة اجبساعية من أصل 458 
سليسان  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

اسروت بباريخ 89 غشت 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
االببدائية بالناضور بباريخ 17 غشت 

1)8) تمت رقم 711م.
98I

MON COMPTABLE SARL

AOUAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
6RUE DE BERKANE ( EMEم 

 ETAGE APPT 6 OUJDA، 60000،
OUJDA MAROC

 AOUAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 71 زنقة 
سلوى تجزئة بن ميسون حي الزيبون 

- 68888 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م798م
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AOUAD IMPORT EXPORT
االست8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبصدير.
71 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 
الزيبون  بن ميسون حي  تجزئة  سلوى 

- 68888 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
حصة   588  : يميى  عواد  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.
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 588  : القادر  عبد  حدو  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 71 عنوانه)ا(  يحي  عواد  السيد 

حي  ميسون  بن  تجزئة  سلوى  زنقة 

الزيبون 68888 وجدة املغرب.

السيد حدو عبد القادر عنوانه)ا( 

دوار عفرة بني بويفرار 68888 وجدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

 71 عنوانه)ا(  يحي  عواد  السيد 

حي  ميسون  بن  تجزئة  سلوى  زنقة 

الزيبون 68888 وجدة املغرب

السيد حدو عبد القادر عنوانه)ا( 

دوار عفرة بني بويفرار 68888 وجدة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 998).

91I

”SOCIETE HIBOOS LASER ’‘SARL AU

HIBOOS LASER SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE HIBOOS LASER ’‘SARL

”AU

 Hay SEDDIK ( N° (87

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

HIBOOS LASER SARL AU شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

الصديق ) رقم 87) املحسدية - 

8م88) املحسدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(8699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   8(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HIBOOS LASER SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - الصناعة 

اإلشهارية.

والت8كيب  والبصنيع  البصسيم   -

ملنبجات االتصال املرئي.

- القيا0 بجسيع األعسال اإلعالنية. 

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - املحسدية   (87 رقم   ( الصديق 

8م88) املحسدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : عبوب  وهيبة  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عبوب  وهيبة  السيدة 

املحسدية   16( الرقم   1 الحسنية 

8م88) املحسدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  عبوب  وهيبة  السيد 

املحسدية   16( الرقم   1 الحسنية 

8م88) املحسدية املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  باملحسدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1774.

9(I

ائبسانية حكيم الرجواني ش.0.0

 ذات الشريك الوحيد

TX RITAGE شركة
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ائبسانية حكيم الرجواني ش.0.0 
ذات الشريك الوحيد

شارع ممسد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السال0 ويسالن مكناس، 

58888، مكناس املغرب
شركة TX RITAGE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجبساعي رقم 4م 
دار اللة موالتي بني ممسد، مكناس - 

58888 مكناس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.58967

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت   87 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تنظيف الشقق

مقاول في النجارة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   19 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم )م8م.
Iم9

مؤثق

ABS OUARZAZATE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مؤثق
5 - زنقة درعة - الدار البيضاء، 
8888)، الدار البيضاء املغرب

ABS OUARZAZATE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي طريق 
أزمور – فيال رقم 7 – ريزيدنس 

الدوحة - 8م)8) - الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م))م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 ABS  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.OUARZAZATE
غرض الشركة بإيجاز : - 

الفندقية والسياحة..
طريق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
ريزيدنس   –  7 رقم  فيال   – أزمور 
البيضاء  الدار   - 8م)8)   - الدوحة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
الشيخ أحسد بن  السيد - 
 1.888  : نهيان  آل  ممسد  بن  سيف 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشيخ أحسد بن  السيد - 
نهيان عنوانه)ا(  آل  بن ممسد  سيف 
مقيم في أبو ضبي – اإلمارات العربية 
البيضاء.  الدار  8م)8)  املبمدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
سيف  بن  أحسد  السيد  الشيخ 
الدار  عنوانه)ا(  نهيان  آل  ممسد  بن 
رقم  فيال   – أزمور  طريق   - البيضاء 
8م)8) الدار  7 – ريزيدنس الدوحة 

البيضاء. املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 6م7899.
94I
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STE SONAZAK SARL

JOHN ELLIS TOUR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JOHN ELLIS TOUR

MEKNES، 50000، مكناس املغرب

JOHN ELLIS TOUR شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

رياض العسران، الشطر 1، ويسالن - 

58858 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

541(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 JOHN : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.ELLIS TOUR

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل  الغي8،  لحساب  املدر�سي 

املسبخدمين لحساب الغي8.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

رياض العسران، الشطر 1، ويسالن - 

58858 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : بندادة  مصطفى  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى بندادة عنوانه)ا( 

الثكنة العسكرية رقم 81م) 58858 

الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد مصطفى بندادة عنوانه)ا( 

الثكنة العسكرية رقم 81م) 58858 

الحاجب املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 811م.

95I

ACCOMPT CONSULTING

GROUPE AL HAYAT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA مEME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA،

60000، OUJDA MAROC

GROUPE AL HAYAT شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي مسجد 

عبدهللا بن عسر ممل رقم م - 

68888 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

7959م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   88

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GROUPE AL HAYAT

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة,اسبي8اد  لألغذية  الجسلة 

وتصدير

مسجد   : االجبساعي  املقر  عنوان 

عبدهللا بن عسر ممل رقم م - 68888 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 GROUPE AL HAYAT الشركة 

درهم   188 بقيسة  حصة   : 1.888

للحصة.

 1888  : حضوري  ممسد  السيد   

بقيسة 188.888 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ممسد حضوري عنوانه)ا( 

 68888 انكاد  بوعرفة  اوالد  دوار 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  عيادي  ممسد  السيد 

حي النصر زنقة دي امر رقم 4 68888 

وجدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 957).

96I

Cybio maroc

CYBIO MAROC
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cybio maroc

84 حي النهضة ) الرباط، 18888، 

الرباط املغرب

CYBIO MAROC شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 84 حي 

النهضة ) الرباط - 18888 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

154197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 CYBIO : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.MAROC

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منبوجات املخب 8ات.

حي   84  : االجبساعي  املقر  عنوان 

الرباط   18888  - الرباط   ( النهضة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 188  : عبدهللا  الحراكة  السيد 

حصة بقيسة 1.888 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحراكة عبدهللا عنوانه)ا( 

 18888 الرباط   ( النهضة  حي   84

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد الحراكة عبدهللا عنوانه)ا( 

 18888 الرباط   ( النهضة  حي   84

الرباط املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 94)8.

97I
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5MINUTES SARLAU

5MINUTES SARLAU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

5MINUTES SARLAU
رقم ) /155 ـــU7 مشروع أوالد 

عزوز الحي الحسني، 8م)8)، الدار 
البيضاء املغرب

5MINUTES SARLAU شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل رقم 
)/ U7-155 مشروع أوالد عزوز الحي 

الحسني - 8م)8) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
469م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي  م8 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.5MINUTES SARLAU
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوجبات السريعة.
ممل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
أوالد عزوز  )/ U7-155 مشروع  رقم 
الحي الحسني - 8م)8) الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 188  : عزالدين  الدري�سي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عزالدين  الدري�سي  السيد 
رقم   (( زنقة  جوادي  حي  عنوانه)ا( 

م ابن امسيك م)88) الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ياسين  عاشيب  السيد 

ليساسفة م بلوك د رقم 9)1 8198) 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 8م7981.

98I

GHAZIR COMPTA PRO

 LES PAVILLONS DE LA
PALMERAIE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LES PAVILLONS DE LA

PALMERAIE شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شقة رقم 

س 1 / 6 باملوري فيالج ) مراكش 

MARRAKECH 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

117881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   86

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 LES  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PAVILLONS DE LA PALMERAIE

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسياحية  الفندقية  املنشآت 

وتنضيم الحفالت

عنوان املقر االجبساعي : شقة رقم 

مراكش   ( فيالج  باملوري   6  /  1 س 

مراكش   MARRAKECH 48888

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : بوحريبة  فاضل  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوحريبة  فاضل  السيد 
مراكش   8( رقم   44 بلوك  ش   0 ح 

48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  بوحريبة  فاضل  السيد 
مراكش   8( رقم   44 بلوك  ش   0 ح 

48888 مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6115)1.

99I

FIGENOUV

ALETCO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عسارة 16 شقة م ديور 

السال0، 58858، مكناس املغرب

ALETCO شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار 

الحاجة الشرقية عين عرمة - 

58888 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

541(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ALETCO

-1اشغال   : بإيجاز  غرض الشركة 

االنعاش   (- البناء  واشغال  مخبلفة 

العقاري -مكراء االالت واملعدات.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الحاجة الشرقية عين عرمة - 58888 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

1.888 حصة   : السيد رافع جالل 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

رقم  عنوانه)ا(  جالل  رافع  السيد 

15 شارع الشاوية حي س س 0 ب عبد 

هللا 58878 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

رقم  عنوانه)ا(  جالل  رافع  السيد 

15 شارع الشاوية حي س س 0 ب عبد 

هللا 58878 مكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 814م.

188I
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FUDICAIRE ISMAILI

STE LAAROUBI NEW

SARL AU 
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي البقد0 بلوك ) رقم 87 السسارة، 

ES-SMARA MAROC ،7(888

 STE LAAROUBI NEW SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

 HAY وعنوان مقرها اإلجبساعي

 ESSALAM ( BLOC G N° (9 ES

SEMARA - 7(888 السسارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1م))

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 دجن 8   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LAAROUBI NEW SARL AU

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.

 HAY  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 ESSALAM ( BLOC G N° (9 ES

SEMARA - 7(888 السسارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : السيد مصطفى العروبي 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العروبي  مصطفى  السيد 

رقم  بابا  ولد  لحبيب  زنقة  عنوانه)ا( 

88 السسارة 888)7 السسارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

العروبي  مصطفى  السيد 

رقم  بابا  ولد  لحبيب  زنقة  عنوانه)ا( 

88 السسارة 888)7 السسارة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

88 مارس  االببدائية بالسسارة بباريخ 

1)8) تمت رقم 1)8)/57.

181I

HASSAN WAKRIM

 SOCIÉTÉ SARDINIÈRE«

MAROCAINE «SAMARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

HASSAN WAKRIM

)7 زنقة سال الدار البيضاء، 

8888)، الدار البيضاء املغرب

 SOCIÉTÉ SARDINIÈRE«

MAROCAINE »SAMARA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي )8 زنقة 

ممسد الفشبالي - - 58)8) الدار 

البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.18(551

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يونيو   (9 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 MAREYAGE - CONGELATION

- SURGELATION

البجسيد  بالجسلة،  األسساك  بيع 

والبجسيد العالي لألسساك.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م78998.

18(I

شركة بن بريك االستشارية

E FUMEUR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة بن بريك االستشارية
بلوك 7 رقم م1 يوسفية الغربية 
الرباط، 18888، الرباط املغرب

E FUMEUR شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 1865 حي 
الفالت سال الجديدة - 11188 سال 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
47)4م

 86 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 E  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FUMEUR
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السجائر االلكت8ونية.
عنوان املقر االجبساعي : 1865 حي 
سال   11188  - الجديدة  سال  الفالت 

الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : مروان  بووماي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مروان  بووماي  السيد 

الرباط 18888 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  مروان  بووماي  السيد 

الرباط 18888 الرباط املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بسال  االببدائية 

1)8) تمت رقم م)8.

Iم18

DEFT DIGITAL

DEFT DIGITAL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DEFT DIGITAL ديفت ديجيبال 

الرباط املغرب،18868،زنقة 

الداهومي العسارة رقم 8 الشقة رقم 

5 ديور الجامع

ديفت ديجيبال شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 

الداهومي العسارة رقم 8 الشقة رقم 

5 ديور الجامع، 18868، الرباط 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
رقم البقييد في السجل البجاري : 

154181

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

ديفت   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DEFT DIGITAL ديجيبال

البعليم  بإيجاز:  الشركة  غرض 

عن بعد
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

8 الشقة رقم  الداهومي العسارة رقم 

الرباط   ،18868 الجامع،  ديور   5

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 98.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

الطرابل�سي:  آد0  ممسد  السيد   
988 حصة بقيسة 188 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الطرابل�سي  آد0  ممسد  السيد 
العسارة  الداهومي  زنقة  عنوانه)ا( 
الجامع،  ديور   5 رقم  الشقة   8 رقم 

18868، الرباط املغرب 
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة: 
الطرابل�سي  آد0  ممسد  السيد 
العسارة  الداهومي  زنقة  عنوانه)ا( 
الجامع،  ديور   5 رقم  الشقة   8 رقم 

18868، الرباط املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 116898.  
184I

SAMIR FIDUCIAIRE

ZOLIS DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT

 3, 3EME ETAGE, VN,، 50000،
MEKNES MAROC

ZOLIS DISTRIBUTION شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي عسارة 5، 
املحل رقم 1، اقامة الفبح، شارع 
تازة، 0.ج - 58858 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
548(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 ZOLIS : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.DISTRIBUTION

االسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبصدير، املباجرة، اعسال البغليف 

والتهيئة.

عسارة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

5، املحل رقم 1، اقامة الفبح، شارع 

تازة، 0.ج - 58858 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسسال الشركة: 1.888.888 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الكدا0  الزهرة  السيدة 

الطابق   1( باء  شقة  قسر  اقامة  8م 

مكناس   58858 ج   0 فاس  زنقة   6

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد عبد العزيز امغار عنوانه)ا( 

اقامة ابن رشد 1 عسارة الف شقة 8 

0.ج 58858 مكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   84 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 658م.

185I

باال كونسالبينغ

بشيري سميرة كونصبت
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

باال كونسالبينغ

17 رياض ويسالن 1 مكناس، 

58888، مكناس املغرب

بشي8ي سسي8ة كونصتت شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي إقامة 

إيناس شقة م عسارة م زنقة عبد 

العزيز بوطالب القبيبات - 18858 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

154177

م)  في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 مارس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : بشي8ي 

سسي8ة كونصتت.

إعداد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخطط واملشاريع املعسارية واألعسال 

املبنوعة.

إقامة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
عبد  زنقة  م  عسارة  م  شقة  إيناس 

 18858  - القبيبات  بوطالب  العزيز 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : سسي8ة  بشي8ي  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سسي8ة  بشي8ي  السيدة 
زنقة  م  عسارة  م  شقة  إيناس  إقامة 

عبد العزيز بوطالب القبيبات 18858 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  سسي8ة  بشي8ي  السيدة 
زنقة  م  عسارة  م  شقة  إيناس  إقامة 

عبد العزيز بوطالب القبيبات 18858 

الرباط املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 75)8.
186I

iso fidus

 REHHAF FATH
MESSAGERIES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

iso fidus
حي األمال )8 رقم 48 مكبب رقم 86 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء، 

9648)، دارالبيضاء املغرب
 REHHAF FATH MESSAGERIES

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
املغرب العربي اقامة زرايبي الطابق 

الثاني الرمز ال 8يدي 98 عين حرودة 
ممسدية - 8م88) املحسدية املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(7875
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يوليوز   81 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رهاف  حسزة  )ة(  السيد  تفويت 
588 حصة اجبساعية من أصل 588 
فبح  حسزة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

هللا بباريخ 81 يوليوز 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 89 بباريخ  باملحسدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم مم17.
187I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 TRAVAUX EQUIPEMENTS
»GONZALEZ SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY EL BAHJA N° (1م EL

 KELAA DES SRAGHNA، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC



17981 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

 Travaux Equipements Gonzalez
Sarl« شركة ذات املسؤولية 
املحدودة )في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي 94) 
تجزئة الزيبون العطاوية قلعة 
السراغنة - 188م4 العطاوية 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.715

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (8(1 م1 غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 Travaux Equipements Gonzalez
Sarl« مبلغ رأسسالها 188.888 درهم 
وعنوان مقرها اإلجبساعي 94) تجزئة 
 - السراغنة  قلعة  العطاوية  الزيبون 
 : ل  نتيجة  املغرب  العطاوية  188م4 
البوقف عن مزاولة النشاط البجاري.

 (94 ب  البصفية  مقر  حدد  و 
قلعة  العطاوية  الزيبون  تجزئة 
السراغنة - 188م4 العطاوية املغرب. 

و عين:
السيد)ة( عسر الضيف وعنوانه)ا( 
الشعراء  الريكط  سيدي  تعاونية 
كسصفي  املغرب  العطاوية  188م4 

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقبضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  وممل  املخابرة  ممل  لهم 
بالبصفية  املبعلقة  والوثائق  العقود 
: 94) تجزئة الزيبون العطاوية قلعة 

السراغنة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بقلعة السراغنة بباريخ 18 

غشت 1)8) تمت رقم 1)8)/68م.
188I

ISWY CONSULTING

ISWY CONSULTING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISWY CONSULTING
18 زنقة الحرية الطابق م شقة 5، 

8158)، الدارالبيضاء املغرب

ISWY CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 18 زنقة 

الحرية الطابق م شقة 5 - 8888) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5)1م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   84

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 ISWY  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : تكنولوجيا 

املعلومات واالتصال الجديدة.
18 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 

 (8888  -  5 شقة  م  الطابق  الحرية 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 188  : إبراهيم  حسزان  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  إبراهيم  حسزان  السيد 
ميسور  شارع  القديم  الشق  عين 
زنقة 7م رقم 9 8158) الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  إبراهيم  حسزان  السيد 
ميسور  شارع  القديم  الشق  عين 
زنقة 7م رقم 9 8158) الدارالبيضاء 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 84 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.
189I

FIDUCO TANTAN

 INTÉGRALE FINIE DE
BÂTIMENT ROUTE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسسال الشركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II، 82010،

TAN-TAN maroc
 INTÉGRALE FINIE DE

BÂTIMENT ROUTE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

القدس رقم 797 - 81888 كلسيم 
املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(985
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم   (8(1 غشت   81 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»988.888 درهم« أي من »188.888 
عن  درهم«   1.888.888« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م1  بباريخ  بكلسيم  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/89).
118I

مكبب الحسابات ح ل

MAROC T.D.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

مكبب الحسابات ح ل
8) شارع الداخلة الطابق االول قرية 
الجساعة، 8م84)، الدار البيضاء 

املغرب
MAROC T.D.C شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 9م الطابق االول - 

8888) البيضاء املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

61م498.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 16 غشت  في  املؤرخ 

مسي8 جديد للشركة السيد)ة( ابيك 

ممسين كسسي8 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798119.

111I

ECOTIC

KABAFER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

ECOTIC

 rue mohamed diouri 84

 casablanca، 20000، casablanca

maroc

KABAFER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 9)ـ7) 

زنقة 6) حي السعادة، ال 8نو�سي - 

8688) الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

47م94.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم   (8(1 يونيو   (8 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

من  أي  درهم«   (.888.888«

»1.888.888 درهم« إلى »888.888.م 

درهم« عن طريق : إدماج احبياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798181.

11(I
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ECOTIC

SIC EL FALAH
شركة املساهسة

خفض رأسسال الشركة

ECOTIC
 rue mohamed diouri 84

 casablanca، 20000، casablanca
maroc

SIC EL FALAH شركة املساهسة
وعنوان مقرها اإلجبساعي طريق 

118 كلم 11.5 شارع الشفشاوني 
رقم 59م عين السبع - 8598) 

الدارالبيضاء املغرب.
خفض رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.6(869

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   (8(1 يونيو   15 في  املؤرخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  خفض 
من  أي  درهم«   778.888« قدره 
»8.888مم  إلى  درهم«   1.188.888«
القيسة  تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

اإلسسية لألسهم.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م79818.

Iم11

MAMABOSS SARL

MAMABOSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAMABOSS SARL
زاوية شارع 11 يناير ومصطفى 

املعاني رقم 185 اقامة بريسا اوفيس 
الطابق م شقة 16، 8888)، الدار 

البيضاء املغرب
MAMABOSS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي زاوية شارع 
11 يناير ومصطفى املعاني رقم 185 
اقامة بريسا اوفيس الطابق م شقة 
16 - 8888) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

579م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MAMABOSS

الحالقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبجسيل.

زاوية   : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع 11 يناير ومصطفى املعاني رقم 

م  الطابق  اوفيس  بريسا  اقامة   185

البيضاء  الدار   (8888  -  16 شقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 998  : اشبيشب  عادل  السيد 

حصة بقيسة 99.888 درهم للحصة.

السيدة ألينا فيليبوفا : 18 حصة 

بقيسة 1.888 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فيليبوفا  ألينا  السيدة 

6م  شقة   44 منزل  شينيكوف  شارع 

578م)4 نيجني كامسك روسيا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد عادل اشبيشب عنوانه)ا( 

9 زنقة جون موالن 88م49 بوي سان 

بوني فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

114I

AliensGEST

PALOMA FLEX 
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AliensGEST

 Avenue 18 Mai Tetouan 9

 Morocco APP07 ET02، 93000،

Tetouan املغرب

 Paloma Flex شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 18 

ماي عسارة 89 طابق )8 شقة 87 - 

888م9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

8145م

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز  1م 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.Paloma Flex

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 CAOUTCHOUC (FABRICATION

 DE PRODUITS EN

.(CAOUTCHOUC

عنوان املقر االجبساعي : شارع 18 

 -  87 شقة   8( طابق   89 عسارة  ماي 

888م9 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد عبد العزيز برشيدة : 188 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

برشيدة  العزيز  عبد  السيد 
إقامة  ابي رقراق  عنوانه)ا( شارع واد 
 84 الشقة   ( الطابق  التساتين 

888م9 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
برشيدة  العزيز  عبد  السيد 
إقامة  ابي رقراق  عنوانه)ا( شارع واد 
 84 الشقة   ( الطابق  التساتين 

888م9 تطوان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بباريخ  ببطوان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 18)م.

115I

ممسد بنان

JABIR.QOZAIBRE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

ممسد بنان
٦٥ شارع االمي8 موالي عبد هللا 
الطابق الثاني الشقة رقم ١ ابن 
أحسد، 6858)، ابن أحسد املغرب
JABIR.QOZAIBRE CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي الشقة 

رقم 1 الطابق االول زنقة الزرقطوني 
شارع الحسن الثاني ثالثاء لوالد - 

6788) ابن احسد املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.1855

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 16 غشت 1)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
زنقة  االول  الطابق   1 رقم  »الشقة 
الثاني  الحسن  شارع  الزرقطوني 
احسد  ابن   (6788  - لوالد  ثالثاء 
شارع  الثاني  »الطابق  إلى   « املغرب 
ابن   (6788  - لوالد  الثاني  الحسن 

احسد املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ب ن احسد بباريخ 19 غشت 

1)8) تمت رقم 8م.

116I
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aice compta

 KASSEMI TRAVAUX
 DE VOIRIE ET

 ASSAINISSEMENT
KATRAVA

إعالن مبعدد القرارات
aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،
casablanca maroc

 KASSEMI TRAVAUX DE VOIRIE
 ET Assainissement KATRAVA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: 178 شارع 
ابو القاسم الزهراوي إقامة عائشة 

رقم أ 4 ديار الصدق 9 - )884) 
البيضاء املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.79489
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (8(1 يوليوز   (6 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
العادية لشركة العامة غي8  الجسعية 
مسؤولية  ذات  شركة   KATRAVA
ممدودة تقرر وتوافق على نقل جسيع 
األسهم ؛ بسوجب الضسانات العادية 
شركة  في  إليها  ينبسون  ؛  والقانونية 
KATRAVA إلى املحال إليه: السيد بن 

عرفة عبد الكريم مغربي الجنسية 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
مدير  قاسمي  املصطفى  السيد  قرر 
شركة KATRAVA قرر االسبقالة من 
توقيع هذا  اعبباًرا من  مهامه كسدير 
العقد والذي يميطه االجبساع العا0 
كاملة  ذمة  إبراء  ويسنمه  به  علسا 
ودون تمفظ عن إدارته للشركة منذ 

إنشائها حتى تاريخه.
قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 
تم تعيين السيد بن عرفة عبد الكريم، 
كسدير  املذكورة،  الوظائف  بقبول 
ممدودة.  غي8  لفت8ة  للشركة  وحيد 
القيا0  يسكنه  الغاية،  لهذه  تمقيقا 
يراها  التي  اإلدارية  األعسال  بجسيع 
للشركة.  السليم  للتشغيل  مفيدة 
لديه  الثالثة،  باألطراف  يبعلق  فيسا 
الشركة  لبسثيل  الصالحيات  أوسع 
جسيع  في  عنها  نيابة  والبصرف 
الظروف، مع مراعاة الصالحيات التي 

للشريك.  صراحة  القانون  يسنمها 

تلتز0 الشركة تجاه أطراف ثالثة )بسا 

في ذلك البنك( ببوقيع املدير الجديد 

السيد بن عرفة عبد الكريم.

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

السيد  إلى  األسهم  تمويل  بعد  مايلي: 

الشركاء  قرر  الكريم،  عبد  عرفة  بن 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 

إلى  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

دات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

على  ينص  الذي   :6.7 رقم  بند 

بسوجب  ؛  األسهم  جسيع  نقل  مايلي: 

؛  والقانونية  العادية  الضسانات 

 KATRAVA شركة  في  إليها  ينبسون 

إلى املحال إليه: السيد بن عرفة عبد 

الكريم

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

املصطفى  السيد  إسبقالة  مايلي: 

للشركة  كسدير  مهامه  من  قاسمي 

الكريم  عبد  بن عرفة  السيد  وتعيين 

كسدير جديد للشركة 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قرر الشركاء تمويل الشكل القانوني 

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  ممدودة 

ممدودة دات شريك واحد.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ البيضاء  بالدار   البجارية 

 17 غشت 1)8) تمت رقم 7)7988.

117I

FIGENA SARL

LUPANAR CO
إعالن مبعدد القرارات

FIGENA SARL

 BD MED 5 RES.MIMOUSA 149

 1 3 ETG N 47.TANGER، 90000،

TANGER MAROC

LUPANAR CO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: 81. 
شارع املكسيك. طنجة 81. شارع 

 TANGER 98888 املكسيك. طنجة
.MAROC

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.9(187
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (8(1 يونيو   18 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
قرار رقم 81: الذي ينص على مايلي: 
 LUPANOR« الشركة:  اسم  تغيي8   -
؛   »KTB IMMO« بواسطة   »CO
 N(4م948م السلبية  الشهادة  بعد 

الصادرة بباريخ 1)8)/88/17.
على  ينص  الذي   :8( رقم  قرار 

مايلي: تمديث النظا0 األسا�سي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 LUPANOR« الشركة:  اسم  تغيي8   -
؛   »KTB IMMO« بواسطة   »CO
 N(4م948م السلبية  الشهادة  بعد 

الصادرة بباريخ 1)8)/88/17.
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تمديث النظا0 األسا�سي.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 54)45).

118I

PRIVILEGE CABINET

CIUTADELLA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،
90000، TANGER TANGER

CIUTADELLA PROMO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة اليسن 
18 الطباق الباني رقم 4 طنجة - 

98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5م)119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CIUTADELLA PROMO

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

اليسن 18 الطباق الباني رقم 4 طنجة 

- 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيدة الخراج شبساء : 88 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد الخراج ممسد : 688 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيدة ربيعة الصلعي : 88 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

88 حصة   : السيد الخراج ممسد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

88 حصة   : السيد الخراج ياسين 

بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة   88  : حسزة  الخراج  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الخراج شبساء  السيدة 

صفصفة  اقامة  القادرية  تجزاة 
طنجة   98888  19 رقم   ( الطابق 

املغرب.

عنوانه)ا(  ممسد  الخراج  السيد 
)م زنقة الورود الجبل الكبي8 98888 

طنجة املغرب.
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عنوانه)ا(  الصلعي  ربيعة  السيدة 
جامع  فيال  امراح شلوح شيكا  طريق 

املقراع 98888 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  ممسد  الخراج  السيد 
مرشان   167 رقم   ( الحسن  شارع 

98888 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  ياسين  الخراج  السيد 
مرشان   167 رقم   ( الحسن  شارع 

98888 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  حسزة  الخراج  السيد 
مرشان   167 رقم   ( الحسن  شارع 

98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  ممسد  الخراج  السيد 
)م زنقة الورود الجبل الكبي8 98888 

طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م1  بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم )م)45).
119I

ABDESLAM ANTID

 SOCIÉTÉ
 D›INVESTISSEMENT
 ET INTERMÉDIAIRE

IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE مم N 1م OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIÉTÉ D›INVESTISSEMENT
 ET INTERMÉDIAIRE

IMMOBILIERE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي الحي 

الشبه الصناعي تاركة الجديدة رقم 
8م - 888)5 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
151(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   85

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT

 ET INTERMÉDIAIRE

.IMMOBILIERE

غرض الشركة بإيجاز : -1 منعش 

عقاري 

-) األشغال املخبلفة.

الحي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

رقم  الجديدة  تاركة  الصناعي  الشبه 

8م - 888)5 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : مولود  عاقلش  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مولود  عاقلش  السيد 

 81 العاطي  عين   588 رقم   89  /0

888)5 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  مولود  عاقلش  السيد 

 81 العاطي  عين   588 رقم   89  /0

888)5 الرشيدية املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1156.

1(8I

BUSINESS CENTER OF AFRICA

GRUPLANETE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRUPLANETE

رقم م1 زنقة أحسد املجاطي اقامة 

جبال األلب 1 الطابق 8 معاريف، 

8888)، الدار البيضاء املغرب

GRUPLANETE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم م1 

زنقة أحسد املجاطي اقامة جبال 

األلب 1 الطابق 8 معاريف - 8888) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

587419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي  1م 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GRUPLANETE

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت واملعدات الصناعية.

م1  رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

جبال  اقامة  املجاطي  أحسد  زنقة 

األلب 1 الطابق 8 معاريف - 8888) 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 58  : البائب  اللطيف  السيد عبد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 58  : الداوودي  احسد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البائب  اللطيف  عبد  السيد 

 14 عسارة  م 8وكة  اقامة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   (848(  0 س   8 رقم 

املغرب.

السيد احسد الداوودي عنوانه)ا( 

الدار   6(68( املاء  راس  املقاومة  حي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

البائب  اللطيف  عبد  السيد 

 14 عسارة  م 8وكة  اقامة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   (848(  0 س   8 رقم 

املغرب

السيد احسد الداوودي عنوانه)ا( 

الدار   6(68( املاء  راس  املقاومة  حي 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم م1)م78.

1(1I

مكبب مماسبة

ALMAJD IKHWANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكبب مماسبة

عسارة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 88) الرشيدية، 884)5، 

الرشيدية املغرب

ALMAJD IKHWANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 98 

شارع القنادسة الرشيدية - 888)5 

الرشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.11851

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يونيو   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :

السيار  مهند  )ة(  السيد  تفويت 

 158 أصل  من  اجبساعية  حصة   58

)ة( ممسد عيد  السيد  لفائدة  حصة 

السيار بباريخ 5) يونيو 1)8).
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تفويت السيد )ة( مصعب السيار 
 158 أصل  من  اجبساعية  حصة   58
)ة( ممسد عيد  السيد  لفائدة  حصة 

السيار بباريخ 5) يونيو 1)8).
السيار  منزر  )ة(  السيد  تفويت 
 158 أصل  من  اجبساعية  حصة   58
)ة( ممسد عيد  السيد  لفائدة  حصة 

السيار بباريخ 5) يونيو 1)8).
السيار  مؤيد  )ة(  السيد  تفويت 
 158 أصل  من  اجبساعية  حصة   58
)ة( ممسد عيد  السيد  لفائدة  حصة 

السيار بباريخ 5) يونيو 1)8).
السيار  مهدي  )ة(  السيد  تفويت 
 158 أصل  من  اجبساعية  حصة   58
)ة( ممسد عيد  السيد  لفائدة  حصة 

السيار بباريخ 5) يونيو 1)8).
تفويت السيد )ة( مخلص السيار 
 158 أصل  من  اجبساعية  حصة   58
)ة( ممسد عيد  السيد  لفائدة  حصة 

السيار بباريخ 5) يونيو 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 17 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 88م.

1((I

مكبب مماسبة

CHAD PALM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكبب مماسبة
عسارة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 88) الرشيدية، 884)5، 

الرشيدية املغرب
CHAD PALM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي قصر 

بوذنيب وادي نعا0 بودنيب 
الرشيدية - 888)5 بوذنيب 

الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
1)م14.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت   85 في  املؤرخ 

املصادقة على :

شادلي  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   588

1.888 حصة لفائدة السيد )ة( مريم 

بوجيدي بباريخ 89 غشت 1)8).

شادلي  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   588

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888

غشت   86 بباريخ  املصباحي  يونس 

.(8(1

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 16 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 81م.

Iم)1

DIGIT’ALL WORLD

 PRIVILÈGE LUXURY

FITNESS CLUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 PRIVILÈGE LUXURY FITNESS

CLUB

6 زنقة يسن مكبب رقم 6، 58م8)، 

الدار البيضاء املغرب

 PRIVILÈGE LUXURY FITNESS

CLUB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 6 زنقة 

يسن مكبب رقم 6 - 58م8) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

51(897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 PRIVILÈGE LUXURY FITNESS

.CLUB

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصاالت الرياضية.

زنقة   6  : االجبساعي  املقر  عنوان 

الدار  58م8)   -  6 رقم  مكبب  يسن 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسسال الشركة: 1.888.888 

درهم، مقسم كالبالي:

ودغي8ي  ادري�سي  جواد  السيد 

درهم   188 بقيسة  حصة   6.588  :

للحصة.

ودغي8ي  ادري�سي  فاتن  السيدة 

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888  :

للحصة.

 (.588  : بنيس  مامون  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ودغي8ي  ادري�سي  جواد  السيد 

 41 رقم  كلثو0  تجزئة  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار  58م8)  كاليفورنيا 

املغرب.

ودغي8ي  ادري�سي  فاتن  السيدة 

رقم  فيال  بابيلون  تجزئة  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار  58م8)  كاليفورنيا   4

املغرب.

عنوانه)ا(  بنيس  مامون  السيد 

4 كاليفورنيا  تجزئة بابيلون فيال رقم 

58م8) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

ودغي8ي  ادري�سي  جواد  السيد 

 41 رقم  كلثو0  تجزئة  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار  58م8)  كاليفورنيا 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789417.

1(4I

BUSINESS CENTER OF AFRICA

GRUPLANETE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRUPLANETE

117 زنقة ابن مني8إقامة الزرقاء 

الطابق االول شقة رقم ) املعاريف، 

8888)، الدار البيضاء املغرب

GRUPLANETE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 117 زنقة 
ابن مني8إقامة الزرقاء الطابق االول 

شقة رقم ) املعاريف - 8888) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

587419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي  1م 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GRUPLANETE

اسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملعدات  اآلالت  وتركيب  تصدير 

الصناعية.
عنوان املقر االجبساعي : 117 زنقة 
االول  الطابق  الزرقاء  مني8إقامة  ابن 

شقة رقم ) املعاريف - 8888) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

99 درهم،  الشركة:  مبلغ رأسسال 

مقسم كالبالي:

 58  : البائب  اللطيف  السيد عبد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 58  : الداوودي  احسد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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البائب  اللطيف  عبد  السيد 
 14 عسارة  م 8وكة  اقامة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   (848(  0 س   8 رقم 

املغرب.
السيد احسد الداوودي عنوانه)ا( 
راس   6(68( املاء  راس  املقاومة  حي 

املاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
البائب  اللطيف  عبد  السيد 
 14 عسارة  م 8وكة  اقامة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   (848(  0 س   8 رقم 

املغرب
السيد احسد الداوودي عنوانه)ا( 
راس   6(68( املاء  راس  املقاومة  حي 

املاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم م1)م78.
1(5I

le partenaire fiscal

ACM TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

le partenaire fiscal
49 شلرع عسر الخطاب طابق م رقم 

6 عسارة ال 8كة، 98888، طنجة 
املغرب

ACM TECHNOLOGY شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي : تجزئة 

رقم A1 17، منطقة البصدير الحرة 
- 98888 طنجة املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.18(811
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
املؤرخ في م8 غشت 1)8) تم تمويل 
املقر االجبساعي الحالي للشركة من »: 
تجزئة رقم A1 17، منطقة البصدير 
الحرة - 98888 طنجة املغرب« إلى »: 
تجزئة رقم A1 17، منطقة البصدير 
 - م16م1.  رقم  بريد  الحرة، صندوق 

98888 طنجة املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم م1)45).
1(6I

AUDINEX SARLAU

FIRST4COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

AUDINEX SARLAU
شارع عبد املومن وزنقة شتيال، 

طابق 4، بامليي -، الدار البيضاء، 
)884)، الدار البيضاء املغرب

FIRST4COM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
أنماس أنهوي، مبنى رقم 6، الطابق 

الثاني، رقم 4، معارف، الدار 
البيضاء - 8مم8) الدار البيضاء 

املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
81917م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 86 غشت 1)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 ،6 رقم  مبنى  أنهوي،  أنماس  »شارع 
الطابق الثاني، رقم 4، معارف، الدار 
البيضاء  الدار  8مم8)   - البيضاء 
املغرب« إلى »شارع عبد املومن وزنقة 
شتيال، الطابق رقم 6، بامليي - )884) 

الدار البيضاء املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798175.
1(7I

MEDAFCO CONSULTING

 BIG WORKS BNI
)بيغ ورك بني (

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

MEDAFCO CONSULTING
 AL IRFANE (, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249 - TANGER، 90000،

TANGER TANGER

BIG WORKS BNI )بيغ ورك بني ( 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي مركز ستت 
بني افاسن دائرة واد امليل تازة - 

م581م تازة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
85م5.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 8) يناير 1)8) تست إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  البالية  األنشطة 

الحالي :
نقل البضائع ونقل معدات البناء 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   89 بباريخ  ببازة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 96).

1(8I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

RAYON AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CENTRE
CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN
 RESID AYOUB IMM B N° 6م

 AIN HARROUDA KM 17،
 28630، MOHAMMEDIA

MAROC
RAYON AGRICOLE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 6م عسارة 
ب إقامة أيوب حي واد املخازن عين 

حرودة 8م88) املحسدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م867)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   87
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.RAYON AGRICOLE
غرض الشركة بإيجاز : االسبغالل 

الزراعي 
اسبي8اد وتصدير.

عنوان املقر االجبساعي : 6م عسارة 
عين  املخازن  واد  حي  أيوب  إقامة  ب 

حرودة 8م88) املحسدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : الحسن  مخلص  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مخلص الحسن عنوانه)ا( 
الكامل  بن  هللا  عبد  سيدي  دوار 
 (4888 اسساعيل  سيدي  جساعة 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد مخلص الحسن عنوانه)ا( 
جساعة  الكامل  بن  هللا  عبد  سيدي 
الجديدة   (4888 اسساعيل  سيدي 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  باملحسدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم )194.
1(9I

secotrages snc

KHALID TARIK NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

secotrages snc
رقم ) زنقة ادريس الياموري بالعربي 

وجه عروس مكناس، 58888، 
مكناس املغرب

KHALID TARIK NEGOCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي : )1 درب 
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سال0 بلسعطي الزيبون - 58888 
مكناس املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.46115

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   (8(1 غشت   89 في  املؤرخ 
 KHALID TARIK NEGOCE حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
رأسسالها 188.888,88 درهم وعنوان 
سال0  درب   1( اإلجبساعي  مقرها 
مكناس   58888  - الزيبون  بلسعطي 

املغرب نتيجة الزمة القطاع.
و عين:

بوشناني  ايت  طارق  السيد)ة( 
شقة  بروطان  عسارة  وعنوانه)ا( 
مكناس   58888 0.ج  نهرو  شارع   8

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
)1 درب  1)8) وفي  89 غشت  بباريخ 
 58888  - الزيبون  بلسعطي  سال0 

مكناس املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم )8).

8Iم1

مكبب مماسبة

TRANS AZARINO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكبب مماسبة
عسارة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 88) الرشيدية، 884)5، 

الرشيدية املغرب
TRANS AZARINO شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
ممسد السادس رقم )4 مكرر 

تاركة الجديدة الرشيدية - 888)5 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(8(1/151(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 TRANS : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.AZARINO

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخبلفة

النقل لحساب الغي8

بيع مواد البناء.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
مكرر   4( رقم  السادس  ممسد 

 5(888  - الرشيدية  الجديدة  تاركة 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 : حاحيوي  اسساعيل  السيد 

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حاحيوي  اسساعيل  السيد 
صناعية  الشبه  املنطقة  عنوانه)ا( 
الرشيدية  الجديدة  تاركة  رقم1م 

88)5 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
حاحيوي  اسساعيل  السيد 
صناعية  الشبه  املنطقة  عنوانه)ا( 
الرشيدية  الجديدة  تاركة  رقم1م 

888)5 الرشيدية املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم )115.

1Iم1

MEDAFCO CONSULTING

BIG WORKS BNI
 )بيغ ورك بني(

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MEDAFCO CONSULTING

 AL IRFANE (, GH4, IMMEUBLE

 47 N° 249 - TANGER، 90000،

TANGER TANGER

BIG WORKS BNI )بيغ ورك بني( 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي مركز 

بني افراسن دائرة واد امليل تازة - 

م581م تازة املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

85م5.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يناير   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ملغاري  عساد  )ة(  السيد  تفويت 

166 حصة اجبساعية من أصل ممم 
حصة لفائدة السيد )ة( هشا0 ملغاري 

بباريخ 8) يناير 1)8).
ملغاري  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

167 حصة اجبساعية من أصل ممم 
حصة لفائدة السيد )ة( هشا0 ملغاري 

بباريخ 8) يناير 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

مارس   89 بباريخ  ببازة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 96).

I)م1

ste united consulting

STE VENNDEV
شركة ذات مسؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste united consulting

 N° 14 ESPACE SAISS AV DES

FAR FES، 30000، FES MAROC

STE VENNDEV شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 16 
زنقة عبد العزيز الطالبي الطابق 

االول شارع عالل بن عبد هللا فاس - 
8888م فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
69181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.VENNDEV
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
مطور،  معلوميات،  مقاول،مهندس 
االستشارات  ويب-  وم 8مج  مصسم 

املعلوماتية.
 16 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الطابق  الطالبي  العزيز  عبد  زنقة 
االول شارع عالل بن عبد هللا فاس - 

8888م فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 : الحكيم  عبد  بقيش  السيد 
درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحكيم  عبد  بقيش  السيد 
اللة  حي   6 زنقة  6م  رقم  عنوانه)ا( 
8888م  فاس  العليا  زواغة  سكينة 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
الحكيم  عبد  بقيش  السيد 
عنوانه)ا( 6م زنقة 6 حي اللة سكينة 
فاس  8888م  فاس  العليا  زواغة 

املغرب.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)8)/717م.
Iمم1

FIDUCIAIRE EL AARAJ

B.M VOYAGES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي8 جديد للشركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ
 1(RUE DE LIBAN ENRESOL

N°1، 90000، TANGER MAROC
B.M VOYAGES شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع ابن 
ابي زرع رقم )6 ال 8انص - 98888 

طنجة املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م11747.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تعيين  تم   (8(1 يوليوز   81 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

بنداوود مليكة كسسي8 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم م5)7.
4Iم1

FIDUCIAIRE KHADAMAT

WHITE CAMEL WAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE KHADAMAT
 5RUE OUED TENSIFT

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA maroc

WHITE CAMEL WAY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(
 ESPACE وعنوان مقرها اإلجبساعي

 PAQUET BUREAU N° (86 -
8888) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.187481
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 يونيو   18 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   WHITE CAMEL WAY
وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 
 ESPACE PAQUET مقرها اإلجبساعي
الدار   BUREAU N° (86 - (8888
قرر   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 
 18 بباريخ  االسبثنائي  العا0  الجسع 

يونيو1)8) ما يلي: 
الحل قبل األوان للشركة ووضعها 

ممل تصفية
ابو  خالد  السيد  املصفي  تسسية 

العلى وتمديد مهامه
 ESPACE و حدد مقر البصفية ب
 PAQUET BUREAU N° (86 -

8888) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

العلى  ابو  خالد  السيد)ة( 
عسارة  االسساعلية  تجزئة  وعنوانه)ا( 
6 رقم 1 كاليفورنييا 8888) ابو العلى 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
8م  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم 784981.

5Iم1

مكبب املحاسبة

TAZASSUR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

مكبب املحاسبة
شارع جون كينيدي عسارة أعراب 

الطابق األول رقم ب4، 5888م، تازة 
املغرب

TAZASSUR شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 176 شارع 
ممسد الخامس تازة - 5888م تازة 

املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4511

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 8) يوليوز 1)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
تازة  الخامس  ممسد  شارع   176«
 1 »رقم  إلى  املغرب«  تازة  5888م   -
اقامة الخوارزمي ) حي تيليال تيكوين 

اكادير - 88888 اكادير املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  ببازة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 468.

6Iم1

مكبب املحاسبة

 CHRAA CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكبب املحاسبة
شارع جون كينيدي عسارة أعراب 

الطابق األول رقم ب4، 5888م، تازة 
املغرب

 CHRAA CONSTRUCTION SARL
AU شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي حد اوالد 
زبي8 مركز تازة - 5888م تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
6145

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 CHRAA CONSTRUCTION SARL

.AU
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخبلفة والبناء والبجارة.
عنوان املقر االجبساعي : حد اوالد 

زبي8 مركز تازة - 5888م تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 58.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد الشرع سعيد : 188 حصة 

بقيسة 588 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعيد  الشرع  السيد 
اوالد الزبي8 تازوة 5888م تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  الشرع  السيد 
اوالد الزبي8 تازوة 5888م تازة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  ببازة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 469.

7Iم1

FIDUBAC SARL

بومحاح ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)16مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
بومماح ترانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي مجسع 
األعسال اإلسالمي - بوتيك إداري 
م5)1 أوندا الناظور - 888)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

((6(7
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   88
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : بومماح 

ترانس.
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمبعة غي8 املصاحبة
للبضائع  والدولي  الوطني  -النقل 

لآلخرين
-اسبي8اد وتصدير.

مجسع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
إداري  بوتيك   - اإلسالمي  األعسال 
 6(888  - الناظور  أوندا  م5)1 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد الهاشمي عبدالسال0 : 588 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد بومماح عالل : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالسال0  الهاشمي  السيد 
زايو  السكر  معسل  حي  عنوانه)ا( 

888)6 الناظور املغرب.
عنوانه)ا(  عالل  بومماح  السيد 
 6(888 الناظور  فرخانة  عيادى 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عبدالسال0  الهاشمي  السيد 
زايو  السكر  معسل  حي  عنوانه)ا( 

888)6 الناظور املغرب
عنوانه)ا(  عالل  بومماح  السيد 
 6(888 الناظور  فرخانة  عيادى 

الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 16 غشت 

1)8) تمت رقم 789م.
8Iم1

FO CONSULTUNG SARL AU

الشركة املدنية العقارية مصحة 
تمارة

شركة البضامن
تفويت حصص

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 4م APPT ( RUE AL

 ADDARISSA HASSAN، 100000،
RABAT MAROC

الشركة املدنية العقارية مصحة 
تسارة شركة البضامن

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
عالل بن عبد هللا زنقة 4 حي 

األندلس تجزئة املغربية القديسة - 
888)1 تسارة املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.187989
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جواد  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجبساعية  حصة   944 الصايغ 
السيد  لفائدة  حصة  )م58.8  أصل 
 (7 )ة( عبد الكريم املحسودي بباريخ 

يوليوز 1)8).
جواد  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 
الصايغ 18.888 حصة اجبساعية من 
السيد  لفائدة  حصة   49.888 أصل 
يوليوز   (7 بباريخ  املحسودي  ليلى  )ة( 

.(8(1
جواد  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 
الصايغ 18.856 حصة اجبساعية من 
السيد  لفائدة  حصة  88).8م  أصل 
يوليوز   (7 بباريخ  وهبي  يوسف  )ة( 

.(8(1
جواد  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجبساعية  8)4.7 حصة  الصايغ 
السيد  لفائدة  حصة  )5م.19  أصل 
يوليوز   (7 بباريخ  بنشبة  ادريس  )ة( 

.(8(1
جواد  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجبساعية  8)4.7 حصة  الصايغ 
السيد  لفائدة  حصة  )م14.6  أصل 
 (7 بباريخ  املست8شد  ابراهيم  )ة( 

يوليوز 1)8).

جواد  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجبساعية  )7.55 حصة  الصايغ 

أصل )9.91 حصة لفائدة السيد )ة( 
يوليوز   (7 بباريخ  ساسنو  اسساعيل 

.(8(1

جواد  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجبساعية  68م.) حصة  الصايغ 

أصل 68م.) حصة لفائدة السيد )ة( 
عبد املنعم أيت علي بباريخ 7) يوليوز 

.(8(1

زاهي  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة  68م.) 

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   11.888
عبد املنعم أيت علي بباريخ 7) يوليوز 

.(8(1

زاهي  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   4.7(8

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   9.448

الياس ميكو بباريخ 7) يوليوز 1)8).

زاهي  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   4.7(8

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   4.7(8
يوليوز   (7 بباريخ  املنهي  مصطفى 

.(8(1

رايف  نعيسة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   4.7(8

8)4.7 حصة لفائدة السيد )ة( يونس 

ساسبو بباريخ 7) يوليوز 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   (7 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 498.

9Iم1

FO CONSULTUNG SARL AU

الشركة املدنية العقارية مصحة 
تمارة

شركة البضامن
تعيين مسي8 جديد للشركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 4م APPT ( RUE AL

 ADDARISSA HASSAN، 100000،

RABAT MAROC

الشركة املدنية العقارية

 مصحة تسارة شركة البضامن

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

عالل بن عبد هللا زنقة 4 حي 

األندلس تجزئة املغربية القديسة 

املغرب - 888)1 تسارة املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.187989

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

املحسودي عبد الكريم كسسي8 آخر

تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (7 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 498.

148I

H(MC

HIGH FRUITS COMPANY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

H(MC

187 شارع تازة حي موالي عبد هللا 
رقم 5 عين الشق الدار البيضاء، 

casablanca maroc ،(8888

 HIGH FRUITS COMPANY

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 6) حي 

مرس سلطان الشقة م الطابق 1 - 

8888) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

817م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 HIGH : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.FRUITS COMPANY
إسبغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بادخال  الزراعية  االرا�سي  جسيع 
في  سواء  الصناعية  الزراعية  طرق 
الحقول  في  او  الزراعية  الصوبات 
واسبي8اد  وتعبئة  انباج  املكشوفة 
وتصدير وتسويق في السوق الداخلي 
الزراعية  املنباجات  لجسيع  والخارجي 
تسويق  الزراعية  االرا�سي  تأجي8 
وتصدير  اسبي8اد  والبذور  النباتات 

النباتات.
حي   (6  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 -  1 الطابق  م  الشقة  سلطان  مرس 

8888) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : املو�سي  كريم  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املو�سي  كريم  السيد 
 ( الطابق  ممفوظ  نجيب  شارع   88
ابراهيم  سيدي  زنقة  زاوية  م  الشقة 

888) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  املو�سي  كريم  السيد 
 ( الطابق  ممفوظ  نجيب  شارع   88
ابراهيم  سيدي  زنقة  زاوية  م  الشقة 

888) الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798468.
141I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

JAABOUKA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave mohammed diouri

 n°5 kenitra، 14000، kenitra

MAROC

JAABOUKA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي م) شارع 

انوال عسارة فلوري 11 مكبب رقم 4 

ميسوزا - 14888 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

4(71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.JAABOUKA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدمين

نقل البضائع.

عنوان املقر االجبساعي : م) شارع 

انوال عسارة فلوري 11 مكبب رقم 4 

ميسوزا - 14888 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 518  : حسزة  جعبوقة  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة   498  : عادل  تغرار  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسزة  جعبوقة  السيد 

الشرقية  الرامي  بئ8  م45  الرقم 

القنيطرة 14888 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  عادل  تغرار  السيد 

مارسيليا  م81م1  ماراثون  شارع   18

فرنسا م81م1 مارسيليا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  حسزة  جعبوقة  السيد 

الشرقية  الرامي  بئ8  م45  الرقم 

القنيطرة 14888 القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 88815.

14(I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

SOCIETE TAMASOUNT 

D’ ELECTRIFICATION SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

 HAY TARGA 878

 -MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE TAMASOUNT 

 D›ELECTRIFICATION SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة رقم 

81 ايت الشيخ علي ايت اورير - 

48888 ايت اورير املغرب.

وفاة شريك
رقم البقييد في السجل البجاري 

.((781

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

اإلعال0  تم   (8(1 ماي   (8 في  املؤرخ 

تسصونت  ممسد  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

مارس  8م  في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

1)8) بالشكل األتي :

 88 تعكيت،  فاطسة  السيد)ة( 

حصة.

 177 تسصونت،  هشا0  السيد)ة( 

حصة.

 88 تسصونت،  مريم  السيد)ة( 

حصة.

 88 تسصونت،  كريسة  السيد)ة( 

حصة.

 88 تسصونت،  حفيظة  السيد)ة( 

حصة.
السيد)ة( زهرة عبو، 184 حصة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 9518.
Iم14

BOUYA CONSULTIN (

INTERSTAR TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص

BOUYA CONSULTIN (
 AV MLY ABDELLAH ETG ( مم

NO 26، 90000، TANGER maroc
INTERSTAR TRANS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 9) شارع 
عسر إبن العاص طابق م رقم 6) 
طنجة 9) شارع عسر إبن العاص 
طابق م رقم 6) طنجة 98888 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
489م18.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 أبريل  م1  في  املؤرخ 

املصادقة على :
اللجري  عساد  )ة(  السيد  تفويت 
188 حصة اجبساعية من أصل 188 
حصة لفائدة السيد )ة( عبد الرحيم 

مرون بباريخ م1 أبريل 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   8( بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم م97)4).
144I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE MR SUSHI SARL/AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41

lazaret، 60000، Oujda Maroc
 STE MR SUSHI SARL/AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة 
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ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

ممسد 6 رقم 7م وجدة - 68888 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7989م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MR SUSHI SARL/AU
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخدمات املطعم املبنقل.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 68888  - وجدة  7م  رقم   6 ممسد 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيدة الكريمي شاهيناز : 1.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
شاهيناز  الكريمي  السيدة 
النخيل  شارع  القدس  حي  عنوانه)ا( 
رقم 8م الطابق م شقة رقم 17 وجدة 

68888 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
شاهيناز  الكريمي  السيدة 
النخيل  شارع  القدس  حي  عنوانه)ا( 
رقم 8م الطابق م شقة رقم 17 وجدة 

68888 وجدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 994).
145I

CABINET BENSOUSSI

 CUTTING-EDGE
TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET BENSOUSSI

 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUE LAHORE ET SAYED KOTB

 6EME ÉTAGE N°66، 90000،

TANGER MAROC

 CUTTING-EDGE TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 9م سيتي 

لوج أ ساحة السويد شارع موالي 

هشا0 - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

119411

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مببوعة  الشركة  تسسية 

بسخبصر  اإلقبضاء  عند 

 CUTTING-EDGE  : تسسيتها 

.TECHNOLOGY

مراجعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستشارات نظم املعلومات • تصسيم 

منبجات  وتشغيل  وإنباج  وتطوير 

وال 8امج.  واإللكت8ونيات  الكسبيوتر 

ذات  العسليات  جسيع  أعم  وبشكل 

الصلة.

عنوان املقر االجبساعي : 9م سيتي 

موالي  شارع  السويد  ساحة  أ  لوج 

هشا0 - 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

حصة   68  : مزوز  يوسف  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 48  : اطريشا  فطيسة  السيدة 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مزوز  يوسف  السيد 
للعسل  الوطني  املعهد  الحريري  شارع 

االجبساعي 98888 طنجة املغرب.
السيدة فطيسة اطريشا عنوانه)ا( 
زنقة لندن حي الدمنة 4888م تاونات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيدة فطيسة اطريشا عنوانه)ا( 
زنقة لندن حي الدمنة 4888م تاونات 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 61م45).

146I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 STE PHARMACIE RIM
*WISLANE *SPRW

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°4( BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES، 50080،
MEKNES MAROC

 STE PHARMACIE RIM WISLANE
SPRW** شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

 ,Cوعنوان مقرها اإلجبساعي رقم م
شطر1، تجزئة رياض العسران، 
ويسالن - 58888 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
54867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   8(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 PHARMACIE RIM WISLANE

.**SPRW
غرض الشركة بإيجاز : صيدالني.

 ,Cم : رقم  عنوان املقر االجبساعي 
العسران،  رياض  تجزئة  شطر1، 

ويسالن - 58888 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
حصة   1.888  : بادو  ريم  السيدة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
فيال  عنوانه)ا(  بادو  ريم  السيدة 
6، زنقة 16، حي النصر، 0 ج 58888 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
فيال  عنوانه)ا(  بادو  ريم  السيدة 
6، زنقة 16، حي النصر، 0 ج 58888 

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 4)7م.

147I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 INGENIERIE ET
CONCEPTION TECHNIQUE

شركة ذات مسؤولية ممدودة 
ذات الشريك الوحيد

حل شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt 4

tetouan، 93000، tetouan maroc
 INGENIERIE ET CONCEPTION

 TECHNIQUE
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شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي شقه 4 

شارع ممسد اليزيدي اقامه االندلس 
بلوك ج - 848م9 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م68)).
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر   (8(1 يوليوز   15 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 INGENIERIE الوحيد  الشريك  ذات 
 ET CONCEPTION TECHNIQUE
درهم   188.888,88 رأسسالها  مبلغ 
 4 شقه  اإلجبساعي  مقرها  وعنوان 
االندلس  اقامه  اليزيدي  شارع ممسد 
املغرب  تطوان  848م9   - ج  بلوك 

نتيجة ل : ضائقه ماليه.
 4 البصفية ب شقه  مقر  و حدد 
االندلس  اقامه  اليزيدي  شارع ممسد 

بلوك ج - 848م9 تطوان املغرب. 
و عين:

البوشيبي  الدين  نور  السيد)ة( 
صف  السبع  كوديه  وعنوانه)ا( 
888م9  رقم  الزنقه  السفلي  الحسا0 

تطوان املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  ببطوان  االببدائية 

1)8) تمت رقم م8)م.

148I

le partenaire fiscal

AUDIOOPTIC NORD
إعالن مبعدد القرارات

le partenaire fiscal
49 شلرع عسر الخطاب طابق م رقم 

6 عسارة ال 8كة، 98888، طنجة 
املغرب

AUDIOOPTIC NORD »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: 1 مركب 
امليزانB ,عسارة نور1 ,املحل رقم ) - 

98888 طنجة املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

9م877.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 يونيو   (( في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة والذي  تغيي8 اسم  مايلي:  

 MEGA AUDITION SARL  ’‘ أصبح 

.’’AU

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

االجبساعي  املقر  تمويل  مايلي:  

للشركة إلى العنوان اآلتي: عسارة رقم 

9)، طريق ممسد عبدو وشارع فاس، 

الطابق األول، طنجة.

على  ينص  الذي  م:  رقم  قرار 

املؤس�سي  الغرض  يعدل  مايلي:  

النمو  على  اليو0  هذا  من  للشركة 

البالي: 

 - مستشار السسع. 

السسعية.  األجهزة  وإصالح  بيع   -  

أو  املباشرة  املساهسة  عامة:  بصفة 

في  للشركة  املباشرة  املباشرة،  الغي8 

املالية،  البجارية،  العسليات  جسيع 

جسيع  وفي  املنقولة  أو  العقارية 

الصناعية  أو  البجارية  املؤسسات 

املرتبطة بالنشاط االجبساعي للشركة 

أو بأي نشاط مشابه أو ملحق يعطي 

أفضلية لبطور الشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيي8 التسسية

بند رقم م: الذي ينص على مايلي: 

تغيي8 الغرض

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيي8 املقر

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   89 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم م4514).

149I

FLASH ECONOMIE

TRANS FREINDS
إعالن مبعدد القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

TRANS FREINDS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: سيدي 
مؤمن جديد ) GR شارع ممسد 

التهامي سطاتي رقم 48 - 8888) 
الدر البيضاء املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.(88845
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (8(1 مارس   81 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
السيد   * حصص  تفويت  مايلي: 
بوشعيب عاطف يتيع وينقل بسوجب 
إلى  العادية  والحقوق  الضسانات 
الذي  الخلف  الرحيم  عبد  السيد 
 1888 أصل  من  سهم   188 يقبل 
 * الشركة.  املال  رأس  تشكل  سهم 
السيد عبد الحق عاطف يتيع وينقل 
بسوجب الضسانات والحقوق العادية 
إلى السيد عبد الرحيم الخلف الذي 
 1888 إجسالي  من   

ً
سهسا  458 يقبل 

بعد  الشركة.  املال  رأس  تشكل  سهم 
بيع األسهم من قبل السيد بوشعيب 
عاطف،  الحق  عبد  والسيد  عاطف 
يبم توزيع رأس املال على النمو البالي: 
 1888 الخلف:  الرحيم  عبد  السيد 
وحدة   1888 إجسالي   100٪ سهم 

100٪
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
العا0  الجسع  يأخذ  مسي8:  اسبقالة 
السبتنائي علسا باسبقالة السيد عبد 
كسسي8.  منصبه  من  عاطف  الحق 
تعيين  السبتنائي  العا0  الجسع  ويقرر 
مسي8ًا  الخلف  الرحيم  عبد   / السيد 
ممدودة  غي8  لفت8ة  للشركة  وحيًدا 
بشكل  ملزمة  سبكون  الشركة  وأن 
صحيح بالبوقيع الوحيد السيد عبد 

الرحيم الخلف.

على  ينص  الذي  م:  رقم  قرار 

مايلي: تمويل الشركة إلى شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد. تقرر الجسع العا0 اإلسبتنائي 

املسؤولية  ذات  الشركة  تمويل 

املسؤولية  ذات  شركة  إلى  املحدودة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تمذيت النظا0 األسا�سي للشركة 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أبريل 1)8) تمت رقم 78مم77.

158I

FLASH ECONOMIE

AEH ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AEH ARCHITECTURE

 شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجبساعي 59 شارع 

ابن سينا شقة رقم 11 أكدال - 

18898 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م66م15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

االقبضاء بسخبصر تسسيتها :

.AEH ARCHITECTURE 

الهندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعسارية.
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والديكور  البصسيم  الهندسة 

الداخلي

اإلرشاد والبنسيق

التي  املساعدة  األنشطة  جسيع 

املذكورة  األنشطة  مع  دمجها  يسكن 

أعاله

عنوان املقر االجبساعي : 59 شارع 

 - أكدال   11 رقم  شقة  سينا  ابن 

18898 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : الحسدي  انس  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحسدي  انس  السيد 

إقامة أ0 هاني عسارة أو رقم 88 جارج 

باب ستبة سال 8)188 سال املغرب 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  الحسدي  انس  السيد 

إقامة أ0 هاني عسارة أو رقم 88 جارج 

باب ستبة سال 8)188 سال املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 6795.

151I

اتسانية وداد

 SOCIETE ASSISTANCE
EZZAIR HASSAN SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اتسانية وداد

 AV 79 79 شارع ممسد الخامس

 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة

 SOCIETE ASSISTANCE EZZAIR

HASSAN SARL AU شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي الحي 
الصناعي 1 رقم )E 8 الحي الصناعي 
1 رقم 888مE 8( 4 قلعة السراغنة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
4717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 SOCIETE ASSISTANCE EZZAIR

.HASSAN SARL AU
 ( ديتناج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل املركبات املعطلة(.
الحي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
)E 8 الحي الصناعي  1 رقم  الصناعي 
888مE 8( 4 قلعة السراغنة  1 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : الزائر  الحسن  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزائر  الحسن  السيد 
 E 8( 4888م رقم   1 الصناعي  الحي 

قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  الزائر  الحسن  السيد 
 E 8( 4888م رقم   1 الصناعي  الحي 

قلعة السراغنة املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بقلعة السراغنة بباريخ 8) 
يوليوز 1)8) تمت رقم 1)8)/48م.
15(I

FLASH ECONOMIE

SAHRAWA BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 SOCIETE SAHRAWA BUSINESS,

 ((SARL

 Société à Responsabilité Limitée

/ Capital 188.888,88 DHS

 Siege Social à : RUE ABDA NR

 84 HAY KHAT RAMLA 81 –

 LAAYOUNE

 RC n° : 1579م ICE : 

84888888م485)88

شركة صحراوة بيزنيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسسالها 188.888 درهم

املقر االجبساعي: زنقة عبدة رقم 84 

حي خط الرملة 81 – العيون 

رقم السجل البجاري:1579م – 

ممكسة العيون

تعديالت قانونية
للجسع  شفوي  ممضر  بسقب�سى 

بباريخ  للشركاء  االسبثنائي  العا0 

صحراوة  لشركة:   (8(1 غشت   1(

درهم   188.888 رأسسالها  بيزنيس، 

)مائة ألف درهم( عنوانها: زنقة عبدة 
رقم 84 حي خط الرملة 81 – العيون 

تمت  البجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم: 1579م.

تقرر مايلي :

• تغيي8 غرض الشركة الذي أصبح 

السجل  ملحق  )أنظر  جديدا  غرضا 

القديم  غرضها  من  بدال  البجاري( 

وذلك بإضافة أنشطة جديدة.

• وعليه فان الفصل ) من القانون 

األسا�سي تم تعديله.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم   

الضبط باملحكسة االببدائية بالعيون 

رقم:  تمت   (8(1 غشت   17 بباريخ 

1)/)م7).
مقبطف قصد االشهار

Iم15

اتسانية وداد

LAHLOU PROJET SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اتسانية وداد

 AV 79 79 شارع ممسد الخامس

 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة

 LAHLOU PROJET SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي مركز 

تساوت جساعة الرافعية قلعة 

السراغنة مركز تساوت جساعة 

الرافعية قلعة السراغنة 888م4 

قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م454

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 أبريل   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LAHLOU PROJET SARL AU

مصلح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ميكانيكي.

مركز   : االجبساعي  املقر  عنوان 

قلعة  الرافعية  جساعة  تساوت 

جساعة  تساوت  مركز  السراغنة 

888م4  السراغنة  قلعة  الرافعية 

قلعة السراغنة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
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السيد عزيز لحلو : 1.888 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عزيز لحلو عنوانه)ا( مركز 

)85م4  الرافعية  جساعة  تساوت 

قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد عزيز لحلو عنوانه)ا( مركز 

)85م4  الرافعية  جساعة  تساوت 

قلعة السراغنة املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بقلعة السراغنة بباريخ 7) 

يوليوز 1)8) تمت رقم 1)8)/7مم.

154I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

ROMERO 33
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt 4

tetouan، 93000، tetouan maroc

مم ROMERO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

الجيش امللكي رقم 9م - 848م9 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

8147م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   84

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ROMERO مم

تسيي8   : بإيجاز  الشركة  غرض 

او  الخاصه  املرائب  واسبغالل 

العسوميه.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

848م9   - 9م  رقم  امللكي  الجيش 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

بنعلي  ياسين  ممسد  السيد 

اليطفتي : 588 حصة بقيسة 188,88 

درهم للحصة.

 : اليطفتي  بنعلي  أمينه  السيدة 

درهم   188,88 بقيسة  حصة   588

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بنعلي  ياسين  ممسد  السيد 

اليطفتي عنوانه)ا( شارع واد زيزاقامه 

 18 رقم  شقه  الرابع  الطابق  حسادي 

8م8م9 تطوان املغرب.

اليطفتي  بنعلي  أمينه  السيدة 

رقم  الشعره  علي  شارع  عنوانه)ا( 

848م9 تطوان  )4 تجزئه عين ملول 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

بنعلي  ياسين  ممسد  السيد 

اليطفتي عنوانه)ا( شارع واد زيزاقامه 

 18 رقم  شقه  الرابع  الطابق  حسادي 

8م8م9 تطوان املغرب 

اليطفتي  بنعلي  أمينه  السيدة 

رقم  الشعره  علي  شارع  عنوانه)ا( 

848م9 تطوان  )4 تجزئه عين ملول 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  ببطوان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 7))م.

155I

AUDEC EXPERTISE

HEALTH JOY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,((م

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca، 20100،

Casablanca Maroc

HEALTH JOY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 18 شارع 

الحرية، الدور م، شقة 5 - 8888) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5م5117

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HEALTH JOY

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخا0  املواد  وبيع  وشراء  واسبي8اد 

واملواد االستهالكية والسلع واملنبجات 

امللحقة للسجائر اإللكت8ونية..

عنوان املقر االجبساعي : 18 شارع 

 (8888  -  5 شقة  م،  الدور  الحرية، 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

حصة   588  : صرير  أيسن  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : الجورياني  ايوب  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صرير  أيسن  السيد 
بانوراما TR 4، بلوك 4، مبنى ب، رقم 
الدارالبيضاء   (8888 ال 8نو�سي  م، 

املغرب.
عنوانه)ا(  الجورياني  ايوب  السيد 
خريبكة   (5888 الفبح  عسارة   (68

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  صرير  أيسن  السيد 
بانوراما TR 4، بلوك 4، مبنى ب، رقم 
الدارالبيضاء   (8888 ال 8نو�سي  م، 

املغرب
عنوانه)ا(  الجورياني  ايوب  السيد 
خريبكة   (5888 الفبح  عسارة   (68

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم -.
156I

BRADUS BUSINESS CENTER

NOVA RAHMA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA، 20420، CASABLANCA

MAROC
Nova Rahma شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 8)1 زنقة 
العرعار الطابق الثاني املكبب 6 - 

8888) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
557م58

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 Nova  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.Rahma

-تكوين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبصفيف  مدرسة  إقامة   - منهي 

الشعر - إقامة مدرسة تكوين

-مؤسسة تجسيل صالون تجسيل - 

اسم الخدمات الجسالية - شراء وبيع 

الشعر  تصفيف  ومعدات  منبجات 

واملكياج.

البجسيل  ألدوات  بالجسلة  بيع   -

ومعدات الحالقة.

الرياضية،  الصالة  معدات  -بيع 

معدات الحالقة بالجسلة

والدراسة،  العا0،  املقاول  -بناء 

األعسال  جسيع  وتنفيذ  والتشييد، 

العامة أو الخاصة للسباني اإلنشائية، 

واالسبمواذ  املدنية،  والهندسة 

املراد  املباني  مع  أو  جرداء  أرض  على 

املجردة  األرض  على  والبناء  هدمها 

هدمها  املراد  املباني  مع  أو  املذكورة 

من  املذكورة  األرض  على  والبناء 

للبيع  الفرعية  البقسيسات  جسيع 

بناء  تجهيز  يبم  القرعة،  طريق  عن 
املباني لالسبخدا0 السكني والبجاري 

والنجارة  واملوقع  للبيع  والصناعي 

وجسيع  والسباكة  والكهرباء  والطالء 

األعسال املبعلقة بالعقارات والبطوير 

العقاري.

ميكانيكية  ومعدات  آالت  -بيع 

وآالت ومعدات الطالء اآللي بالجسلة.

-بيع آالت ومعدات نجارة األملنيو0 

بالجسلة وتكييف الهواء العا0.

-تاجر جسلة لقطع غيار السيارات 

ومعدات اللحا0.

السسعية  واملعدات  اآلالت  -بيع 

والبصرية بالجسلة.

مسبمضرات  وتوزيع  -بيع 

البجسيل ومعدات تصفيف الشعر.

ومفاوضات  تدريتية  -نصائح 

شراء: نصائح تدريتية وهندسية.

مسبمضرات  وتسويق  -تصنيع 

البجسيل.

-أعسال تشييد املباني.

بشكل  والبجارة  والبوزيع  *البيع 

عا0 ألي مادة أو سلعة أو منبج أو مادة 

وغي8ها،  قيسة  أو  أو خدمة  أو سلعة 

وإنشاء واقبناء وتأجي8 وتشغيل مباشر 

واملقاهي  للسطاعم  مباشر  غي8  أو 

والصاالت والبجارة اإللكت8ونية.

والبجارة  والبصدير  -االسبي8اد 

واألعسال  البضائع  وتوزيع  العامة 

املبنوعة.

الزراعة والغابات وصيد األسساك 

العسليات  وجسيع  ال 8ي  والنقل 

غي8  أو  مباشر  بشكل  بها  املرتبطة 

مباشر.

في  والشهادة  املسبسر  -البعليم 

تكنولوجيا املعلومات واإلدارة.

املعامالت  جسيع  أعم  -وبشكل 

أو  الصناعية  أو  املنقولة  أو  املالية 

البجارية أو العقارية أو املعامالت ذات 

الصلة بقصد تسهيل ترويج أو تطوير 

نشاط الشركة.

عنوان املقر االجبساعي : 8)1 زنقة 

 -  6 املكبب  الثاني  الطابق  العرعار 

8888) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : الربحي  كسال  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كسال الربحي عنوانه)ا( - -.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد كسال الربحي عنوانه)ا( 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

ماي 1)8) تمت رقم -.

157I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

NORMOKINVEST CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc مeme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 NORMOKINVEST 1.888.888
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي مم شارع 
جالل الدين السيوطي راسين 

معاريف - الدار البيضاء - 8888) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5م7م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   88
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NORMOKINVEST 1.888.888
تعسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  الخاص  لحسابها  قابضة  شركة 
القابلة  املالية  األوراق  إدارة  أو  وضع 
األوراق  في  املعامالت  في  أو  للبمويل، 

املالية أو في السيطرة على الشركات.
مم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
راسين  السيوطي  الدين  جالل  شارع 
 (8888  - البيضاء  الدار   - معاريف 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسسال الشركة: 1.888.888 

درهم، مقسم كالبالي:
 8.888  : نورالدين  مقد0  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
 (.888  : رشيدة  بونهر  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نورالدين  مقد0  السيد 
السيوطي  الدين  جالل  شارع  مم 
البيضاء  الدار   - معاريف  راسين 

8888) الدارالبيضاء املغرب.
السيدة بونهر رشيدة عنوانه)ا( مم 
راسين  السيوطي  الدين  جالل  شارع 
 (8888 البيضاء  الدار   - معاريف 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  نورالدين  مقد0  السيد 
السيوطي  الدين  جالل  شارع  مم 
البيضاء  الدار   - معاريف  راسين 

8888) الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م)7984.
158I

le partenaire fiscal

EL HICHO PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

le partenaire fiscal
49 شلرع عسر الخطاب طابق م رقم 

6 عسارة ال 8كة، 98888، طنجة 
املغرب

EL HICHO PROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي : إقامة 
شيساء ,شارع موالي يوسف وشارع 

غريكو الطابق الثاني رقم 9 - 98888 
طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.189(1

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يوليوز   87 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الخراز  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة   (8.888
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   (8.888
 87 بباريخ  الخراز  ممسد  ابن  ممسد 

يوليوز 1)8).
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السال0  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة   9.688 الخراز  ممسد  ابن 

حصة   9.688 أصل  من  اجبساعية 

ممسد  ابن  ممسد  )ة(  السيد  لفائدة 

الخراز بباريخ 87 يوليوز 1)8).

السعدية  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجبساعية  حصة   488 الفرشم 

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   488 أصل 

يوليوز   87 بباريخ  الهيشو  الزهرة 

.(8(1

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   89 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 45144).

159I

DIGIT’ALL WORLD

DIGIT’ALL WORLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

DIGIT’ALL WORLD

نهاية ابراهيم نخاي الطابق األر�سي 

رقم م1، 58م8)، الدار البيضاء 

املغرب

DIGIT’ALL WORLD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي نهاية 

ابراهيم نخاي الطابق األر�سي رقم 

م1 - 8188) الدار البيضاء املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م8م4)1.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

1)8) تم تمويل  8) مارس  في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

»نهاية ابراهيم نخاي الطابق األر�سي 

البيضاء  الدار   (8188  - م1  رقم 

الزرقطوني  شارع   59« إلى  املغرب« 

8) - 8568) الدار  7 الشقة  الطابق 

البيضاء املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 98م798.

168I

مكبب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

 CIE CLS BELAKHDAR SARL

AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكبب معيشة للحسابات 

واألستشارات الجبائية

حي السال0 بلوك E رقم )) -- سيدي 

سليسان، 88)14، سيدي سليسان 

املغرب

 CIE CLS BELAKHDAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي مكبب 

رقم م اقامة الياسسين رقم 5) شارع 

يعقوب املنصور - 88)14 قنيطرة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

مم8)6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 CIE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CLS BELAKHDAR SARL AU

البصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالسبي8اد 

نقل البضائع.

مكبب   : االجبساعي  املقر  عنوان 

رقم م اقامة الياسسين رقم 5) شارع 

قنيطرة   14(88  - املنصور  يعقوب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : بلخضر  انوار  السيد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلخضر  انوار  السيد 
سيدي   14888 سليسان  سيدي 

سليسان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  بلخضر  انوار  السيد 
سيدي   14888 سليسان  سيدي 

سليسان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م)  بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم -.
161I

CAC CONSEIL SARL

 SOCIETE TARGA ELEVAGE
SNC

شركة البضامن
قفل البصفية

CAC CONSEIL SARL
 1ER ETAGE N19 BLOC G5

 AVENUE HASSAN 1ER CITE
 DAKHLA AGADIR، 80060،

AGADIR MAROC
 SOCIETE TARGA ELEVAGE SNC

شركة البضامن
وعنوان مقرها اإلجبساعي : دوار 
تاسيال الجساعة القروية ملاسة 

اشبوكة أيت باها - )8745 أكادير 
املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.11979
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   (8(1 يوليوز   1( في  املؤرخ 
 SOCIETE TARGA ELEVAGE حل 
SNC شركة البضامن مبلغ رأسسالها 
مقرها  وعنوان  درهم   (8.888
الجساعة  تاسيال  دوار  اإلجبساعي 
 - باها  أيت  اشبوكة  ملاسة  القروية 
لعد0  نتيجة  املغرب  أكادير   8745(

الشركة  سي8ورة  مصاريف  تغطية 
نظرا لغالء كأل املاشية وقلة املبيعات.

و عين:
الجحي  ابراهيم  السيد)ة( 
شبوكة  ماسة  تسيال  حي  وعنوانه)ا( 
املغرب  أكادير   8745( باها  ايت 

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
دوار  وفي   (8(1 يوليوز   1( بباريخ 
ملاسة  القروية  الجساعة  تاسيال 
أكادير   8745(  - باها  أيت  اشبوكة 

املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   89 بباريخ  بانزكان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1716.

16(I

SARL

HAGEN GMBH SARL
إعالن مبعدد القرارات

SARL
 Maarif، 20220، CASABLANCA

MAROC
HAGEN GMBH SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجبساعي: مبنى 4 

شقة بالدور األول 1 شارع م4 بليس 
دشي8ا - - العيون املغرب.
»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 
م48مم.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (8(1 يوليوز   87 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
على  ينص  الذي   :81 رقم  قرار 
القانوني  الشكل  تمويل  مايلي: 

SARL إلى SARLAU للشركة من
على  ينص  الذي   :8( رقم  قرار 

مايلي: تعديل غرض الشركة
على  ينص  الذي   :87 رقم  قرار 
بين السيد  مايلي: نقل ملكية األسهم 
عزيز  والسيد  الرزاق  عبد  الوافي   /

حافظ
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
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على  ينص  الذي   :81 رقم  بند 
مالكي  قبل  من  تشكيلها  يبم  مايلي: 
أدناه إلنشاء شركة  املوقعين  األسهم 

ذات مسؤولية ممدودة
بند رقم )8: الذي ينص على مايلي: 
الغذائية  املنبجات  شراء وبيع وتوزيع 
؛ نقل وتسليم جسيع أنواع املنبجات 
الغذائية ؛ اسبي8اد وتصدير وتسويق 

جسيع أنواع املنبجات الغذائية
على  ينص  الذي   :87 رقم  بند 
مايلي: السيد عزيز حفيظ 518 سهم 
الرزاق  عبد  العوافي  السيد  إجبساعي 

498 سهم إجبساعي.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
16 غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 111.

Iم16

MAISON DOKHOUN SARL- AU

MAISON DOKHOUN
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAISON DOKHOUN SARL- AU
 RESIDENCE DIYAR ENNAKHIL
 ,IMM.J APPT.N°5 RTE KENITRA

-SALE، 11150، SALE MAROC
MAISON DOKHOUN شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رياض 
النخيل عسارة ج شقة رقم5 طريق 
القنيطرة سال - )1115 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
89)4م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   85
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MAISON DOKHOUN

غرض الشركة بإيجاز : - االسبي8اد 

والبصدير

- تجارة االعشاب بالبقسيط

- تجارة عامة..
رياض   : االجبساعي  املقر  عنوان 

طريق  رقم5  شقة  ج  عسارة  النخيل 

القنيطرة سال - )1115 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 48.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 488  : سارة  ادحساد  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سارة  ادحساد  السيدة 
رقم5  شقة  ج  عسارة  النخيل  رياض 

سال   1115( سال  القنيطرة  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  سارة  ادحساد  السيدة 

 5 رقم  شقة  ج  النخيل،عسارة  ديار 

سال   1115( سال  القنيطرة  طريق 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بباريخ  بسال  االببدائية 

1)8) تمت رقم م88.

164I

السالوي حسن

RABENZO IMMO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

السالوي حسن

115شارع ) مارس الدار البيضاء، 

888)، الدار البيضاء املغلرب

RABENZO IMMO شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 517 حي 

الصناعي سيدي غانم مراكش - 

118)) مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

م659)1.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يونيو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( ياسين زبي8ي 74 

حصة اجبساعية من أصل 115.194 

ممسد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

امدالس بباريخ 15 يونيو 1)8).

زبي8ي  ممسن  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   74

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   115.194

يونيو   15 بباريخ  امدالس  ممسد 

.(8(1

تفويت السيد )ة( احسد زبي8ي 74 

حصة اجبساعية من أصل 115.194 

ممسد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

امدالس بباريخ 15 يونيو 1)8).

ابراهيم  )ة(  السيد  تفويت 

اجبساعية  حصة   19.194 بنسوباي 

لفائدة  حصة   115.194 أصل  من 

 15 بباريخ  )ة( ممسد امدالس  السيد 

يونيو 1)8).

تفويت السيد )ة( بلعيد بنسوباي 

أصل  من  اجبساعية  حصة   19.194

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   115.194

يونيو   15 بباريخ  امدالس  ممسد 

.(8(1

بنسوباي  علي  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   19.(89

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   115.194

يونيو   15 بباريخ  امدالس  ممسد 

.(8(1

الراجي  حبيبة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة  75م.57 

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   115.194

يونيو   15 بباريخ  امدالس  ممسد 

.(8(1

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   85 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 9174.

165I

FIDEREC

AUTO REDY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDEREC
 LOT MAATALLAH 1655

 ASKEJOUR، 40000،
MARRAKECH MAROC

AUTO REDY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 9)) 
تجزئة الكر0 عزوزية - 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

117451
 1( في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 AUTO : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.REDY
اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وصيانة السيارات، بيع وشراء جسيع 

أجزاءالسيارات، تصدير واسبي8اد.
 ((9  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 48888  - عزوزية  الكر0  تجزئة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 488  : العزيز  عبد  يوجيل  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد غزافي رضوان : 688 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  يوجيل  السيد 

تسلطانت  الكواسم  دوار  عنوانه)ا( 

رقم 794 48888 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  رضوان  غزافي  السيد 

فرين 68)94 فرين فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

العزيز  عبد  يوجيل  السيد 

تسلطانت  الكواسم  دوار  عنوانه)ا( 

رقم 794 48888 مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (9 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6468)1.

166I

مكبب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

TRANS JADNOUR SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكبب معيشة للحسابات

 واالستشارات الجبائية

حي السال0 بلوك E رقم )) -- سيدي 

سليسان، 88)14، سيدي سليسان 

املغرب

 TRANS JADNOUR SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي مكبب 

رقم م اقامة الياسسين رقم 5) شارع 

يعقوب املنصور - 88)14 قنيطرة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

6(811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 TRANS : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.JADNOUR SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص
اعسال مخبلفة

اعسال البناء.
مكبب   : االجبساعي  املقر  عنوان 
رقم م اقامة الياسسين رقم 5) شارع 
قنيطرة   14(88  - املنصور  يعقوب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : النور  ابن  ممسد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ممسد ابن النور عنوانه)ا( 
 14888  9 رقم   16 بلوك  با0  حي 

سيدي سليسان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد ممسد ابن النور عنوانه)ا( 
 14888  9 رقم   16 بلوك  با0  حي 

سيدي سليسان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م)  بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم -.
167I

FIGENOUV

 GROUPE SCOLAIRES PRIVE
BATISSEURES

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عسارة 16 شقة م ديور 

السال0، 58858، مكناس املغرب
 GROUPE SCOLAIRES PRIVE

 BATISSEURES

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي عسارة 
17م الطابق 1 الشقة م رياض 

االسساعلية 1 الشطر او - 58858 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م)541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   86
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 GROUPE SCOLAIRES PRIVE

.BATISSEURES
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخبلفة واشغال البناء.
عسارة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
رياض  م  الشقة   1 الطابق  17م 
 58858  - او  الشطر   1 االسساعلية 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : نوال  جعفر  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نوال  جعفر  السيدة 
عسارة 17م الطابق 1 الشقة م رياض 
االسساعلية 1 الشطر او 111 58858 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  نوال  جعفر  السيدة 
عسارة 17م الطابق 1 الشقة م رياض 
 58858 او  الشطر   1 االسساعلية 

مكناس املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم م81م.
168I

south center of innovation

 UNIVERS ANOUAR
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيي8 نشاط الشركة

south center of innovation
 BLOC 5م N 48 HAY ESSALAM
 BLOC 35 N 48 HAY ESSALAM،

14200، Ville maroc
 UNIVERS ANOUAR

TRANSPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي دوار 
الشبانات املساعدة - 88)14 سيدي 

سليسان املغرب.
تغيي8 نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
9)1م.

العا0  الجسع  بسقب�سى 
غشت  م1  في  املؤرخ  اإلسبثنائي 
من  الشركة  نشاط  تغيي8  تم   (8(1
إلى »نقل  »الخدمات املرافقة للنقل« 

املسبخدمين«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بسيدي سليسان بباريخ م) 

غشت 1)8) تمت رقم 1))7/6).
169I

LEADER FINANCE

CAFE NOUR.S
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° ( IMM

 5(8 AL MANAR OPERATION
 CHARAF، 40000، MARRAKECH

MAROC
 CAFE NOUR.S

شركة ذات مسؤولية ممدودة
 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجبساعي إقامة دار 
السعادة عسارة 94 الطابق األر�سي 

ممل رقم ) مراكش - 48888 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
89مم9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (818 أكبوبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 CAFE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NOUR.S
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عنوان املقر االجبساعي : إقامة دار 
األر�سي  الطابق   94 عسارة  السعادة 
ممل رقم ) مراكش - 48888 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : باركة  سفيان  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  باركة  سفيان  السيد 
سيدي  درب  سليسان  ابن  سيدي 
 48888 )1مراكش  رقم  مسعود 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  باركة  سفيان  السيد 
سيدي  درب  سليسان  ابن  سيدي 
 48888 )1مراكش  رقم  مسعود 

مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   15 بباريخ  بسراكش  البجارية 

819) تمت رقم 181785.
178I

FUTURE CONSEIL

FORZA RENT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FUTURE CONSEIL
58 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول، 6188)، برشيد املغرب
FORZA RENT شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي طريق 
بوسكورة الرقم م) الطابق الثالث 

برشيد - 1688) برشيد املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
485م1.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت   85 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مفكر  زينب  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة   1.888
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888
غشت   85 بباريخ  مشهور  توفيق 

.(8(1
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت  م)  بباريخ  ب 8شيد  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1878.

171I

Musicalia Privé

MUSICALIA PRIVÉ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MUSICALIA PRIVÉ
زنقة جعفر ابن ابي طالب رقم 
17سو�سي الرباط رقم ال 8دي 

18((8
Musicalia Privé شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة جعفر 
ابن ابي طالب رقم 17سو�سي الرباط 

رقم ال 8دي 8))18
 تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم البقييد في السجل البجاري : 

154199

في مؤرخ  حر  عقد   بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1  17 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.Musicalia Privé

تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املوسيقي

زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

17سو�سي  ابي طالب رقم  ابن  جعفر 

الرباط رقم ال 8دي 8))18

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

68 حصة  السيدة بنسونة سسي8ة: 

بقيسة 6.888 درهم للحصة.

48 حصة   : مريم  بنسونة  السيدة 

بقيسة 4.888 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سسي8ة  بنسونة  السيدة 

رقم  طالب  ابي  ابن  جعفر  زنقة 

17سو�سي الرباط رقم ال 8دي 8))18

عنوانه)ا(  مريم  بنسونة  السيدة 

رقم  طالب  ابي  ابن  جعفر  زنقة 

17سو�سي الرباط رقم ال 8دي 8))18

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  سسي8ة  بنسونة  السيدة 

رقم  طالب  ابي  ابن  جعفر  زنقة 

17سو�سي الرباط رقم ال 8دي 8))18

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 96)8.

17(I

مكبب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

 MULTI TECHNIQUE

FACILITIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

مكبب معيشة للحسابات 

واألستشارات الجبائية

حي السال0 بلوك E رقم )) -- سيدي 

سليسان، 88)14، سيدي سليسان 

املغرب

 MULTI TECHNIQUE FACILITIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي : تجزئة 

اكدال ا4)-7 - 88)14 سيدي 

سليسان املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.(159

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر حل   (8(1 85 غشت  في  املؤرخ 

 MULTI TECHNIQUE FACILITIES

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

وعنوان  درهم   5.888 رأسسالها  مبلغ 

ا-4) اكدال  تجزئة  اإلجبساعي  مقرها 

املغرب  سليسان  سيدي   14(88  -  7

نتيجة لبوقف النشاط.

و عين:

يونس  العروي  السيد)ة( 

ا4-7)  اكدال  تجزئة  وعنوانه)ا( 

املغرب  سليسان  سيدي   14(88

كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 

تجزئة  وفي   (8(1 غشت   85 بباريخ 

سيدي   14(88  - ا4-7)  اكدال 

سليسان املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بسيدي سليسان بباريخ 18 

غشت 1)8) تمت رقم 71).

Iم17
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NJ BUSINESS

 YAHYA NEGOCE &

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA مEME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

 YAHYA NEGOCE & TRAVAUX

DIVERS شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

االزدهار رقم 189 راس املاء عين 

الشقف موالي يعقوب فاس - 

8888م فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

69171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  م) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 YAHYA : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.NEGOCE & TRAVAUX DIVERS

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املخبلفة

 بيع مواد البناء.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
عين  املاء  راس   189 رقم  االزدهار 

 - فاس  يعقوب  موالي  الشقف 

8888م فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

السيد احسد ابو الحسن : 1.888 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 السيد احسد ابو الحسن : 1888 
بقيسة 188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وصفات ومواطن الشركاء :

الحسن  ابو  احسد  السيد 
 189 رقم  االزدهار  تجزئة  عنوانه)ا( 
راس املاء عين الشقف موالي يعقوب 

فاس 8888م فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
الحسن  ابو  احسد  السيد 
 189 رقم  االزدهار  تجزئة  عنوانه)ا( 
راس املاء عين الشقف موالي يعقوب 

فاس 8888م فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 777م.

174I

STE NOURAZINOV SARL AU

 STE NOURAZINOV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجبساعي للشركة

STE NOURAZINOV SARL AU
 Avenue Allal El Fassi, Quartier

 Essaada, IMM n°1(8, مème
 étage, Appartement N°6 ,

 Marrakech، 40160، Marrakech
MAROC

 STE NOURAZINOV SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

االمي8موالي عبدهللا، تجزئة علي او 
احساد، عسارة 8، شقة 5، مراكش - 

48888 مراكش املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م)651.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تمويل  تم   (8(1 يونيو   (8 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

تجزئة  عبدهللا،  االمي8موالي  »شارع 

 ،5 شقة   ،8 عسارة  احساد،  او  علي 

مراكش - 48888 مراكش املغرب« إلى 

السعادة،  حي  الفا�سي،  عالل  »شارع 

 ،6 شقة  الطابق،م   ،1(8 عسارة 

مراكش - 48168 مراكش املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 7)95.

175I

TT COMPTABILITE

MEJDOUBINOX SARL/AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TT COMPTABILITE

 IMM FTILOU BD MED V ( EME

 ETAGE N°2 OUJDA، 60000،

OUJDA MAROC

 MEJDOUBINOX SARL/AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي كنفودة 

مركز ر.ع : 46)5 جرادة بونليو 

كنفودة - )6415 كنفودة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
رقم البقييد في السجل البجاري : 

7747م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MEJDOUBINOX SARL/AU

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملنيو0 واالينوكس٬ أعسال مبنوعة 

أو البناء، تصدير واسبي8اد.

كنفودة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

بونليو  جرادة   5(46  : ر.ع  مركز 

كنفودة - )6415 كنفودة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : أحسد  مجدوبي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أحسد  مجدوبي  السيد 

لم1  الزنقة  تازة  طريق  الوحدة  حي 
رقم 9 68888 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  أحسد  مجدوبي  السيد 

لم1  الزنقة  تازة  طريق  الوحدة  حي 
رقم 9 68888 وجدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 581).

176I

afayad groupe

AGRI MARZAK HOLDING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afayad groupe

 Imm (6 av allal el fassi

 bureau 8م etage 4 daoudiate

 marrakech، 0، MARRAKECH

MAROC

 AGRI MARZAK HOLDING

شركة ذات مسؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 6) شارع 
عالل الفا�سي مكبب 8م الدور 

afayadgroupe@ - الرابع مراكش

hotmail.fr مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

9م1178

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 AGRI  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MARZAK HOLDING

إدارة   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعية  أو  البجارية  الخدمات 

العسكرية  أو  املدنية  الزراعية  أو 

)املقاول البابع لـ(

• الحيوانات األليفة )تاجر(.

 (6  : االجبساعي  املقر  عنوان 

8م الدور  الفا�سي مكبب  شارع عالل 

afayadgroupe@  - مراكش  الرابع 

hotmail.fr مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : مرزاق  خالد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد مرزاق عنوانه)ا( برج 

 ( شقة   188 املباني  مجسوعة  زيبون 

afayadgroupe@ املحاميد - مراكش

hotmail.fr مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد خالد مرزاق عنوانه)ا( برج 

 ( شقة   188 املباني  مجسوعة  زيبون 

afayadgroupe@ املحاميد - مراكش

hotmail.fr مراكش املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6876)1.

177I

ATLAS DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

 ATLAS DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ATLAS DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER

 Résidence Prima Office N°105,
 Appt 16 Etg م, Angle 11 Janvier
Et Mostafa Maani، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
 ATLAS DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي إقامة 
بريسا مكبب رقم 185الشقة م 

الطابق 16 زاوية شارع يناير وزنقة 
مصطفى املعاني - 8888) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

785م51
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 ATLAS DEVELOPPEMENT

.IMMOBILIER
: -اإلنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
-األشغال العامة والبناء

األرا�سي،  تجهيز  عسليات  جسيع   -
وإقامة جسيع املنشآت لالسبخدامات 
أو  املهنية  أو  البجارية  أو  السكنية 

الصناعية أو اإلدارية ؛

املباني  أو  املجردة  األرا�سي  -شراء 

املسبلكات  وجسيع  هدمها  املراد 

املنقولة  وغي8  املنقولة  والحقوق 

وإدارتها، بجسيع الوسائل القانونية.

وآالت  ومعدات  البناء  مواد  بيع   -

البناء

الغي8  لحساب  البضائع   -نقل 

أو لحساب الشركة.

إقامة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

م  185الشقة  رقم  مكبب  بريسا 

وزنقة  يناير  شارع  زاوية   16 الطابق 

الدار   (8888  - املعاني  مصطفى 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 6.888  : مراد  لحجاوزي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 : نورالدين  لحجاوزي  السيد 

درهم   188 بقيسة  حصة   4.888

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مراد  لحجاوزي  السيد 

عين  م1  رقم   45 زنقة  املسبقبل  حي 

الشق 8488) الدار البيضاء املغرب.

نورالدين  لحجاوزي  السيد 

شارع  الخي8  بالد  إقامة  عنوانه)ا( 

 ( طابق   18 شقة   (9 عسارة  الطاح 

البيضاء  الدار   (8488 الشق  عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  مراد  لحجاوزي  السيد 

عين  م1  رقم   45 زنقة  املسبقبل  حي 

الشق 8488) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م79858.

178I

NJ BUSINESS

IMOUFES RAY sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA مEME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

IMOUFES RAY sarl شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 
197 تجزئة ليسون طريق راس املاء 
بنسودة فاس - 8888م فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م6917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.IMOUFES RAY sarl
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املخبلفة.
عنوان املقر االجبساعي : رقم 197 
تجزئة ليسون طريق راس املاء بنسودة 

فاس - 8888م فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 98.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
88م حصة   : السيد ايوب زويرش 

بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد ياسين لحسا0 : 88م حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
88م   : موحريش  رشيد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
 السيد ايوب زويرش : 88م بقيسة 

188 درهم.
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السيد ياسين لحسا0 : 88م بقيسة 

188 درهم.

88م   : موحريش  رشيد  السيد 

بقيسة 188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زويرش  ايوب  السيد 
بنسودة  الليسون  تجزئة   197 رقم 

فاس 8888م فاس املغرب.

السيد ياسين لحسا0 عنوانه)ا( حي 

8888م  7 بنسودة فاس  ال 8كاني كلم 

فاس املغرب.

السيد رشيد موحريش عنوانه)ا( 

دوار ايت بوعزة السبع صفرو 8888م 

صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  زويرش  ايوب  السيد 
بنسودة  الليسون  تجزئة   197 رقم 

فاس 8888م فاس املغرب

السيد ياسين لحسا0 عنوانه)ا( حي 

8888م  7 بنسودة فاس  ال 8كاني كلم 

فاس املغرب

السيد رشيد موحريش عنوانه)ا( 

دوار ايت بوعزة السبع صفرو 8888م 

صفرو املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم )78م.

179I

مكبب املحاسبة الفا�سي

EDIFICAL sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

مكبب املحاسبة الفا�سي

1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4، 

888م9، تطوان املغرب

EDIFICAL sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي بلوك 4، 

إقامة أ، مكبب 8)، والية سانت8، 

ساحة الجوالن، تطوان 8)8م9 

تطوان املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(4(11

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم   (8(1 يوليوز   (8 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

»8.888م  من  أي  درهم«  »78.888م 

عن  درهم«   488.888« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  ببطوان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 568).

188I

fiduas

JUVE COMMERCE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduas

 bd gran ceinture hay 54

 mohammadi، 20570،

casablanca maroc

juve commerce شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 7 
رقم 5 الطابق الباني شقة رقم 4 

السعادة سيدي برنو�سي - 8888) 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

195مم4.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر حل   (8(1 يوليوز   18 في  املؤرخ 

ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 juve commerce الوحيد  الشريك 

درهم   188.888 رأسسالها  مبلغ 

 7 زنقة  اإلجبساعي  مقرها  وعنوان 
 4 رقم  شقة  الباني  الطابق   5 رقم 

 (8888  - برنو�سي  سيدي  السعادة 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : - 

تصفية الشركة.

 7 زنقة  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
 4 رقم  شقة  الباني  الطابق   5 رقم 
 (8888  - برنو�سي  سيدي  السعادة 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

وعنوانه)ا(  رفيع  حسن  السيد)ة( 
 ( مدخل  البوت  مجسوعة  املشروع 
رقم 1) الحي ممسدي الدار البيضاء 
املغرب  البيضاء  الدار   (8888

كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  وممل  املخابرة   ممل 

و الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  البيضاء  بالدار   البجارية 
م) غشت 1)8) تمت رقم م79846.
181I

DATA COMPTA

 IMAMMAR PIECES AUTOS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

DATA COMPTA
 RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253، 90000،
TANGER MAROC

 IMAMMAR PIECES AUTOS
SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي 156 زنقة 
حافظ ابن عبد البار - 9888 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.16959

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (886 أبريل   (5 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 IMAMMAR PIECES AUTOS
SARL مبلغ رأسسالها 188.888 درهم 
زنقة   156 اإلجبساعي  مقرها  وعنوان 
9888 طنجة  حافظ ابن عبد البار - 
املبكر  الفسخ   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.

 156 ب  البصفية  مقر  حدد  و 
حافظ ابن عبد البار - 98888 طبجة 

املغرب. 
و عين:

وعنوانه)ا(  ابجا  ممسد  السيد)ة( 
 58 رقم  التساتين  زنقة  فلوري  فال 
)ة(  كسصفي  املغرب  طنجة   98888

للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  وممل  املخابرة   ممل 

و الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (( بباريخ  بطنجة  البجارية 

886) تمت رقم 98)1.

18(I

شركة مسبأمنة الحنصالي ش.ذ.0.0. ذات الشريك 

الوحيد

BADINAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة مسبأمنة الحنصالي ش.ذ.0.0. 
ذات الشريك الوحيد

8) شارع املبنبي الطابق االول بني 
مالل 8) شارع املبنبي الطببق االول 
بني مالل، 888م)، بني مالل املغرب
BADINAGE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

شالل رقم 148 سيدي عي�سى سوق 
الستت الفقيه بن صالح - 88)م) 

الفقيه بن صالح املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م88).

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   (8(1 يوليوز   85 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
رأسسالها  مبلغ   BADINAGE
مقرها  وعنوان  درهم   188.888
 148 رقم  شالل  تجزئة  اإلجبساعي 
الفقيه  الستت  سوق  عي�سى  سيدي 
بن صالح - 88)م) الفقيه بن صالح 

املغرب نتيجة ل : أزمة مالية.
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تجزئة  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
148 سيدي عي�سى سوق  رقم  شالل 
املغرب  صالح  بن  الفقيه  الستت 

88)م) الفقيه بن صالح املغرب. 
و عين:

وعنوانه)ا(  بادي  جواد  السيد)ة( 
سوق  عي�سى  سيدي  النكار  دوار 
الستت اوالد النسة 88)م) لفقيه بن 

صالح املغرب كسصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقبضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  وممل  املخابرة  ممل  لهم 
العقود والوثائق املبعلقة بالبصفية : 
تجزئة شالل رقم 148 سيدي عي�سى 

سوق الستت الفقيه بن صالح
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح  بن  بالفقيه  االببدائية 
رقم  تمت   (8(1 يوليوز   (7 بباريخ 

.(86/(8(1
Iم18

مكبب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

CHOK MULTI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

مكبب معيشة للحسابات 
واألستشارات الجبائية

حي السال0 بلوك E رقم )) -- سيدي 
سليسان، 88)14، سيدي سليسان 

املغرب
CHOK MULTI TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي : اوالد 
الغازي شارع )8 رقم )6 - 88)14 

سيدي سليسان املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م8)).

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر حل   (8(1 89 غشت  في  املؤرخ 
شركة   CHOK MULTI TRAVAUX
ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
 188.888 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجبساعي اوالد 

 14(88  -  6( رقم   8( شارع  الغازي 

سيدي سليسان املغرب نتيجة لبوقف 

النشاط.

و عين:

الشكراني  ادريس  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( اوالد الغازي شارع )8 رقم 

املغرب  سليسان  سيدي   14(88  6(

كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 

اوالد  وفي   (8(1 غشت   89 بباريخ 
 14(88  -  6( رقم   8( شارع  الغازي 

سيدي سليسان املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بسيدي سليسان بباريخ 18 

غشت 1)8) تمت رقم 78).

184I

NJ BUSINESS

LAM MODESTE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA مEME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

LAM MODESTE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل 

تجاري بدوار اوالد بوعبيد الساقية 

والد الطيب فاس - 8888م فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

69151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  م8 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 LAM  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MODESTE
البصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعي لبصنيع املالبس
 البناء واالشغال املخبلفة.

ممل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الساقية  بوعبيد  اوالد  بدوار  تجاري 
فاس  8888م   - فاس  الطيب  والد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
الفقي8  الزهراء  فاطسة  السيدة 
درهم   188 بقيسة  حصة   1.888  :

للحصة.
 : الفقي8  الزهراء  فاطسة  السيدة   

1888 بقيسة 188 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الفقي8  الزهراء  فاطسة  السيدة 
 (74 رقم  الكرامة  شارع  عنوانه)ا( 
الزهور 1 فاس 8888م فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
ومواطن مسي8ي الشركة:

الفقي8  الزهراء  فاطسة  السيدة 
 (74 رقم  الكرامة  شارع  عنوانه)ا( 

الزهور 1 فاس 8888م فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 764م.
185I

شركة مسبأمنة الحنصالي ش.ذ.0.0. ذات الشريك 

الوحيد

R.I.T.P BEN RAHAL ALI
إعالن مبعدد القرارات

شركة مسبأمنة الحنصالي ش.ذ.0.0. 
ذات الشريك الوحيد

8) شارع املبنبي الطابق االول بني 
مالل 8) شارع املبنبي الطببق االول 
بني مالل، 888م)، بني مالل املغرب

R.I.T.P BEN RAHAL ALI »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: شقة 1) 

الطابق الثاني عسارة فضاء اطلس 

شارع الحسن الثا ني بني مالل - 

888م) بني مالل املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

.7685

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 ف 8اير   18 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بقيسة  الشركة  مال  رأس  في  الزيادة 

 ,88 من  لنقله  درهم   488.888,  88

 588.888,88 إلى  درهم   188.888

تجاري  تقديم اصل  درهم عن طريق 

كمصة بالشركة 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

إلغاء عقد توطين الشركة وتثتيتها في 

مقرها األسا�سي بعقدة كراء في نفس 

الطابق   (1 شقة   : هو  الدي  املقر 

شارع  اطلس  فضاء  عسارة  الثاني 

الحسن الثا ني بني مالل 

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم بند رقم 6 و7: الذي ينص 

على مايلي: راسسل الشركة الحالي هو 

أالف  خسسة  درهم   500.000،00

إلى  مقسسة  بالكامل  ممررة  درهم 

5888 سهم بقيسة 188 درهم للحصة

ينص  الذي   :4 رقم  بند  رقم  بند 

على مايلي: املقر األسا�سي للشركة هو 

: شقة 1) الطابق الثاني عسارة فضاء 

اطلس شارع الحسن الثا ني بني مالل 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية ببني مالل بباريخ 88 يونيو 

1)8) تمت رقم 657.

186I
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STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD SARL

 ERE NOUVELLE
 ACCOMPAGNEMENT

PROJET
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD
SARL

 N° 14 RUE OKBA BNOU
 NAFIAA APP 01 ERRICH،
52400، ERRICH MAROC

 ERE NOUVELLE
 ACCOMPAGNEMENT PROJET
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي قصر 
تزناقت جساعة شرفاء مدغرة 
الرشيدية - 888)5 الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
15897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   87
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
مببوعة  الشركة  تسسية 
بسخبصر  اإلقبضاء  عند 
 ERE NOUVELLE  : تسسيتها 

.ACCOMPAGNEMENT PROJET
املشورة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزراعية  املشاريع  بشأن  اإلدارية 

واالستثسارية األخرى
حاملي  ومساعدة  ودعم  تدريب 

املشاريع.
قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 
مدغرة  شرفاء  جساعة  تزناقت 
الرشيدية   5(888  - الرشيدية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسسال الشركة: 18.888,88 
درهم، مقسم كالبالي:

السيد الريباني موحى : 188 حصة 
بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  موحى  الريباني  السيد 
الفيال  تجزئة  بوتالمين   464 رقم 
الرشيدية 888)5 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  موحى  الريباني  السيد 
الفيال  تجزئة  بوتالمين   464 رقم 

الرشيدية 888)5 الرشيدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 8)11.
187I

شركة مسبأمنة الحنصالي ش.ذ.0.0. ذات الشريك 

الوحيد

MAHATA TOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

شركة مسبأمنة الحنصالي ش.ذ.0.0. 
ذات الشريك الوحيد

8) شارع املبنبي الطابق االول بني 
مالل 8) شارع املبنبي الطببق االول 
بني مالل، 888م)، بني مالل املغرب

MAHATA TOUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي العسرية ) 
زنقة رقم 7 مرآب رقم م5 بني مالل - 

888م) بني مالل املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م6)1.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   (819 دجن 8  م8  في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»698.888 درهم« أي من »18.888م 
عن  درهم«   1.888.888« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية ببني مالل بباريخ )1 غشت 

1)8) تمت رقم 858.

188I

malartci

 SOCIETE SARA WAY CAR

SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي8 جديد للشركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam (eme etage BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 SOCIETE SARA WAY CAR SARL

AU شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي املزارع اهل 

السبك الطابق االول فم العنصر بني 

مالل - 888م) بني مالل املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.6871

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 )8 غشت  في  املؤرخ 

اشو  السيد)ة(  للشركة  مسي8 جديد 

ممسد كسسي8 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية ببني مالل بباريخ م) غشت 

1)8) تمت رقم 896.

189I

LAKSIRI ELMADANI

SOMOUBAT سموبات
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMS MAGHREB TOURS

 Les bouton اقامة الياسسين عسارة

d›or حوذان GH1 رقم 18، 8)88)، 

املحسدية املغرب

سسوبات SOMOUBAT شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 7 شارع 

أحسد توكي الطابق الثاني شقة 

18 الدار البيضاء - 58)8) الدار 

البيضاء املسلكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

9)1م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   87

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOMOUBAT سسوبات

الت8ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري والبناء.

شارع   7  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 18 شقة  الثاني  الطابق  توكي  أحسد 

الدار البيضاء - 58)8) الدار البيضاء 

املسلكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : املصطفى  مفيد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املصطفى  مفيد  السيد 
األول  الطابق   (748 رقم   ( الشطر 

 (9884 البيضاء  الدار  الهراويين، 

الدار البيضاء املسلكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:



18005 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

عنوانه)ا(  املصطفى  مفيد  السيد 
األول  الطابق   (748 رقم   ( الشطر 

 (9884 البيضاء  الدار  الهراويين، 

الدار البيضاء املسلكة املغربية

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

198I

AYASSAN TRAV

AYASSAN TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AYASSAN TRAV

 IMM N(58 APT aم RUE OUED

 SEBOU AGDAL RABAT rabat،

18898، الرباط املغرب

AYASSAN TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 imm وعنوان مقرها اإلجبساعي

 N°58 aptN°Aم rues oued sebou

 agdal rabat Rabat 18898 Rabat

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

154897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AYASSAN TRAV

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 achats&vents ,import&exports

 ,travaux divers et prestation de

.service

 imm  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 N°58 aptN°Aم rues oued sebou

 agdal rabat Rabat 18898 Rabat

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

حصة   58  : ازعو0  حسن  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة   58  : ازعو0  اية  السيدة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ازعو0  حسن  السيد 

 141 عسارة  الضحى  الحديقة  اقامة 

سال   11888 سال  العيايدة   (8 شقة 

املغرب.

عنوانه)ا(  ازعو0  اية  السيدة 

 141 عسارة  الضحى  الحديقة  اقامة 

عسارة  الضحى  الحديقة  شقةاقامة 

141 شقة 8) العيايدة سال 8) العيا 

11888 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ازعو0  حسن  السيد 

 141 عسارة  الضحى  الحديقة  اقامة 

سال   11888 سال  العيايدة   (8 شقة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 8181.

191I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 ENBATCO ENTREPRISE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل البصفية

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895 مكناس، 58888، 

مكناس املغرب

 ENBATCO ENTREPRISE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي : رقم 45 
زاوية زنقة الزالقة وزنقة في8دو0 0.ج 

- 58888 مكناس املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م)71).
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 يونيو  8م  في  املؤرخ 
 ENBATCO ENTREPRISE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   588.888 رأسسالها 
زنقة  زاوية   45 رقم  اإلجبساعي  مقرها 
 58888  - 0.ج  في8دو0  وزنقة  الزالقة 
للسصادقة  نتيجة  املغرب  مكناس 
الحساب  وعلى  البصفية  قرار  على 

النهائي للبصفية
- اقفال تصفية الشركة

- ابراء املصفي.
و عين:

السيد)ة(.. وعنوانه)ا(.... كسصفي 
)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
 45 رقم  وفي   (8(1 يونيو  8م  بباريخ 
زاوية زنقة الزالقة وزنقة في8دو0 0.ج 

- 58888 مكناس املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم م8).

19(I

FARAJ CONSEIL GESTION

DONUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT (

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،
10000، TEMARA MAROC

DONUM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي بلوك 
J، رقم )8، الطابق الثالث، ديور 

الحسر، يعقوب املنصور - م1885 
الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
154((1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DONUM

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة العسليات البجارية 

البجارة بالبقسيط في املباجر الغي8 

مبخصصة

بلوك   : االجبساعي  املقر  عنوان 
ديور  الثالث،  الطابق   ،8( رقم   ،J

م1885   - املنصور  يعقوب  الحسر، 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيدة ايسان الراقي : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة   588  : بويا  سعيد  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ايسان الراقي عنوانه)ا( حي 

الرياض 18188 الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  بويا  سعيد  السيد 

البيضاء  الدار   (8618 القدس  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيدة ايسان الراقي عنوانه)ا( حي 

الرياض 18188 الرباط املغرب

حي  عنوانه)ا(  بويا  سعيد  السيد 

القدس 8618) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م)  بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 4)م8.

Iم19
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FARAJ CONSEIL GESTION

 GROUPE DE COMPETENCE

AGRICOLE MAROCAINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION

 AV MOHAMED V APPT (

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،

10000، TEMARA MAROC

 GROUPE DE COMPETENCE

AGRICOLE MAROCAINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي اقامة قادر 

الطابق 1 شقة رقم 4 مرس الخي8 - 

5)8)1 تسارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

4819م1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   86

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 GROUPE DE COMPETENCE

.AGRICOLE MAROCAINE

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  الصناعية  أو  البجارية  العسليات 

الزراعية الخاصة بالخدمة املدنية أو 

العسكرية

جزار بالبقسيط

اقامة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

مرس   4 رقم  شقة   1 الطابق  قادر 

الخي8 - 5)8)1 تسارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

88م   : تكرت  الغني  عبد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

88م   : الصباري  ابراهيم  السيد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد ممسد بوقجة : 488 حصة 
بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الغني تكرت عنوانه)ا( 
الجديدة  11188 سال  إقامة معسورة 

املغرب.
الصباري  ابراهيم  السيد 
امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا( 

14888 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  بوقجة  ممسد  السيد 
حي النهضة 14888 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد عبد الغني تكرت عنوانه)ا( 
الجديدة  11188 سال  إقامة معسورة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  ببسارة  االببدائية 

1)8) تمت رقم مم17.
194I

BUSINESS CENTER OF AFRICA

 MAGU ZEBRANO
FURNITURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجبساعي للشركة

MAGU ZEBRANO FURNITURE
65 شارع املسي8ة الخضراء، 8888)، 

الدار البيضاء املغرب
 MAGU ZEBRANO FURNITURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 65 شارع 
املسي8ة الخضراء - 8188) الدار 

البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
87159م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
1)8) تم تمويل  6) ف 8اير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
»65 شارع املسي8ة الخضراء - 8188) 
 ،(81« إلى   « املغرب  البيضاء  الدار 
وشارع  املعاني  مصطفى  شارع  زاوية 

الثاني،  الطابق  الصديق،  بكر  أبو 
الدار   (8888  -  (5 رقم  الشقة 

البيضاء املغرب ».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 85م787.

195I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

CAFE BELLA STRADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9، 50000، MEKNES

MAROC
CAFE BELLA STRADA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 

16عسارة يسي8 م8، زنقة جسال 
الدين االفغاني الرشيد - 58888 

مكناس املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م4999.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 يوليوز   81 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

معبصم عبد الحق كسسي8 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 841م.

196I

CANOCAF SARL

AUDIPHONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم م8 
 NADOR ،6(888 ،الناظور

MAROC

AUDIPHONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي العسارة 

أنطاليا الشقة رقم 18 الطابق 4 

ملبقى الحي االداري شارع سيدي 

ممسد - 888)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

((617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   85

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AUDIPHONE

املعدات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبية وتاجر السسع

اسبي8اد وتصدير.

العسارة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 4 الطابق   18 رقم  الشقة  أنطاليا 

سيدي  شارع  االداري  الحي  ملبقى 

ممسد - 888)6 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 81 غشت 1)8) سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : عادل  القضاوي  السيد 

درهم   188.888,88 بقيسة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

القضاوي عادل عنوانه)ا(  السيد 
 6(888 م  رقم   (5 زنقة  الكندي  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

القضاوي عادل عنوانه)ا(  السيد 
 6(888 م  رقم   (5 زنقة  الكندي  حي 

الناظور املغرب.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 11 غشت 

1)8) تمت رقم م67م.

197I

مسبأمنة املبنبي للسماسبة

ARYS CHANTIERS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مسبأمنة املبنبي للسماسبة
8م1 شارع املبنبي الطابق )، 

888م)، بني مالل املغرب
ARYS CHANTIERS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي منزل 

بالطابق السفلي الكائن بحي أيت 
فالح رقم م) زنقة 18 - 888م) بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
11781

في مؤرخ  حر  عقد   بسقب�سى 
القانون  1)8) تم إعداد   7) يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 ARYS  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.CHANTIERS
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخبلفة.
منزل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
بالطابق السفلي الكائن بحي أيت فالح 
بني مالل  - 888م)   18 زنقة  م)  رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : العريس  خالد  السيد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العريس  خالد  السيد 
حي ايت فالحة الزنقة 15 الرقم 188 

888م) بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  العريس  خالد  السيد 
حي ايت فالحة الزنقة 15 الرقم 188 

888م) بني مالل املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببني مالل بباريخ 16 غشت 

1)8) تمت رقم 858.
198I

SERVICES BASE D’AMITIE

SERVICES BASE D'AMITIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SERVICES BASE D›AMITIE
 61AV LALLA YACOUT ANGLE

 MAANI ( EME ETG N° 6(
 CASABLANCA 61AV LALLA
 YACOUT ANGLE MAANI (

 EME ETG N° 62 CASABLANCA،
20400، CASABLANCA MAROC
SERVICES BASE D'AMITIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
البصفية(

 61AV وعنوان مقرها اإلجبساعي
 LALLA YACOUT ANGLE MAANI
 ( EME ETG N° 6( CASABLANCA

 61AV LALLA YACOUT
 ANGLE MAANI ( EME ETG
 N° 6( CASABLANCA (8488

.CASABLANCA MAROC
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م661م4.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   (8(1 يوليوز   85 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
مبلغ   SERVICES BASE D’AMITIE
وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 

 61AV LALLA اإلجبساعي  مقرها 

 YACOUT ANGLE MAANI ( EME

 ETG N° 6( CASABLANCA 61AV

 LALLA YACOUT ANGLE MAANI

 ( EME ETG N° 6( CASABLANCA

 (8488 CASABLANCA MAROC

 désaccord entre  : ل  نتيجة 

.associés

 61AV ب  البصفية  مقر  حدد  و 

 LALLA YACOUT ANGLE MAANI

 ( EME ETG N° 6( CASABLANCA

 .- (8488 CASABLANCA MAROC

و عين:

 Abdelkrim RAHIMI السيد)ة( 

 RESIDENCE EL وعنوانه)ا( 

 LOUIZIA BENI YKHLEF IMM(

 N°1( BENI YKHLEF (8815

 MOHAMMEDIA MAROC

كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 67)788.

199I

GALLERIE CHIC BY SISTERS

GALLERIE CHIC BY SISTERS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GALLERIE CHIC BY SISTERS

1م1 شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 

شقة 11 ب، 58)8)، الدارالبيضاء 

املغرب

 GALLERIE CHIC BY SISTERS

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 1م1 شارع 

انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 11 

ب - 58)8) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

4785(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(8 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GALLERIE CHIC BY SISTERS

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة بالجسلة والبجزئة.

والبجزئة  الجسلة  وبيع  شراء   •

واالسبي8اد والبصدير لجسيع أصناف 

الرأس  وأغطية  واملالبس  املالبس 

واملالبس الجاهزة واألحذية

وتصدير  واسبي8اد  وبيع  شراء   •

جسيع املالبس الجاهزة.

• بيع املالبس الجاهزة بالبجزئة.

والخارجي  الداخلي  البخطيط   •

لألفراد  األعسال  لجسيع  والديكور 

واملهنيين

الشاملة  • االستشارات والدراسة 

والديكور  والبخطيط  البخطيط  في 

الداخلي

أو  عسل  أي  نهج،  أو  عسلية  أي   •

نصيمة تبعلق بسخبلف املجاالت.

1م1   : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 

11 ب - 58)8) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : الشعيبي  السيدة حليسة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة حليسة الشعيبي عنوانه)ا( 
ايسيل  م شارع  االحفاد مدخل  اقامة 

زوال طابق 4 شقة 18 بلفدير  
88م8) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
ومواطن مسي8ي الشركة:

السيدة حليسة الشعيبي عنوانه)ا( 
ايسيل  م شارع  االحفاد مدخل  اقامة 

زوال طابق 4 شقة 18 بلفدير  
88م8) الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم 97)744.
(88I

SOUF RAYANE

SOUF RAYANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUF RAYANE
 RES JAWHARAT MEDYOUNA
 GH 2 IMM 10 N 22، 20450،

CASABLANCA MAROC
SOUF RAYANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي إقامة 

جوهرة مديونة الشطر) العسارة 18 
الرقم )) مديونة البيضاء 8458) 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

588117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 SOUF : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.RAYANE
غرض الشركة بإيجاز : البجارة.

إقامة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 18 العسارة  جوهرة مديونة الشطر) 
 (8458 البيضاء  مديونة   (( الرقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

 588  : مصطفى  جعيجع  السيد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

588 حصة   : أبوزيد  أيوب  السيد 
بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : مصطفى  جعيجع  السيد   
بقيسة 188 درهم.

بقيسة   588  : أبوزيد  أيوب  السيد 
188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  جعيجع  السيد 
مج   ( الفضل  إقامة  عنوانه)ا( 
 (8458  141 الرقم   8 العسارة   9

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  أبوزيد  أيوب  السيد 
إقامة رياض ال 8نو�سي مج 18 العسارة 
1 الرقم 4) 8458) البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
ومواطن مسي8ي الشركة:

مصطفى  جعيجع  السيد 
مج   ( الفضل  إقامة  عنوانه)ا( 
 (8458  141 الرقم   8 العسارة   9

البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  أبوزيد  أيوب  السيد 
إقامة رياض ال 8نو�سي مج 18 العسارة 

1 الرقم 4) 8458) البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم -.

(8(I

FACE FIDUCIAIRE

BB MART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

FACE FIDUCIAIRE
89) شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6، 8م81)، الدار 
البيضاء املغرب

BB MART شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي : الطابق 
األر�سي 6) شارع عقبة أكدال 
الرباط - 18898 الرباط املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

9)م1م1.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (8(8 11 دجن 8  في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   BB MART
 188.888 رأسسالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
عقبة  شارع   (6 األر�سي  الطابق 
الرباط   18898  - الرباط  أكدال 

املغرب نتيجة لجائمة كوفيد 19.
و عين:

جوطي  الطاهري  عسر  السيد)ة( 
م4 تجزئة  ادري�سي حسني وعنوانه)ا( 
املعاريف   9 ش  م  ط  لكبي8  عرصة 
الدارالبيضاء   (8888 الدارالبيضاء 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
الطابق  وفي   (8(8 دجن 8   17 بباريخ 
األر�سي 6) شارع عقبة أكدال الرباط 

- 18898 الرباط املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي  1م  بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم ))1158.
(84I

PREMIUM FINANCE

REPEX AUTO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE ( RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.، 40000،
MARRAKECH MAROC

REPEX AUTO شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد عسارة 
189 شقة رقم م4 الطابق البالث - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

117841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   85

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 REPEX : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.AUTO

غرض الشركة بإيجاز : إالصالحات 

امليكانيكية والكهربائية للسيارات.

اإلطارات  أنواع  جسيع  تاجر 

واإلكسسوارات

تاجر تجزئة لقطع غيار السيارات 

أو ملحقاتها

اسبي8اد وتصدير

تجارة

عنوان املقر االجبساعي : شارع عبد 

عسارة  جواد  اقامة  الخطابي  الكريم 

 - البالث  الطابق  م4  رقم  شقة   189

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيدة سامية الطاهري : 1.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الطاهري  سامية  السيدة 
رقم  9م  زنقة  الرحسة  حي  عنوانه)ا( 

1888 14868 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
الطاهري  سامية  السيدة 
رقم  9م  زنقة  الرحسة  حي  عنوانه)ا( 

1888 14868 القنيطرة املغرب
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6878)1.

(85I

FACE FIDUCIAIRE

BB MAHAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

FACE FIDUCIAIRE

89) شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6، 8م81)، الدار 

البيضاء املغرب

BB MAHAJ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي : الطابق 

األر�سي 6) شارع عقبة أكدال 

الرباط - 18898 الرباط املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

1855م1.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر حل   (8(8 11 دجن 8  في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة   BB MAHAJ

 188.888 رأسسالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

عقبة  شارع   (6 األر�سي  الطابق 

الرباط   18898  - الرباط  أكدال 

املغرب نتيجة لجائمة كوفيد 19.

و عين:

جوطي  الطاهري  عسر  السيد)ة( 

م4 تجزئة  ادري�سي حسني وعنوانه)ا( 

املعاريف   9 ش  م  ط  لكبي8  عرصة 

الدارالبيضاء   (8888 الدارالبيضاء 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 

الطابق  وفي   (8(8 دجن 8   17 بباريخ 

األر�سي 6) شارع عقبة أكدال الرباط 

- 18898 الرباط املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي  1م  بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)1158.

(86I

M.A.G TEXTILES

م.ا.ج تكستيل

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M.A.G TEXTILES

قصر أوالد بوناجي مدغرة الرشيدية، 

888)5، الرشيدية املغرب

0.ا.ج تكستيل شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي قصر أوالد 

بوناجي مدغرة الرشيدية - 888)5 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

1م151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   85

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

0.ا.ج   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

تكستيل.

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصناعة  البجارة  في  مبخصصة 

املالبس الجاهزة بانواعها.

عنوان املقر االجبساعي : قصر أوالد 

 5(888  - الرشيدية  مدغرة  بوناجي 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مكوري  فؤاد  السيد 

العاطي  عين   558 رقم   9 املجسوعة 

81 888)5 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  مكوري  فؤاد  السيد 

العاطي  عين   558 رقم   9 املجسوعة 

81 888)5 الرشيدية املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

(87I

NCG EXPERTISE

SOCIETE ELGUELSYL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 18 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE ELGUELSYL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 198 درب 

سقاية حي السبتيين مراكش - 4888 

مراكش املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(8479

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

8)8) تم تمويل  11 ف 8اير  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

السبتيين  حي  سقاية  درب   198«

املغرب«  مراكش   4888  - مراكش 

الحي  األول  مكررالطابق   7 »رقم  إلى 

 - غانم  سيدي   41 رقم  الصناعي 

48888 مراكش املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   86 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم م667)1.

(88I

Synergie Experts

SYNERGIE EXPERTS
شركة ذات مسؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

Synergie Experts
49, زنقة جون جورس, حي غوتييه، 

8868)، الدار البيضاء املغرب
SYNERGIE EXPERTS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 49، زنقة 
جون جوريس، حي غوتييه، الطابق 

م، الشقة 6 - 8868) الدار البيضاء 
املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م896)).
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
املؤرخ في 81 يوليوز 1)8) تم تمويل 
للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
حي  جوريس،  جون  زنقة   ،49« من 
غوتييه، الطابق م، الشقة 6 - 8868) 
الدار البيضاء املغرب« إلى »49، زنقة 
الطابق  غوتييه،  حي  جوريس،  جون 
6، الشقة 11 - 8868) الدار البيضاء 

املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م8  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 1م7888.
(18I

Location Aberkan

LOCATION ABERKAN
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Location Aberkan
حي مريم شارع السودان رقم م7، 

98878، طنجة املغرب
LOCATION ABERKAN شركة 

ذات مسؤولية ممدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي مريم 
شارع السودان رقم م7 طنجة - 

98878 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

1191(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LOCATION ABERKAN

تأجي8   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجبساعي : حي مريم 

 - طنجة  م7  رقم  السودان  شارع 

98878 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 98.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الوعزيزي  انس  السيد 

 HONGARENBURG 495 (591

 VT DEN HAAG PAYS-BAS

.(591VT pays-bas holand

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

الوعزيزي  الزهرة  فاطسة  السيدة 

عنوانه)ا( تجزئة مريم شارع السودان 

رقم م7 98878 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م8  بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 6م451).

(11I

Synergie Experts

JOBMEDIAIRE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Synergie Experts
49, زنقة جون جورس, حي غوتييه، 

8868)، الدار البيضاء املغرب
JOBMEDIAIRE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 4م، زنقة 
مصطفى املنفلوطي، حي غوتييه - 

8888) الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (8(1 يوليوز   81 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بناني  ياسسين  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجبساعية  حصة   7.(88 حسن 
السيد  لفائدة  حصة   18.888 أصل 
غروب  نبورك  اند  كومينيكسيو  )ة( 

بباريخ 5) يونيو 8)8).
بوعياد  حسزة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة  888.م 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   18.888
غروب  نبورك  اند  كومينيكسيو 

بباريخ )1 نون 8 8)8).
اكبيفال  )ة(  السيد  تفويت 
فينونس 7.888 حصة اجبساعية من 
السيد  لفائدة  حصة   18.888 أصل 
غروب  نبورك  اند  كومينيكسيو  )ة( 

بباريخ 7) يونيو 8)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 84 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 788981.
(1(I

idaraty

اكرمد كروب اسيسطونس 
نور)اكان(

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

idaraty

 rue tarik ibn ziad n(185 (eme

 etage n 3 tanger، 90000، tanger

maroc

اكرمد كروب اسيسطونس 

نور)اكان( شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي النهضة 

64) زنقة 91 رقم ) الطابق ) رقم 

م - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

115151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 مارس  م8 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

: اكرمد  اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

كروب اسيسطونس نور)اكان(.

غرض الشركة بإيجاز : اسعاف.

النهضة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
64) زنقة 91 رقم ) الطابق ) رقم م 

- 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : السيد عبد هللا السباعي 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا السباعي عنوانه)ا( 

 ( رقم  ا  زنقة  الرشيد  هارون  شارع 

98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  الوراوي  نتيلة  السيدة 

شارع هارون الرشيد ا رقم ) 98888 

طنجة املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   88 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 41198).

Iم1)

مكبب الشنبوف

 AL BAYT AL ATIQ CAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكبب الشنبوف
شارع الحسن الثاني الطابق االول 

رقم 9، 888م9، تطوان املغرب

 AL BAYT AL ATIQ CAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

األغراس تجزئة رقم 89، شارع بن 

قريش رقم ) مارتيل تطوان 94888 

مارتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(6745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 مارس   85

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 AL  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BAYT AL ATIQ CAR SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

بن  شارع   ،89 رقم  تجزئة  األغراس 

 94888 تطوان  مارتيل   ( رقم  قريش 

مارتيل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.
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 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

السيد سلمي عساد : 1.888 حصة 
بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عساد  سلمي  السيد 
 1 عسارة  ج  بلوك  كاليريس  اقامة 
مارتيل   94888  ( شقة   1 الطابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد أحسد هسا0 عامر عنوانه)ا( 
الرباط  حسان   4 رقم  القاهرة  زنقة 

54888 الرباط املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بباريخ  ببطوان  االببدائية 

8)8) تمت رقم 8494.
(14I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE TRAVAUX ET
PARTENARIAT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 ( EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA SEFROU، 31000،

SEFROU Maroc
 STE TRAVAUX ET PARTENARIAT

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور البصفية(

 Aوعنوان مقرها اإلجبساعي 6/م
تجزئة موالي اسساعيل صفرو - 

1888م صفرو املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.(475

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 أبريل   1( في  املؤرخ 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 TRAVAUX ET PARTENARIAT
درهم   (8.888 رأسسالها  مبلغ   SARL
 A6/م اإلجبساعي  مقرها  وعنوان 
 - صفرو  اسساعيل  موالي  تجزئة 

 : ل  نتيجة  املغرب  صفرو  1888م 
عد0 تمقيق الهدف االجبساعي.

 A6/م ب  البصفية  مقر  حدد  و 
 - صفرو  اسساعيل  موالي  تجزئة 

1888م صفرو املغرب. 
و عين:

السساللي  لبنى  السيد)ة( 
طريق  القصبة  زنقة  م  وعنوانه)ا( 
فاس  8888م  فاس  الشقف  عين 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بباريخ  بصفرو  االببدائية 

1)8) تمت رقم )8)/)4م.

(15I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

DIVACOLOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم 

العسارة -8) الطابق األول رقم 5، 
8888م، فاس مغرب

DIVACOLOR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي املحل رقم 
4 حي البازي رقم 6) زنقة م املرجة 

فاس - 8888م فاس مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م6911
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DIVACOLOR

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أعسال مبنوعة.

عنوان املقر االجبساعي : املحل رقم 
املرجة  م  زنقة   (6 رقم  البازي  حي   4

فاس - 8888م فاس مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 588  : االزرق  السال0  السيد عبد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
 588  : ازحاف  االله  عبد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
االزرق  السال0  عبد  السيد 
واد  )11 حي  رقم   16 زنقة  عنوانه)ا( 

فاس فاس 8888م فاس املغرب.
السيد عبد االله ازحاف عنوانه)ا( 
العرفان 1 مجسوعة 11 عسارة 4 ط م 
رقم 11 طنجة 98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
االزرق  السال0  عبد  السيد 
واد  )11 حي  رقم   16 زنقة  عنوانه)ا( 

فاس فاس 8888م فاس املغرب
السيد عبد االله ازحاف عنوانه)ا( 
العرفان 1 مجسوعة 11 عسارة 4 ط م 
رقم 11 طنجة 98888 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 9)7م.
(16I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE FRIGO MASTOUR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 ( EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA SEFROU، 31000،

SEFROU Maroc
 STE FRIGO MASTOUR SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 

7/77م حي لاليزة صفرو - 1888م 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

67مم/1)8)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي  1م 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FRIGO MASTOUR SARL AU

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحي.تغليف  االسبغالل  التسي8 

املواد الفالحية..
رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

1888م   - صفرو  لاليزة  حي  7م/77 

صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : مسطور  حسن  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مسطور  حسن  السيد 

حي  الوليد  ابن  خالد  شارع   177

 1581( الخسيسات  حكسات 

الخسيسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  اعزيز  الحسين  السيد 

حي لاليزة رقم 76/88 صفرو 1888م 

صفرو املغرب.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (( بباريخ  بصفرو  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/56م.

(17I

STE TIB COMPT SARL AU

MNS AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملبقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكبب رقم 

85، 68888، وجدة املغرب

MNS AGRICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

موالي الحسن رياض اسلي فيال رقم 

89) - 68888 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

111)م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر   (8(1 يوليوز  1م  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 

رأسسالها  مبلغ   MNS AGRICOLE

مقرها  وعنوان  درهم   18.888

الحسن  موالي  شارع  اإلجبساعي 

 68888 - (89 رياض اسلي فيال رقم 

وجدة املغرب نتيجة ل : توقف نشاط 

الشركة.

شارع  ب  البصفية  مقر  حدد  و 

موالي الحسن رياض اسلي فيال رقم 

89) - 68888 وجدة املغرب. 

و عين:

غاندي  ابراهيم  علي  السيد)ة( 

الحسن  موالي  شارع  وعنوانه)ا( 

 68888  (89 رقم  فيال  اسلي  رياض 

وجدة املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   86 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم م85).

(18I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

LIGHTING GLORY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 (RUE KHADIR GHAILANE
SAFI، 46000، SAFI MAROC

LIGHTING GLORY شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
 lot 1وعنوان مقرها اإلجبساعي م
 lots koutoubia n° ( - 46888

SAFI MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
11949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  8م 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LIGHTING GLORY
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالبقسيط-توزيع جسيع  البجارة  بيع- 
كهربائية-  ومعدات  املنبجات-أدواة 

أعسال كهربائية مبنوعة.
 lot 1م  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 lots koutoubia n° ( - 46888 SAFI

.MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 CHAKIR YOUSSEF السيد 
درهم   188 بقيسة  حصة   : 1.888

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 CHAKIR YOUSSEF السيد 
 RESID KOUTOUBIA 84 )عنوانه)ا
 QU IJENNANE SAFI 46000 safi

.maroc
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
 CHAKIR YOUSSEF السيد 
 RESID KOUTOUBIA عنوانه)ا( 
QU IJENNANE SAF 46000 safi M
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بآسفي بباريخ - تمت رقم -.
(19I

ECO TERROIR SUD

ECO TERROIR SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ECO TERROIR SUD
 BD AL MASSIRA AL 146

 KHADRA TWIN CENTER MAG
 RDC، 20330، CASABLANCA

MAROC
ECO TERROIR SUD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
البصفية(

 BD 146 وعنوان مقرها اإلجبساعي
 AL MASSIRA AL KHADRA TWIN

 CENTER MAG RDC - (88مم
.CASABLANCA MAROC

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.418841
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (8(8 شتن 8   18 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   ECO TERROIR SUD
وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 
 BD AL  146 اإلجبساعي  مقرها 
 MASSIRA AL KHADRA TWIN
 CENTER MAG RDC - (88مم
ل  نتيجة   CASABLANCA MAROC

.ARRÊT D’ACTVITEE :

 BD 146 و حدد مقر البصفية ب

 AL MASSIRA AL KHADRA TWIN

 CENTER MAG RDC - (88مم

 .CASABLANCA MAROC

و عين:

 KHAOULA YOUSMI السيد)ة( 

 Bloc H n° 68 Citée Al وعنوانه)ا( 

 Houda 88878 Agadir MAROC

كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أبريل 1)8) تمت رقم مم7744.

((8I

NEWLINE STATION SERVICE CHERRAT

 NEWLINE STATION

SERVICE CHERRAT

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 NEWLINE STATION SERVICE

CHERRAT

طريق مالباطا عسارة رويال اف 

شور الطابق 18 رقم 186، 98888، 

طنجة املغرب

 NEWLINE STATION SERVICE

CHERRAT شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي طريق 

مالباطا عسارة رويال اف شور 

الطابق 18 رقم 186 - 98888 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

118589



18013 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  8م 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 NEWLINE STATION SERVICE

.CHERRAT
ممطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود.
طريق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
مالباطا عسارة رويال اف شور الطابق 
18 رقم 186 - 98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 188  : عادل  العزوزي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عادل  العزوزي  السيد 
طنجة البالية تجزئة القرض رقم )) 

98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  عادل  العزوزي  السيد 
طنجة البالية تجزئة القرض رقم )) 

98888 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 44558).
((1I

CAF MAROC

MEL ARCHI
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°(8 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
MEL ARCHI شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 18 
إقامة أبراج طنجة بلوك 9 شارع 
مراكش - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م11989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   88
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 MEL  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ARCHI
األنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعسارية والهندسية.
 18 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارع   9 بلوك  طنجة  أبراج  إقامة 

مراكش - 98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 188  : ملوكي  الحق  عبد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الحق ملوكي عنوانه)ا( 
 (6 رقم   4 ط  ريم  اقامة   ( برانص 

98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد عبد الحق ملوكي عنوانه)ا( 
 (6 رقم   4 ط  ريم  اقامة   ( برانص 

98888 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   86 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم م717.
(((I

مسبامنة تيسادير ش.0.0 ش.و

ماربكس للتصدير واالستيراد
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مسبامنة تيسادير ش.0.0 ش.و

حي لعري شيخ عسارة الشفاء الطابق 
الرابع الناظور، 888)6، الناظور 

املغرب

ماربكس للبصدير واالسبي8اد شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي اوالد 
ميسون رقم 49 الناظور الناظور 

888)6 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

مم171.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (8(1 ف 8اير   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( مالك يسار 588 

 1.888 أصل  من  اجبساعية  حصة 

عصا0  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

املخباري بباريخ 15 ف 8اير 1)8).

تفويت السيد )ة( مالك يسار 588 

 1.888 أصل  من  اجبساعية  حصة 

مصطفى  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

املخباري بباريخ 15 ف 8اير 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

ماي   (8 بباريخ  بالناضور  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1181.

Iم))

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE BIG BINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas،

30000، fes MAROC

STE BIG BINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل رقم 

6م ا تجزئة رياض الياسسين طريق 

عين الشقف - 8888م فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م6778

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 مارس  م) 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BIG BINE

أكلة   –  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أفراح.-:  مسول   – –خدمات  سريعة 

مقهى – مخ 8ة – مطعم – بيتزيريا.

العسليات  مخبلف  عامة  وبصفة   

املنقولة  العقارية  املالية,  البجارية, 

توسيع  شأنها  من  التي  املنقولة  وغي8 

نشاط الشركة 

عنوان املقر االجبساعي : ممل رقم 

طريق  الياسسين  رياض  تجزئة  ا  6م 

عين الشقف - 8888م فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : الزعر  االاله  عبد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 : جوهري  ادري�سي  وفاء  السيدة 

588 حصة بقيسة 188 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد االاله الزعر عنوانه)ا( 

تجزئة املامونية اقامة مسلم رقم 45 

شارع ابي هريرة 8888م فاس املغرب.
جوهري  ادري�سي  وفاء  السيدة 

اقامة  املامونية  تجزئة  عنوانه)ا( 

8888م  45 طريق صفرو  مسلم رقم 

فاس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد عبد االاله الزعر عنوانه)ا( 
تجزئة املامونية اقامة مسلم رقم 45 
شارع ابي هريرة 8888م فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بفاس بباريخ 86 ماي 1)8) 

تمت رقم 88)).
((4I

إئبسانيات الدريوش

 Société LAQROUCHA
FOOD SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئبسانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب )68، 888)9، العرائش املغرب
 Société LAQROUCHA FOOD
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
شعبان ),رقم 65م,الطابق السفلي - 

888)9 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1)م6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 Société : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.LAQROUCHA FOOD SARL AU
 SNACK  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 , R E S TA U R A N T, T R A I T E U R

.,LIVRAISON A DOMICILE
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
شعبان ),رقم 65م,الطابق السفلي - 

888)9 العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : مروان  لقروشة  السيد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مروان  لقروشة  السيد 
رقم 146 ابن زيدون 888)9 العرائش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  مروان  لقروشة  السيد 
رقم 146 ابن زيدون 888)9 العرائش 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعرائش بباريخ 9) يوليوز 

1)8) تمت رقم 891.
((5I

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

 STE MASCAW
TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 BUREAU FASSI DE
COMPTABILITE - BUFACO

 rue abdelkrim benjelloun 16
 n° ( FES 16 rue abdelkrim

 benjelloun n° 2 FES، 30000،
FES MAROC

 STE MASCAW TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي 18 زنقة 
واد تانسيفت الطابق ) نرجيس - 

8888م فاس املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.559(5

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (8(8 16 دجن 8  في  املؤرخ 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   MASCAW TECHNOLOGY
وعنوان  درهم   18.888 رأسسالها 

واد  زنقة   18 اإلجبساعي  مقرها 
تانسيفت الطابق ) نرجيس - 8888م 
فاس املغرب نتيجة ل : عد0 تمقيق 

الهدف.
و حدد مقر البصفية ب 18 زنقة 
 - نرجيس)  الطابق  تلنسيفت  واد 

8888م فاس املغرب. 
و عين:

اكعبون  عادل  السيد)ة( 
تانسيفت  زنقةواد   18 وعنوانه)ا( 
املغرب  فاس  8888م  س  نرجيس 

كسصفي )ة( للشركة.
الرحسوني  اسامة  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( املركز شارع املقاومة رقم 
املغرب  املضيق  88)م9  امل�سي  م8 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ف 8اير   88 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 688.
((6I

H&H 

 POISSONS ORIENT
OCCIDENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

H&H
 HAY NAHDA ( N° 7مم

 LARACHE، 92000، LARACHE
MAROC

 POISSONS ORIENT OCCIDENT
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي النصر 
رقم 557 - 888)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
651

في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي  م8 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 POISSONS ORIENT OCCIDENT

.SARL

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السسك بالجسلة وباقي املواد البمرية.

عنوان املقر االجبساعي : حي النصر 

رقم 557 - 888)9 العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 68  : غازي  السال0  عبد  السيد 

حصة بقيسة 6.888 درهم للحصة.

48 حصة   : تريفت  ياسين  السيد 

بقيسة 4.888 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

غازي  السال0  عبد  السيد 

عنوانه)ا( رقم مم شارع صالح الدين 

األيوبي 888)9 العرائش املغرب.

عنوانه)ا(  تريفت  ياسين  السيد 

فيفر  كلي8  فلوري  فال  فاء  زنقة   86

14888 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

غازي  السال0  عبد  السيد 

عنوانه)ا( رقم مم شارع صالح الدين 

األيوبي 888)9 العرائش املغرب

عنوانه)ا(  تريفت  ياسين  السيد 

القنيطرة   14888 تريفت  ياسين 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (8 بباريخ  بالعرائش  االببدائية 

1)8) تمت رقم 56م.

((7I
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CAF MAROC

EL HASSANI TRASER
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°(8 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

EL HASSANI TRASER شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي ال 8انص 

) شارع الجوز رقم )18 الطابق 

االر�سي - 98888 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م9)119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 EL  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HASSANI TRASER

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.

ال 8انص   : عنوان املقر االجبساعي 

الطابق   18( رقم  الجوز  شارع   (

االر�سي - 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : الحسني  نادية  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحسني  نادية  السيدة 
الجوز  شارع  نرجس  تجزئة  ال 8انص 

رقم )18 98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  الحسني  نادية  السيدة 
الجوز  شارع  نرجس  تجزئة  ال 8انص 

رقم )18 98888 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م1  بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 69)45).
((8I

CAGECO

 SIGMACO BUSNESS
TRAVEL

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجبساعي للشركة

CAGECO
9) شارع ممسد السادس عسارة ف) 
الرقم 18 الدار البيضاء، 8588)، 

الدارالبيضاء املغرب
 SIGMACO BUSNESS TRAVEL

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي إقامة 
االسبقرار 41 شارع الزرقطوني 

عسارة ب طابق 7 رقم 7) املعاريف - 
8818) الدارالبيضاء املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(48457
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تمويل  تم   (8(1 يونيو   87 في  املؤرخ 
للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
شارع   41 االسبقرار  »إقامة  من 
رقم   7 طابق  ب  عسارة  الزرقطوني 
الدارالبيضاء   (8818  - املعاريف   (7
عبداملومن  شارع  م9   « إلى  املغرب« 
املكبب رقم 7م1 الطابق 7 - )884) 

الدارالبيضاء املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 6م7891.
((9I

BCNG

STE: SMJ DESIGN
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°9( (65, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: SMJ DESIGN شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 - 

8858) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

499(47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 مارس  8م 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE:  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SMJ DESIGN

تزيين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق.

 ،(65  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - رقم)9   9 الطابق  الزرقطوني  شارع 

8858) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

 : مرواني  سها0  السيدة 

 188 بقيسة  حصة   188.888,88

درهم للحصة.

 1.888  : مرواني  سها0  السيدة 
بقيسة 188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مرواني  سها0  السيدة 
سيدي  البمر  نسيم  إقامة  م  هاء  ج 
بوزيد جساعة موالي عبد هللا 8858) 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  مرواني  سها0  السيدة 
سيدي  البمر  نسيم  إقامة  م  هاء  ج 
بوزيد جساعة موالي عبد هللا 8858) 

الجديدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أبريل 1)8) تمت رقم -.

8Iم)

BCNG

STE: DETOXCAR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°9( (65, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: DETOXCAR شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9 - 
8858) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
75م511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE:  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DETOXCAR

صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

 ،(65  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - 9( 9 رقم  شارع الزرقطوني الطابق 

8858) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسسال الشركة: 18.888,88 

درهم، مقسم كالبالي:

 18.888,88  : املفيد  أناس  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

188 بقيسة   :  السيد أناس املفيد 

188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املفيد  أناس  السيد 

تجزئة نيس رقم 65 8858) املحسدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  املفيد  أناس  السيد 

تجزئة نيس رقم 65 8858) املحسدية 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم -.

1Iم)

CAGECO

HLM TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

CAGECO

9) شارع ممسد السادس عسارة ف) 

الرقم 18 الدار البيضاء، 8588)، 

الدارالبيضاء املغرب

 HLM TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي االزهر 

اقامة الفجر بلوك ه عسارة 6 شقة 
رقم 1 سيدي ال 8نو�سي - 8)86) 

الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(11841

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 1م ماي 1)8) تست إضافة 

الشركة  نشاط  إلى  البالية  األنشطة 

الحالي :

جسيع أعسال البناء الحكومية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 84 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م78984.

I)م)

ADVOLIS

FRBT
إعالن مبعدد القرارات

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

FRBT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: زنقة عسار 

بن ياسر رقم 8م - 68888 وجدة 

املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.(1((7

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 ماي   (8 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

على  ينص  الذي   :81 رقم  قرار 

البالية  األنشطة  إضافة  تست  مايلي: 

-أعسال  الحالي  الشركة  نشاط  إلى 

الهندسة  الدولة،  هيئات  جسيع 

البناء  ومركبات  آالت  تأجي8   - املدنية 

امليكانيكية  والصيانة  تجهيزات   -

الت8كيبات  مقاول   - معدنية  -منشأة 

الكهربائية - تاجر مسبلزمات األجهزة 

العامة - تاجر

على  ينص  الذي   :8( رقم  قرار 

العا0  الجسع  اعضاء  اتفق  مايلي: 

القانون  تميين  على  وباالجساع 

االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

الذي  االسا�سي:  القانون  رقم  بند 

القانون  تميين  مايلي:  على  ينص 

االسا�سي

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   85 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 9م4).

Iمم)

CAGECO

ZAKHRAFAT TAFILALT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي8 تسسية الشركة

CAGECO

9) شارع ممسد السادس عسارة ف) 

الرقم 18 الدار البيضاء، 8588)، 

الدارالبيضاء املغرب

ZAKHRAFAT TAFILALT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي العسارة 

م7م أب املسبقبل املجسوعة 

السكنية )4 الطابق االر�سي شقة 

4 سيدي معروف - )819) الدار 

البيضاء املغرب.

تغيي8 تسسية الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

4949م1

 بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تغيي8  تم   (8(1 يونيو   16 في  املؤرخ 

 ZAKHRAFAT« من  الشركة  تسسية 

 PAINTING TRAV« إلى   »TAFILALT

.»AND BAT

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 84 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم )78984.

4Iم)

AIT RAZOUK MOULOUD 

STE MIXASOLAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT RAZOUK MOULOUD

 N 14 ( EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI

 MASSOUDA SEFROU، 31000،

SEFROU Maroc

 STE MIXASOLAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

امينة طريق املنزل صفرو - 1888م 

صفرو املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

485م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   85

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MIXASOLAR SARL AU

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات او لوحات للطاقة الشسسية 

او الطاقة الريمية.اشغال مخبلفة.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

1888م   - صفرو  املنزل  طريق  امينة 

صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : شوييخ  يونس  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شوييخ  يونس  السيد 
1888م  صفرو  املنزل  قرطاش  حي 

صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  شوييخ  يونس  السيد 
1888م  صفرو  املنزل  قرطاش  حي 

صفرو املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   85 بباريخ  بصفرو  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)/88م.

5Iم)

STE TIB COMPT SARL AU

 CHENNOUF DE
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجبساعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملبقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكبب رقم 
85، 68888، وجدة املغرب

 CHENNOUF DE TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
خليفة بن عي�سى رقم 85) زنقة 
سيدي سلطان 68888 وجدة 

املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.18(69

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 86 يوليوز 1)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 (85 رقم  عي�سى  بن  خليفة  »تجزئة 
وجدة   68888 سلطان  سيدي  زنقة 
الجسعية  »قيسارية  إلى  املغرب« 
بني  عين  طريق  االسالمية  الخي8ية 
مطهر ش ) - 68888 وجدة املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   85 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 846).

6Iم)

INFOPLUME

CERVANTES OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

149 شارع ممسد الخامس اقامة 

ميسوزا 1 رقم 17، 98888، طنجة 

املغرب

CERVANTES OPTIQUE شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

وليلي رقم 8م - طنجة طنجة 98888 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

119465

في مؤرخ  حر  عقد   بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1  16 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CERVANTES OPTIQUE

اخصائي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نظارات.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

وليلي رقم 8م - طنجة طنجة 98888 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : صبحي  توفيق  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صبحي  توفيق  السيد 
تجزئة العيون زنقة 18 رقم ) - طنجة 

98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  صبحي  توفيق  السيد 
تجزئة العيون زنقة 18 رقم ) - طنجة 

98888 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 97م45).

7Iم)

MK MARKETING ET LOGISTIQUE

 MK MARKETING ET
LOGISTIQUE

إعالن مبعدد القرارات

 MK MARKETING ET

LOGISTIQUE

طريق مالباطا عسارة رويال اف 

شور الطابق 18 رقم 186، 98888، 

طنجة املغرب

 MK MARKETING ET

LOGISTIQUE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: عسارة 

رويال اف شور طريق مالباطا 

الطابق العاشر رقم م18 - 98888 

طنجة املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.96(57

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 يونيو  8م  في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

188 حصة  باع السيد مكي العزوزي 
اجبساعية للسيد عادل العزوزي

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

األسهم,  ملكية  نقل  على  املوافقة 

املذكورة  السهم  ببمويالت  االحبفاظ 

جسيع  من  األطراف  وإعفاء   
ً
نهائيا

اإلخطارات الالحقة..

قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 
العزوزي  مكي  السيد  اسبقالة  قبول 

فت8ة  في  البمسالت  جسيع  من  وابرائه 

االنسحاب  قبول  للشركة.  إدارته 

من  العزوزي  مكي  للسيد  النهائي 

الشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مديًرا  العزوزي  عادل  السيد  تعيين 

منفرًدا لفت8ة غي8 ممدودة وهكذا فإن 

ببوقيعه  الشركة  يلز0  عادل  السيد 

وحده

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تمديث النظا0 األسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيد عادل العزوزي قد0 مساهسة 

عشرة  قدره  نقدي  بسبلغ  للشركة 

آلف درهم املوضوعة في حساب بنكي 

باسم الشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

عشرة  بسبلغ  املال  رأس  تمديد  تم 

 (188( مائة  إلى  مقسًسا  درهم،  آالف 

لكل  درهم   )188( مائة  من  سهم 

188مخصصة  إلى   1 من  مرقسة  منها 

للسيد عادل العزوزي.

على  ينص  الذي  م1:  رقم  بند 

عادل  السيد  املسي8  تعيين  مايلي: 

العزوزي: الشريك الوحيد هو املسي8 

الوحيد للشركة ملدة غي8 ممدودة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (8 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 44756).

8Iم)

STARK STATION SERVICE

STARK STATION SERVICE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STARK STATION SERVICE

طريق مالباطا عسارة رويال اف 

شور الطابق 18 رقم 186، 98888، 

طنجة املغرب



عدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8))الجريدة الرسمية   18018

 STARK STATION SERVICE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي طريق 

مالباطا عسارة رويال اف شور 

الطابق 18 رقم 186 - 98888 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

118719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  8م 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STARK : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.STATION SERVICE

ممطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود.

طريق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

مالباطا عسارة رويال اف شور الطابق 
18 رقم 186 - 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد العزوزي مكي : 188 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مكي  العزوزي  السيد 

طنجة البالية تجزئة القرض رقم )) 

98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  مكي  العزوزي  السيد 

طنجة البالية تجزئة القرض رقم )) 

98888 طنجة املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (8 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 44759).

9Iم)

INFOPLUME

INDELVER
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

INFOPLUME

149 شارع ممسد الخامس اقامة 

ميسوزا 1 رقم 17، 98888، طنجة 

املغرب

INDELVER شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

الزرقطوني اقامة )م شقة رقم 9) 

طابق االول - طنجة طنجة 98888 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

119(87

 (4 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.INDELVER

الصيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البقنية  املواد  وتصدير  واسبي8اد 

والصناعية.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 (9 رقم  شقة  )م  اقامة  الزرقطوني 

 98888 طنجة  طنجة   - االول  طابق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : فاطسة  ازا0  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ازا0 فاطسة عنوانه)ا( حي 

 -  75 زنقة  االشراق  قطاع  مسنانة 

طنجة 98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيدة ازا0 فاطسة عنوانه)ا( حي 

 -  75 زنقة  االشراق  قطاع  مسنانة 

طنجة 98888 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م1  بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم ))م66-7)45).

(48I

MANAGEX

STE NAJAH BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

MANAGEX
رقم 5م زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان، 88م68، بركان املغرب

STE NAJAH BOIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي : رقم 58 
زنقة الفارسية حي السعادة - 88مم6 

بركان املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

11م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

حل  تقرر   (8(1 ماي  1م  في  املؤرخ 

ذات  شركة   STE NAJAH BOIS

رأسسالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   188.888
الفارسية  زنقة   58 رقم  اإلجبساعي 

املغرب  بركان  88مم6   - السعادة  حي 

نتيجة لعد0 النشاط.

و عين:
هللا  عبد  ممسد  السيد)ة( 
الحسن  شارع   16( رقم  وعنوانه)ا( 
الثاني 88مم6 بركان املغرب كسصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
 58 رقم  وفي   (8(1 ماي  1م  بباريخ 
زنقة الفارسية حي السعادة - 88مم6 

بركان املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/)4م.

(41I

INFOPLUME

KUTAKURA TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع ممسد الخامس اقامة 
ميسوزا 1 رقم 17، 98888، طنجة 

املغرب
KUTAKURA TRANS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 5م1 شارع 

موالي شريف طابق الثاني شقة 
رقم م - طنجة طنجة 98888 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5مم119

 (8 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.KUTAKURA TRANS
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النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ال 8ي الوطني والدولي للبضائع.

5م1   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الثاني  طابق  شريف  موالي  شارع 
 98888 طنجة  طنجة   - م  رقم  شقة 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:
الرزاق  عبد  املنصوري  السيد 
درهم   188 بقيسة  حصة   1.888  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرزاق  عبد  املنصوري  السيد 
عنوانه)ا( حي الزوفري زنقة 6 رقم م) 

- طنجة 98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
الرزاق  عبد  املنصوري  السيد 
عنوانه)ا( حي الزوفري زنقة 6 رقم م) 

- طنجة 98888 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 56م7-)8م45).

(4(I

MANAGEX

 CHANTIER BENI SNASSEN
DES TRAVAUX PUBLICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

MANAGEX
رقم 5م زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان، 88م68، بركان املغرب
 CHANTIER BENI SNASSEN DES
TRAVAUX PUBLICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي : رقم 11 
شارع وجدة احفي8 - 88مم6 بركان 

املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.5(87

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 يونيو   81 في  املؤرخ 
 CHANTIER BENI SNASSEN DES
ذات  شركة   TRAVAUX PUBLICS
رأسسالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   188.888
اإلجبساعي رقم 11 شارع وجدة احفي8 
لعد0  نتيجة  املغرب  بركان  88مم6   -

النشاط.
و عين:

برواغي  بومدين  السيد)ة( 
دامنت  زنقة  9م  رقم  وعنوانه)ا( 
املغرب  بركان  88مم6  املسي8ة  حي 

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
 11 رقم  وفي   (8(1 يونيو   81 بباريخ 
بركان  88مم6   - احفي8  وجدة  شارع 

املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/41م.

Iم4)

INFOPLUME

SUP MA VIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع ممسد الخامس اقامة 
ميسوزا 1 رقم 17، 98888، طنجة 

املغرب
SUP MA VIE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

طان طان اقامة وركا ) طابق الثاني 
شقة رقم 58 - طنجة طنجة 98888 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

119469
 86 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 SUP  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MA VIE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.SUPERETTE

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الثاني  طابق   ( وركا  اقامة  طان  طان 

شقة رقم 58 - طنجة طنجة 98888 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

 488  : بوحسين  بنهاشا  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

88م   : الطارفا  يوسف  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد كسال اومعوا : 88م حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوحسين عنوانه)ا(  بنهاشا  السيد 

 81 العسارة  املعسورة  حدائق  تجزئة 

شقة 16 - سال الجديدة 11888 سال 

الجديدة املغرب.

عنوانه)ا(  الطارفا  يوسف  السيد 
بلوك 87 حي اسايس ازرو ايت ملول 

88888 ايت ملول املغرب.

السيد كسال اومعوا عنوانه)ا( 15 
 18188 - الرباط   17 زنقة مكة شقة 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

بوحسين عنوانه)ا(  بنهاشا  السيد 

 81 العسارة  املعسورة  حدائق  تجزئة 

شقة 16 - سال الجديدة 11888 سال 

الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 99م45).

(44I

MOORISH

ANHAR PAINT SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

MOORISH

9م شارع اللة الياقوت الطابق 5 

الشقة د 9م شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 8888)، الدار 

البيضاء املغرب

ANHAR PAINT SARL AU شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 9م شارع 

اللة اليقوت العسارة د الطابق 5 

البيضاء - 8888) الدار البيضاء 

املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م4م)9م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تمويل  تم   (8(1 يونيو   14 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

د  العسارة  اليقوت  اللة  شارع  »9م 

الدار   (8888  - البيضاء   5 الطابق 

البيضاء املغرب« إلى »حي االسرة زنقة 

4 رقم 49 عين الشق - م815) الدار 

البيضاء املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 787897.

(45I

INFOPLUME

LA GOURMET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME

149 شارع ممسد الخامس اقامة 

ميسوزا 1 رقم 17، 98888، طنجة 

املغرب

 LA GOURMET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
طان طان اقامة وركا ) طابق الثاني 

شقة رقم 58 - طنجة طنجة 98888 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
119467

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 LA  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GOURMET
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخدمات املطاعم املبنقلة.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الثاني  طابق   ( وركا  اقامة  طان  طان 
شقة رقم 58 - طنجة طنجة 98888 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:
 488  : بوحسين  بنهاشا  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
88م   : الطارفا  يوسف  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد كسال اومعوا : 88م حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوحسين عنوانه)ا(  بنهاشا  السيد 
 81 العسارة  املعسورة  حدائق  تجزئة 
شقة 16 - سال الجديدة 11888 سال 

الجديدة املغرب.
عنوانه)ا(  الطارفا  يوسف  السيد 
بلوك 87 حي اسايس ازرو ايت ملول 

88888 ايت ملول املغرب.
السيد كسال اومعوا عنوانه)ا( 15 
 18188 - الرباط   17 زنقة مكة شقة 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

بوحسين عنوانه)ا(  بنهاشا  السيد 

 81 العسارة  املعسورة  حدائق  تجزئة 

شقة 16 - سال الجديدة 11888 سال 

الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 98م45).

(46I

CAF MAROC

WINNING SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°(8 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

WINNING SOLUTIONS شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE وعنوان مقرها اإلجبساعي

 OUED ZIZ N (8 IMM CASTILLA

ETG N°18 - 98888) طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

119499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   84

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.WINNING SOLUTIONS

غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

في املجال الضريبي، املالي واملحاسبتي.

 RUE  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 OUED ZIZ N (8 IMM CASTILLA

ETG N°18 - 98888) طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد الصادق الكنفاوي : 1.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الكنفاوي  الصادق  السيد 

قطاع  البضامن  حي  عنوانه)ا( 

 98888 الخربة   68 زنقة  الفضيلة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
الكنفاوي  الصادق  السيد 

قطاع  البضامن  حي  عنوانه)ا( 

 98888 الخربة   68 زنقة  الفضيلة 

طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م)  بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 6)454).

(47I

RIM PRESSING RP

RIM PRESSING RP
إعالن مبعدد القرارات

RIM PRESSING RP

تجزئة ال 8انص شارع القواة املسلحة 

امللكية اقامة ريم ب ) مبجر رقم 6، 

98888، طنجة املغرب

RIM PRESSING RP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: تجزئة 

ال 8انص شارع القوات املسلحة 

امللكية اقامة ريم ب ) مبجر رقم 6 - 

98888 طنجة املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.81615

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (8(1 يوليوز   86 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تم اضافة مسي8ة مشاركة في شخص 

السيدة بهية العزوزي
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: البوقيعات املشت8كة للسديرين 
املبعلقة  األعسال  في جسيع  املشاركين 
بالشركة وجوب البوقيعين االثنينسعا 
السيدة  للسسي8تين  الوثائق  جسيع  في 
بهية  والسيدة  العزوزي  احال0 

العزوزي
على  ينص  الذي  م:  رقم  قرار 
مايلي: قبول تميين القانون االسا�سي 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
على  ينص  الذي  م1:  رقم  بند 
مايلي: اإلدارة : يدير الشركة مديرين 
العزوزي  أحال0  السيدة  مشاركين، 

والسيدة بهية العزوزي
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: اإلمضاء : تلتز0 الشركة بشكل 
للسديرين  املشت8ك  بالبوقيع  صحيح 
العزوزي  أحال0  السيدة  املشاركين 
لجسيع  العزوزي.  بهية  والسيدة 

األعسال والوثائق املبعلقة بالشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  م1  بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 44471).
(48I

ISDM CONSULTING

TAMESNALOG
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 51م

 AVENUE MED 6 APP 85 (EME
 ،ETAGE LAAYOUNE، 70000

العيون املغرب
TAMESNALOG شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجبساعي حي موالي 

رشيد منطقة الفيال زنقة الي8موك 

رقم 1) العيون - 78888 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

7885م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TAMESNALOG

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي8.

عنوان املقر االجبساعي : حي موالي 

الي8موك  زنقة  الفيال  منطقة  رشيد 

العيون   78888  - العيون   (1 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : تسسنا  سعيد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تسسنا  سعيد  السيد 

 (9( الشقة  د  عسارة  البوحيد  اقسة 

مراكش   48888 مراكش  م 8وكة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  تسسنا  سعيد  السيد 

 (9( الشقة  د  عسارة  البوحيد  اقسة 

مراكش   48888 مراكش  م 8وكة 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

16 غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/715).

(49I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ «SOPHIE LUXURY

SPA « SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عسارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ »SOPHIE LUXURY SPA

SARL AU » شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 87 

شارع موالي رشيد الحي الحسني - 

45888 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

116(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 SOCIÉTÉ »SOPHIE LUXURY SPA

.« SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : * عالجات 

البجسيل 

* خبي8 تجسيل

* حالقة للسيدات

* تشغيل منشأة لالسبمسا0.

 87 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - الحسني  الحي  رشيد  موالي  شارع 

45888 ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

أعبوش  الزهراء  فاطسة  السيدة 

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أعبوش  الزهراء  فاطسة  السيدة 

مم1  رقم  القدس  حي  عنوانه)ا( 

45888 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

أعبوش  الزهراء  فاطسة  السيد 

مم1  رقم  القدس  حي  عنوانه)ا( 

45888 ورزازات املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بورزازات بباريخ 18 غشت 

1)8) تمت رقم -.

(58I

MA GLOBAL CONSULTING

CITRUMA
إعالن مبعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شارع عبد املومن وزنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

8888)، الدار البيضاء املغرب

CITRUMA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: 9م، شارع 

موالي عبد العزيز، إقامة الرضوان 

181، عسارة س، مكبب رقم )، - 

14878 القنيطرة املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

9م18م.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 يوليوز  م1  في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تميين النظا0 البأسي�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم.: الذي ينص على مايلي:.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 87956.

(51I

خ 8ة الشرق

RAHAF AGRI

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

خ 8ة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم م بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم م بركان، 699، بركان 

املغرب

RAHAF AGRI شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي مرآب 

يقع باملحطة السياحية للسعيدية 

إقامة النخيل فيال رقم 7) - 688م6 

السعيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم البقييد في السجل البجاري : 

7975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.RAHAF AGRI

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واسبي8اد املنبوجات الفالحية.

مرآب   : االجبساعي  املقر  عنوان 

للسعيدية  السياحية  باملحطة  يقع 

إقامة النخيل فيال رقم 7) - 688م6 

السعيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 : املومن  اوعبد  طريق  السيد 

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املومن  اوعبد  طريق  السيد 

حي  مالك  االما0  زنقة   46 عنوانه)ا( 

بركراع بركان 88مم6 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

املومن  اوعبد  طريق  السيد 

حي  مالك  االما0  زنقة   46 عنوانه)ا( 

بركراع بركان 88مم6 بركان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/م48.

(5(I

خ 8ة الشرق

HIRA IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

خ 8ة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم م بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم م بركان، 699، بركان 

املغرب

HIRA IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 

األول فيال رقم 7) املحطة السياحية 

للسعيدية إقامة النخيل السعيدية - 

688م6 السعيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

7977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 HIRA  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.IMMOBILIER

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

األول فيال رقم 7) املحطة السياحية 

للسعيدية إقامة النخيل السعيدية - 

688م6 السعيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 : املومن  اوعبد  طريق  السيد 

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املومن  اوعبد  طريق  السيد 

حي  مالك  االما0  زنقة   46 عنوانه)ا( 

بركراع بركان 88مم6 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

املومن  اوعبد  طريق  السيد 

حي  مالك  االما0  زنقة   46 عنوانه)ا( 

بركراع بركان 88مم6 بركان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/484.

Iم5)

PRIMOPLUS

PRIMOPLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRIMOPLUS

 D اقامة السفي8 بن عائشة عسارة

رقم م1، شارع السفي8 بن عائشة 

الدار البيضاء، 98))، الدار البيضاء 

املغرب

PRIMOPLUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي اقامة 

السفي8 بن عائشة عسارة D رقم م1، 

شارع السفي8 بن عائشة - 98)) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

511685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PRIMOPLUS

غرض الشركة بإيجاز : 1/ منعش 

عقاري

)/ أشغال ٱلبناء.

اقامة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

السفي8 بن عائشة عسارة D رقم م1، 

شارع السفي8 بن عائشة - 98)) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 58.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 (58  : ممسد  السو�سي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 (58  : بوزيان  السو�سي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السو�سي ممسد عنوانه)ا(  السيد 

إقامة  السجلسا�سي،  الدكبور  شارع 

م،  رقم   ( الطابق  اإلسساعيلية 

البيضاء  الدار  8مم8)  بوركون 

املغرب.

السيد السو�سي بوزيان عنوانه)ا( 

الدار   (8158 بولو   11 18 رقم  زنقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السو�سي ممسد عنوانه)ا(  السيد 

إقامة  السجلسا�سي،  الدكبور  شارع 

م،  رقم   ( الطابق  اإلسساعيلية 

البيضاء  الدار  8مم8)  بوركون 

املغرب
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم م)7878.

(54I

INFOPLUME

CCHM ASSISTANCE

إعالن مبعدد القرارات

INFOPLUME

149 شارع ممسد الخامس اقامة 

ميسوزا 1 رقم 17، 98888، طنجة 

املغرب

CCHM ASSISTANCE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: 7 شارع 

العراق اقامة الصفا واملروى الطابق 

االول رقم 18 طنجة طنجة 98888 

طنجة املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

.65891

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 86 غشت  في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيي8 نشاط الشركة 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تجديد تفويض االدارة

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم م: الذي ينص على مايلي: 

تغيي8 نشاط الشركة الى النقل الوطني 

والدولي وشحن البضائع

على  ينص  الذي  م1:  رقم  بند 

للسيدة  إدارة  تفويض  تجديد  مايلي: 

للبطاقة  الحاملة  الحساني  زهرة 

للسدة   K1(618 الوطنية  البعريف 

سنبين 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم )744-85م45).

(55I

fudben

OTRADIC SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

fudben

-71شارع املسي8ة الناظور، 888)6، 

الناظور املغرب

شركة OTRADIC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي : -6مشارع 

عالل بن عبدهللا - 888)6 الناظور 

املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.4149

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

حل  تقرر   (8(1 يونيو  8م  في  املؤرخ 

شركة OTRADIC SARL شركة ذات 

رأسسالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   188.888

اإلجبساعي -6مشارع عالل بن عبدهللا 

نتيجة  املغرب  الناظور   6(888  -

النتهاء نشاط الشركة.

و عين:

الوريا�سي  جسال  السيد)ة( 

فرخانة  سالم  اوالد  دوار  وعنوانه)ا( 

املغرب  الناظور  اقليم   6(8(4

كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 

بباريخ 8م يونيو 1)8) وفي -6مشارع 

 6(888  - 6م  رقم  عبدهللا  بن  عالل 

الناظور املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ )1 غشت 

1)8) تمت رقم 698م.

(56I

FISCAL ETUDE MAROC

LUXURY FAST SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCAL ETUDE MAROC

 Rue Soumaya Imm N°8(, 4ème

 etage App 16 Quartier Palmier،

20500، CASABLANCA MAROC

LUXURY FAST SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي )8، زاوية 

شارع عبد املومن وزنقة سومية 

الطابق الباني رقم 4 - 8)85) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

87مم51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LUXURY FAST SERVICE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسليم البضائع
عنوان املقر االجبساعي : )8، زاوية 

سومية  وزنقة  املومن  عبد  شارع 

 (85(8  -  4 رقم  الباني  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : السيد عبد الرفيع جنودي 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة   588  : كايا  الطيب  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

جنودي  الرفيع  عبد  السيد 

املسفيوي  القائد  زنقة  عنوانه)ا( 

زنقة 4 رقم م4 8558) الدارالبيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا(  كايا  الطيب  السيد 

 46 رقم   61 بلوك  عثسان  سيدي 

8788) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

جنودي  الرفيع  عبد  السيد 

املسفيوي  القائد  زنقة  عنوانه)ا( 

زنقة 4 رقم م4 8558) الدارالبيضاء 

املغرب

عنوانه)ا(  كايا  الطيب  السيد 

 46 رقم   61 بلوك  عثسان  سيدي 

8788) الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798878.

(57I

fudben

OTRADIC SARL شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fudben

-71شارع املسي8ة الناظور، 888)6، 

الناظور املغرب

شركة OTRADIC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

عالل بن عبدهللا رقم 6م - 888)6 

الناظور املغرب.
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حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.4149
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 يونيو  8م  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   OTRADIC SARL شركة 
وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 
بن  عالل  شارع  اإلجبساعي  مقرها 
الناظور   6(888  - 6م  رقم  عبدهللا 
نشاط  -انهاء   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
شارع  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
 6(888  - 6م  رقم  عبدهللا  بن  عالل 

الناظور املغرب. 
و عين:

الوريا�سي  جسال  السيد)ة( 
فرخانة  سالم  اوالد  دوار  وعنوانه)ا( 
املغرب  الناظور  اقليم   6(8(4

كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 11 غشت 

1)8) تمت رقم 675م.
(58I

مكبب مماسبة

SOCIETE ELMACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكبب مماسبة
عسارة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 88) الرشيدية، 884)5، 

الرشيدية املغرب
societe elmaco شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي قصر 
تالبفراوت تاذيغوست كلسيسة 

تاذيغوست - 58))5 تاذيغوست 
كلسيسة املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

5م96.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

 (8(1 غشت   11 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ   societe elmaco املحدودة 

وعنوان  درهم   88.888 رأسسالها 

تالبفراوت  قصر  اإلجبساعي  مقرها 

 - تاذيغوست  كلسيسة  تاذيغوست 

املغرب  كلسيسة  تاذيغوست   5((58

نتيجة ل : االفالس.

قصر  ب  البصفية  مقر  حدد  و 

 - كلسيسة  تاذيغوست  تالبفراوت 

58))5 تاذيغوست كلسيسة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( موحى ملوي وعنوانه)ا( 

كلسيسة  تاذيغوست  تالبفراوت  قصر 

)ة(  كسصفي  املغرب  كلسيسة   5(888

للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 68م.

(59I

Sté HABATI EL BACHIR sarl

 TRAVAUX UTILES

 HAISSOUN ET AANZAOUI

DU SUD TUHAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sté HABATI EL BACHIR sarl

ASSA، 81010، اسا املغرب

 Travaux Utiles HAISSOUN et

 AANZAOUI du Sud TUHAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 

الراشيدية حي الزاوية البيجانية اسا 

- 81818 اسا املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

597م

بسقب�سى عقد عرفي مؤرخ في 1) 

يونيو 1)8) تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 Travaux Utiles HAISSOUN et

.AANZAOUI du Sud TUHAS

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبجهيز.

زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

البيجانية اسا  الزاوية  الراشيدية حي 

- 81818 اسا املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عنزوي  لحسن  السيد 

حي الزاوية 81818 اسا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  حيسون  بوزيد  السيد 

اسا   81818 تويزكي  الرملة  تنية 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  بكلسيم  االببدائية 

رقم  تمت   (8(1 يوليوز   19

)181848)111م1).

(68I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 ESPACE ESSAFA EL

MENZEH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع الزرقطوني الطابقم، رقم8 

الدار البيضاء، 68م8)، 

الدار البيضاء املغرب

 ESPACE ESSAFA EL MENZEH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 59 شارع 

زرقطوني الطابق م رقم 8 - 68م8) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

5م5م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  م) 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ESPACE ESSAFA EL MENZEH

اسبغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم، املقاهي، قاعات الشاي، بيع 

املثلجات وتمضي8 الشواء، الوجبات 

السريعة والبيتزا..

عنوان املقر االجبساعي : 59 شارع 

68م8)   -  8 رقم  م  الطابق  زرقطوني 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:



18025 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

السيد صوفي ممسد : 4مم حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد بلعيد سيدي حسيد : ممم 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة  ممم   : مفيد  علي  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ممسد  صوفي  السيد 

 - 1 مجسوعة العهد  النهضة  م17 حي 

الرباط املغرب.

حسيد  سيدي  بلعيد  السيد 

اليوسفية   6 رقم   7 بلوك  عنوانه)ا( 

الغربية - الرباط املغرب.

زنقة  عنوانه)ا(  مفيد  علي  السيد 

 - الشرقية  اليوسفية   64 رقم   (8

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ممسد  صوفي  السيد 

 - 1 مجسوعة العهد  النهضة  م17 حي 

الرباط املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم )))798.

(61I

JURIPRO

سباركيت شركة محدودة 

املسؤولية

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JURIPRO

 APPT 4 REZ DE CHAUSSEEE

 RESIDENCE AL FIRDAOUS

 GH1 ESC 25 OULFA، 20220،

CASABLANCA MAROC

سباركيت شركة ممدودة املسؤولية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 18، زنقة 

زيد بن الرفاعي الطابق م الشقة على 

اليسار املعاريف - الدارالبيضاء - 

888م) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

59)م51

 8( في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

سباركيت شركة ممدودة املسؤولية.

أشغال   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

التهيئة والبجديد للداخل والخارج

والبصاميم  بالدراسات  القيا0   *

املبخصصة 

تسويق،  اسبي8اد،  شراء،   *

أشغال  دراسات،  تصنيع،  بيع، 

الخدمات  لجسيع  وإنجاز  التهيئة 

املطاعم،  الفنادق،  لإلقامة  املرتبطة 

املجسوعات ووحدات صناعية أخرى 

والبجارة

عنوان املقر االجبساعي : 18، زنقة 

زيد بن الرفاعي الطابق م الشقة على 

 - الدارالبيضاء   - املعاريف  اليسار 

888م) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد عادل رحسوني : 988 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيدة بديعة علمي : 188 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رحسوني  عادل  السيد 

إقامة  األندلس  رياض  تجزئة 

 4 الشقة   18 العسارة  املدينة  بين 

 (8158 الدارالبيضاء  الشق  عين 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  علمي  بديعة  السيدة 

إقامة  األندلس  رياض  تجزئة 

 4 الشقة   18 العسارة  املدينة  بين 

 (8158 الدارالبيضاء  الشق  عين 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  رحسوني  عادل  السيد 

إقامة  األندلس  رياض  تجزئة 

 4 الشقة   18 العسارة  املدينة  بين 

 (8158 الدارالبيضاء  الشق  عين 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 59)م51.

(6(I

ائبسانية الوفاء

اوكسبريدج اكاديمي اوف 

النكويدج بريفي

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائبسانية الوفاء

79 شارع عالل الفا�سي سطات، 

6888)، سطات املغرب

اوكس 8يدج اكاديمي اوف النكويدج 

بريفي شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 

الثالث، اقامة 9) الشقة 5 و5مكرر 

املالح سطات - 6888) سطات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

6645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

النكويدج  اوف  اكاديمي  اوكس 8يدج 

بريفي.

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حرة

 البسدرس واكسال البعليم اللغات 

والبواصل.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

5 و5مكرر  9) الشقة  الثالث، اقامة 

سطات   (6888  - سطات  املالح 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : ممسد  كنوني  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ممسد  كنوني  السيد 

85م  السساعلة  شنقيط  شارع 

6888) سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
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عنوانه)ا(  كسال  كنوني  السيد 

عين الغازي 888م) بني مالل املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

18 غشت  بباريخ  االببدائية بسطات 

1)8) تمت رقم 1)/1))1.

Iم6)

الوكالة العامة للخدمات

BENHADDI INFO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات

ساحة العدالة، 188م9، الفنيدق 

املغرب

BENHADDI INFO شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

موالي اسساعيل 14 اقامة موالي 

اسساعيل الطابق الثالث رقم 9 - 

98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

95م119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   8(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BENHADDI INFO

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البكوين للسعلوميات.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

موالي  اقامة   14 اسساعيل  موالي 

 -  9 رقم  الثالث  الطابق  اسساعيل 

98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : ممسد  بنهدي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنهدي ممسد عنوانه)ا( حي 

1م 98888  84 رقم  القصيبات زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد بنهدي ممسد عنوانه)ا( حي 

1م 98888  84 رقم  القصيبات زنقة 

طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 99م7.

(64I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

خيرات ادم

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V، 26000، SETTAT MAROC

خي8ات اد0 شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شقة 

بالطابق االول تجزئة مجسع الخي8 

الرقم )85 سطات. - 6888) 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م664

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : خي8ات 

اد0.

منعش   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 

- بيع العقارات.

شقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الخي8  مجسع  تجزئة  االول  بالطابق 

الرقم )85 سطات. - 6888) سطات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

1.888 حصة   : السيد ذاكر عسر 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ذاكر عسر عنوانه)ا( تجزئة 

سطات   85( الرقم  الخي8  مجسع 

6888) سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد ذاكر عسر عنوانه)ا( تجزئة 

سطات   85( الرقم  الخي8  مجسع 

6888) سطات املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

17 غشت  بباريخ  االببدائية بسطات 

1)8) تمت رقم 1)/19)1.

(65I

FIDU.PRO CONSULTING

PRO DEMENAGEMENT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملبقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 

الطابق11 رقم 9) الدار البيضاء، 8، 

الدار البيضاء املغرب

PRO DEMENAGEMENT شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 7 زنقة 

أحسد البوقي الطابق ) الدار البيضاء 

- 8888 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م5)م51

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   84

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 PRO  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DEMENAGEMENT

غرض الشركة بإيجاز : النقل.

زنقة   7  : االجبساعي  املقر  عنوان 

أحسد البوقي الطابق ) الدار البيضاء 

- 8888 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

: الصقلي  الشريف  رضا   السيد 

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.

 : الصقلي  الشريف  رضا  السيد   

188.888 بقيسة 188 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الصقلي  الشريف  رضا  السيد 

كريم  بنو  عسلية  ب   8( عنوانه)ا( 

عسارة   1 س   0 84م  شقة  م  طابق 

الدار   8888 البيضاء  كاليفورنيا  ب) 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

الصقلي  الشريف  رضا  السيد 

كريم  بنو  عسلية  ب   8( عنوانه)ا( 

عسارة   1 س   0 84م  شقة  م  طابق 

الدار   8888 البيضاء  كاليفورنيا  ب) 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 
رقم -.

(66I

الوكالة العامة للخدمات

H&H PATISS 
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات

ساحة العدالة، 188م9، الفنيدق 

املغرب

 H&H PATISS شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع م1 
زنقة سليساني رقم 45 - 98888 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

91م119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 H&H  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PATISS

غرض الشركة بإيجاز : صنع الخ ز 

والحلويات.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 98888  -  45 رقم  زنقة سليساني  م1 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : حجوبي  هشا0  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حجوبي  هشا0  السيد 

))1 شارع الفران الجديد حي البقد0 

58888 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  حجوبي  هشا0  السيد 

))1 شارع الفران الجديد حي البقد0 

58888 مكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 97م7.

(67I

STE TIB COMPT SARL AU

 STE IMMOBILIERE
KHAYBAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

STE TIB COMPT SARL AU

ملبقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكبب رقم 

85، 68888، وجدة املغرب

 STE IMMOBILIERE KHAYBAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

بلحسين رقم 88 - 68888 وجدة 

املغرب.

وفاة شريك

رقم البقييد في السجل البجاري 

89م18.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 14 يوليوز 1)8) تم اإلعال0 

وتوزيع  موقف  احسد  الشريك  بوفاة 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (8(1 مارس   17 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 5( ملوك،  الخي8  ا0  السيد)ة( 

حصة.

 58 موقف،  يميى  السيد)ة( 

حصة.

 58 موقف،  مصطفى  السيد)ة( 

حصة.

 58 موقف،  ممسد  السيد)ة( 

حصة.

موقف،  الصسد  عبد  السيد)ة( 

58 حصة.

 (9 موقف،  خديجة  السيد)ة( 

حصة.
 (9 موقف،  زبيدة  السيد)ة( 

حصة.

 (9 موقف،  صباح  السيد)ة( 

حصة.

 (9 موقف،  فاطسة  السيد)ة( 

حصة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م1  بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم )91).

(68I

FIDU.PRO CONSULTING

 ASTRONOMIQUE GERARD

THERIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملبقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 

الطابق11 رقم 9) الدار البيضاء، 8، 

الدار البيضاء املغرب

 ASTRONOMIQUE GERARD

THERIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 7 زنقة 

أحسد البوقي الطابق ) الشقة 18 

الدار البيضاء - 8888 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

51)م51

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   84

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 ASTRONOMIQUE GERARD

.THERIN

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشاري.
زنقة   7  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 18 الشقة   ( الطابق  البوقي  أحسد 

الدار البيضاء - 8888 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 GALLI RICHARD : (5 السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 AMAURY DE POTTER : السيد

5) حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 DELLIN MAXIME : (5 السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد MEHDI ABED : (5 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 GALLI RICHARD : السيد   

588) بقيسة 188 درهم.

 AMAURY DE POTTER : السيد

588) بقيسة 188 درهم.

 DELLIN MAXIME : السيد 

588) بقيسة 188 درهم.

 MEHDI ABED : (588 السيد 

بقيسة 188 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسساء   
وصفات ومواطن الشركاء :

 GALLI RICHARD السيد 
 RUE DES  69 عنوانه)ا( 
 VIGNERONS 68(8م
 TURCKHEM FRANCE 8888

.FRANCE FRANCE
 AMAURY DE POTTER السيد 
 LUXEMBOURG 8888 عنوانه)ا( 

.BELGE BELGE
 DELLIN MAXIME السيد 
 RUE DES ROSES  18 عنوانه)ا( 
FRANCE 8888 FRANCE 8)م68 

.FRANCE
MEHDI ABED عنوانه)ا(  السيد 
 RUE DE QUIMPER 68(88  17
 MULHOUSE FRANCE 8888

.FRANCE FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
 GALLI RICHARD السيد 
 RUE DES  69 عنوانه)ا( 
 VIGNERONS 68(8م
 TURCKHEM FRANCE 8888

FRANCE FRANCE
MEHDI ABED عنوانه)ا(  السيد 
 RUE DE QUIMPER 68(88  17
 MULHOUSE FRANCE 8888

FRANCE FRANCE
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم -.
(69I

FIDUCIAIRE MOGADOR

NARJISSE MORE SERVICE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

NARJISSE MORE SERVICE شركة 
ذات مسؤولية ممدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل 
مسبخرج من املنزل رقم 6)) تجزئة 

أركانة - 44888 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   88
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NARJISSE MORE SERVICE
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مبنوعة والبناء
بيع لواز0 املكبب يالبقسيط

املناسبات.
ممل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تجزئة   ((6 رقم  املنزل  من  مسبخرج 

أركانة - 44888 الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد عبد العزيز زعطر : 1.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العزيز زعطر عنوانه)ا( 
 44888 أركانة  تجزئة   ((6 رقم 

الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد عبد العزيز زعطر عنوانه)ا( 
 44888 أركانة  تجزئة   ((6 رقم 

الصويرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالصويرة بباريخ 19 غشت 

1)8) تمت رقم 1)8)/77).

(78I

ALLODIAG

ألودياج
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLODIAG

الزنقة 6) رقم 7) طبق سفلي تاركة 

الجديدة، الرشيدية، 888)5، 

الرشيدية املغرب

ألودياج شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي الزنقة 6) 

رقم 7) طبق سفلي تاركة الجديدة، 

الرشيدية - 888)5 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م1515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

ألودياج.

ورشة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجارة  السيارات  وتشخيص  صيانة 

ملحقات وقطع غيار للسيارات.

عنوان املقر االجبساعي : الزنقة 6) 

الجديدة،  تاركة  7) طبق سفلي  رقم 

الرشيدية   5(888  - الرشيدية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مزروب  ممسد  السيد 

سفلي  طبق   (7 رقم   (6 الزنقة 

 5(888 الرشيدية  الجديدة،  تاركة 

الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  مزروب  ممسد  السيد 

سفلي  طبق   (7 رقم   (6 الزنقة 

 5(888 الرشيدية  الجديدة،  تاركة 

الرشيدية املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

تمت   - بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

رقم -.

(71I

FIDORO MULTI-SERVICES

AGAREPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA MAROC

AGAREPE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي النهضة 

1، رقم 186 مكرر، الداخلة. - 

888م7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م1917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AGAREPE

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال  والهيدرولوكي،  امليكانيكي 

وخدمات مينائية..
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حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
النهضة 1، رقم 186 مكرر، الداخلة. 

- 888م7 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

48م   : بوشعيب  بوسناح  السيدة 

حصة بقيسة 188,88 درهم للحصة.

8مم   : املي8اوي  العربي  السيد 

حصة بقيسة 188,88 درهم للحصة.

8مم   : خالل  بوشعيب  السيد 

حصة بقيسة 188,88 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوشعيب  بوسناح  السيد 

أكادير   88888 أكادير  عنوانه)ا( 

املغرب.

عنوانه)ا(  املي8اوي  العربي  السيد 

أكادير 88888 أكادير املغرب.

عنوانه)ا(  خالل  بوشعيب  السيد 

أكادير 88888 أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

بوشعيب  بوسناح  السيد 

أكادير   88888 أكادير  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1)14.

(7(I

FIDUCIAIRE MOGADOR

MAISON MOGADOR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

MAISON MOGADOR شركة 

ذات مسؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 46 

شقة )8 شارع املسي8ة - 44888 

الصويرة املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م78.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 19 غشت 1)8) تم تمويل 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 - املسي8ة  شارع   8( شقة   46 »رقم 
»رقم  إلى  املغرب«  الصويرة   44888

44 شارع االمي8ة اللة أمينة - 44888 

الصويرة املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالصويرة بباريخ 19 غشت 

1)8) تمت رقم 1)8)/76).

Iم7)

FIDORO MULTI-SERVICES

TIZRA LITTANMIA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA MAROC

TIZRA LITTANMIA شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي النهضة 

1، رقم 1867، الداخلة. - 888م7 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

19111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   85

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 TIZRA : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.LITTANMIA
ورشة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لواز0  جسيع  وشراء  بيع  للخياطة، 

الخياطة، اسبي8اد وتصدير..
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة.   ،1867 رقم   ،1 النهضة 

888م7 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : ق�سي  فبيمة  السيدة 
حصة بقيسة 188,88 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ق�سي  فبيمة  السيدة 
الداخلة 888م7 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ق�سي  فبيمة  السيدة 
الداخلة 888م7 الداخلة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 88م1.

(74I

شركة فيدابكو ش.0.0

BABA STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة فيدابكو ش.0.0
حي املجد شارع القدس رقم 75 

الطابق الثالت شقة رقم 8، 98888، 
طنجة املغرب

BABA STORE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي )) زنقة 
الشهيد عبدالعزيز الدوائري تجزئة 

عشوبة م قطعة 9م1 طريق تطوان - 
98888 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.11(989

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يونيو   87 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املفضل  )ة(  السيد  تفويت 

88) حصة اجبساعية من  الحسراوي 

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   (88 أصل 

سامي جالل بباريخ 87 يونيو 1)8).
تفويت السيد )ة( أنس الحسراوي 

88) حصة اجبساعية من أصل 88) 
جالل  رامي  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بباريخ 87 يونيو 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   88 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم )8م44).

(75I

BHA CONSULTING

CHILLING ART
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BHA CONSULTING

MARRAKECH MAROC ،8 ،.

CHILLING ART شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار 

ملزوضية جساعة ملزوضية 41888 

شيشاوة املسلكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CHILLING ART
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صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - وإبداعية  فنية  مواد  رتسويق 

اسبي8اد وتصدير -تجارة.
دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 41888 ملزوضية  جساعة  ملزوضية 

شيشاوة املسلكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : الغزالي  املخبار  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الغزالي  املخبار  السيد 
عسارة   1 بلوك  اإلخالص  إقامة 
تطوان  طريق   6 رقم   1 1الطابق 

98888 طنجة املسلكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  الغزالي  املخبار  السيد 
عسارة   1 بلوك  اإلخالص  إقامة 
تطوان  طريق   6 رقم   1 1الطابق 

98888 طنجة املسلكة املغربية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م)  بباريخ  بامنبانوت  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1)8)/م48.

(76I

LOGIFIN

 SOURCING
 PERFORMANCE PARTNER

S2P
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES (8

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER، 90010، TANGER

MAROC
 SOURCING PERFORMANCE

PARTNER S(P شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي اقامة 

العزيزية شارع املسلكة العربية 

السعودية الطابق الثالث رقم 8) - 

98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

118987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 SOURCING PERFORMANCE

.PARTNER S(P

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملواد  الصناعية  اللواز0  وبيع 

االستهالكية.

البدريب والخدمات.

مراجعة حسابات املنظسات.

املعدات  أنواع  كافة  تسثيل 

الصناعية وغي8ها.

االسبي8اد والبصدير.

املعامالت  جسيع  أعم،  وبشكل 

واملالية  والصناعية  البجارية 

تبعلق  قد  التي  والعقارية،  واملنقولة 

بهدف  مباشر  غي8  أو  مباشر  بشكل 

ذات  أو  مساثلة  أشياء  وأي  الشركة 

صلة قد تعزز توسيعها أو تطويرها..

اقامة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

العربية  املسلكة  شارع  العزيزية 

 -  (8 رقم  الثالث  الطابق  السعودية 

98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : الشريفي  املهدي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي الشريفي عنوانه)ا( 
 18 الشقة  تاشفين  ابن  يوسف   68

14888 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
مروان  البوزاني  كوثر  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة امل 8ة رقم )1 98888 

طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م8  بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 7848.
(77I

IFSSAN CLEAN

إفسان كلين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IFSSAN CLEAN
 PLACE CASTELLAR OFFICE

 FARABI ETAGE ( BUREAU مم
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
إفسان كلين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي ساحة 
كستيار مكبب الفرابي الطابق ) 
مكبب مم طنجة - 98888 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م)1194
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : إفسان 

كلين.
غرض الشركة بإيجاز : البنظيف، 
املشت8كين  املالك  اتمادات  تسيي8 

وتسيي8 االرشيفات.

ساحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 ( الطابق  الفرابي  مكبب  كستيار 

طنجة   98888  - طنجة  مم  مكبب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد اعي�سي ممسد : 588 حصة 

بقيسة 58.888 درهم للحصة.

السيد وعزيز حسن : 588 حصة 

بقيسة 58.888 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ممسد  اعي�سي  السيد 

 6 شقة  م  طابق  فاس  شارع   94

98888 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  حسن  وعزيز  السيد 

 98888  (8 رقم   15 زنقة  السواني 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ممسد  اعي�سي  السيد 

 6 شقة  م  طابق  فاس  شارع   94

98888 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 67م45).

(78I

westartup

IMEDIAMESH
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

westartup

 BOULEVARD MASSIRA RUE 6

 OCTOBRE N° 6 ETG م APPT م

 CASABLANCA ANFA، 20100،

CASABLANCA MAROC

IMEDIAMESH شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور البصفية(
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وعنوان مقرها اإلجبساعي 6 زنقة 
6 اكبوبر الطابق م العسارة م شارع 
املسي8ة 6 زنقة 6 اكبوبر الطابق م 

العسارة م شارع املسي8ة 8188) الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(8988
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
حل  تقرر   (8(1 أبريل   19 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 IMEDIAMESH الوحيد  الشريك 
درهم   188.888 رأسسالها  مبلغ 
زنقة   6 اإلجبساعي  مقرها  وعنوان 
شارع  م  العسارة  م  الطابق  اكبوبر   6
م  الطابق  اكبوبر   6 زنقة   6 املسي8ة 
العسارة م شارع املسي8ة 8188) الدار 
االزمة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الصحية وتداعياتها.
زنقة   6 ب  البصفية  مقر  حدد  و 
شارع  م  العسارة  م  الطابق  اكبوبر   6
البيضاء  الدار   (8188  - املسي8ة 

املغرب. 
و عين:

تسوري  هشا0  السيد)ة( 
اقامة  معسورة  زنقة   64 وعنوانه)ا( 
 14858 القنيطرة   6 رقم  االهرا0 
)ة(  كسصفي  املغرب  القنيطرة 

للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789717.
(79I

control journal bilan

LE MURANO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 »LE MURANO« تأسيس شركة
بسقب�سى عقد موثق, موقع بباريخ 
القانون  إعداد  1)8)/7/87).،تم 
 »LE MURANO « …األسا�سي لشركة

باملواصفات البالية:

LE MURANO :التسسية
عنوان املقر االجبساعي:49 تجزئة 

سينورم ملعب الخيل فاس
 .888 188 مبلغ رأسسال الشركة: 
درهم مكون من 1888. حصة بقيسة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   188

بين الشركاء على الشكل البالي: 
الساكن  هارشلي،  غزيز  السيد 
 4 الشقة  ازرو  ابن  درار  زنقة   7 ب:: 
اقامة مريان الجيش امللكي فاس 88) 

حصة.
الساكن  هارشلي  جسال  السيد 
اقامة مريم  امللكي  الجيش  : شارع  ب 

الشقة 4 فاس 88) حصة.
السيد نور الدين هارشلي الساكن 
 4 الشقة  ازرو  ابن  درار  زنقة   7: ب 
اقامة مريان الجيش امللكي فاس 88) 

حصة.
السيدة كنزة هارشلي الساكنة ب 
:81) تجزئة بريسثيجيا شقة 5 طابق 

) ملعب الخيل فاس 88) حصة.
ب  الساكنة  شنان  ربيعة  السيدة 
مريم  اقامة  امللكي  الجيش  شارع   ::

الشقة 4 فاس 88) حصة.
كارت  ال  مطعم   • الشركة:  غرض 

يمبل أقل من خسسة عشر شخًصا
• صانع القهوة لشخصين وأكث8

• تقديم الطعا0
أو  )تاجر  والبصدير  االسبي8اد   •

وسيط(
• الباجر

• مبجر الحلويات
املشت8كة بالبفصيل.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة:99 سنة اببداءا من تقييدها 

بالسجل البجاري
تسيي8  مهسة  أسندت  التسيي8: 
هارشلي،  غزيز  السيد  إلى  الشركة 
ازرو  ابن  درار  زنقة  ب7  الساكن 
امللكي  اقامة مريان الجيش   4 الشقة 

فاس. 
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط املحكسة البجارية بفاس بباريخ 

 (6/87/(1(8

(88I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 ANTARES CREATIVE

STUDIO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع الزرقطوني الطابقم، 

رقم8 الدار البيضاء، 68م8)، الدار 

البيضاء املغرب

 ANTARES CREATIVE STUDIO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي : 59 شارع 

زرقطوني الطابق م رقم 8 - 68م8) 

الدار البيضاء املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م58م4م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

حل  تقرر   (8(1 يونيو   (4 في  املؤرخ 

 ANTARES CREATIVE STUDIO

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   188.888 رأسسالها  مبلغ 

شارع   59 اإلجبساعي  مقرها  وعنوان 

68م8)   -  8 رقم  م  الطابق  زرقطوني 

الدار البيضاء املغرب نتيجة لبوقف 

الكامل لنشاط.

و عين:

ابراهيم  بسرمات  السيد)ة( 

 11 عسارة  العيون  حي  وعنوانه)ا( 

زنقة ايمي في8ود ع ب - الدار البيضاء 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 

59 شارع  1)8) وفي  4) يونيو  بباريخ 

الدار   --  -  8 رقم  م  الطابق  زرقطوني 

البيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 54)787.

(81I

PRETCOMPTA بريبكومببا

السوتكان 

SOTCAN 
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRETCOMPTA بريبكومببا

شارع حسن بن عزازان مبنى رقم 

م) طنجة، 98888، طنجة املسلكة 

املغربية

السوتكان SOTCAN شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

حسن بن عزازان مبنى رقم م) 

طنجة 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م)م119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOTCAN السوتكان

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشغال العامة

 BÂTIMENT ET TRAVAUX

.PUBLICS

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

حسن بن عزازان مبنى رقم م) طنجة 

98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 188  : مراد  بوعبدالوي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوعبدالوي مراد عنوانه)ا( 
تجزاة الخي8 أ ) رقم )) طنجة 98888 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد بوعبدالوي مراد عنوانه)ا( 
تجزاة الخي8 أ ) رقم )) طنجة 98888 

طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 48م7.

(8(I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

VENDING FARIM
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شارع ممسد الخراز رقم 551، 
888م9، تطوان املغرب

VENDING FARIM شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 5) تجزئة 
الرميسنات رقم 18 - 888م9 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
8151م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   85
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.VENDING FARIM

اسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاص   ( األوتومبيكي  املوزع  وتوزيع 

الباردة،  الساخنة،  باملشروبات 

غذائية  ومواد  الغازية  املشروبات 

أخرى(

املوزع  وإيجار  اسبغالل   

باملشروبات  الخاص   ( األوتومبيكي 

املشروبات  الباردة،  الساخنة، 

الغازية ومواد غذائية أخرى(

املواد  جسيع  وتوزيع  شراء  بيع، 

الغذائية.

عنوان املقر االجبساعي : 5) تجزئة 

- 888م9 تطوان   18 الرميسنات رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : بازة  الرحيم  عبد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الرحيم بازة عنوانه)ا( 

 T MELKHUIS 1 98م( CW 987م

.VEENENDAAL PAYS-BAS

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد عبد الرحيم بازة عنوانه)ا( 

 MELKHUIS 1 98م( CW 987م

VEENENDAAL PAYS-BAS

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  ببطوان  االببدائية 

1)8) تمت رقم )م)م.

Iم8)

FOUZMEDIA

EL GHARB MAADEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

EL GHARB MAADEN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

املنصور الدهبي عسارة فكيك الرقم 

14 املكبب رقم 4 - 14888 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

61781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   8(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 EL  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GHARB MAADEN

غرض الشركة بإيجاز : االسبغالل 

في ميدان البعدين.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الرقم  فكيك  عسارة  الدهبي  املنصور 

14 املكبب رقم 4 - 14888 القنيطرة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فبحي  معاد  السيد 
إقامة   18 الشقة  إشتيلية  زنقة   (7

معسورة 14888 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  فبحي  سعيد  السيد 
إقامة   18 الشقة  إشتيلية  زنقة   (7

معسورة 14888 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  فبحي  معاد  السيد 
إقامة   18 الشقة  إشتيلية  زنقة   (7

معسورة 14888 القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

(84I

NADIMCAR

NADIMCAR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADIMCAR
زنقة الوحدة رقم 8) حي الهناء 

سيدي سليسان شرعة، 88م68، 

بركان املغرب

NADIMCAR شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 

الوحدة رقم 8) حي الهناء سيدي 

سليسان شرعة - 88م68 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

7979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   86

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NADIMCAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

سيدي  الهناء  حي   (8 رقم  الوحدة 

بركان  88م68   - شرعة  سليسان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 58.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيدة نادية نجاري : 188 حصة 

بقيسة 588 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  نجاري  نادية  السيدة 
حي   81 الشطر   84 زنقة   15 رقم 
88م68  سليسان  سيدي  السعادة 

بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
الشريك  غي8  كركور  مراد  السيد 
فوغال  رأس  زنقة  81رقم  عنوانه)ا( 

حي العيون 88م68 بركان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 485.

(85I

FOUZMEDIA

VERO PESHCA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
VERO PESHCA شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي الشقة 
11 عسارة 5 ممسد القري - 14888 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
61795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 VERO : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.PESHCA
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السسك بالجسلة.

البصدير واالسبي8اد.

الشقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 14888  - القري  ممسد   5 عسارة   11

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  كباري  السيد 

القنيطرة 14888 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  كباري  السيد 

القنيطرة 14888 القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 89 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

(86I

FDBM Cabinet de conseil

PERDRIX D'ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FDBM Cabinet de conseil

 AV Ghinia Emebll El Bouami

 2Eme ETAGE N°4-Midelt،

54350، Midelt Maroc

PERDRIX D›ATLAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي أيت 

58م54 ميدلت  علي زايدة ميدلت -  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م88)

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   88

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PERDRIX D’ATLAS

ممسية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

طبيعية.

أيت  حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

ميدلت  58م54  علي زايدة ميدلت -  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

ممم   : القادر  عبد  العود  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

ممم حصة   : السيد فارس ممسد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيدة ناجي حكيسة : 44م حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العود عبد القادر عنوانه)ا( 

حي املوظفين زايدة ميدلت  

58م54 ميدلت املغرب.

عنوانه)ا(  ممسد  فارس  السيد 

دمنات ازيالل 58م54 ميدلت املغرب.

عنوانه)ا(  حكيسة  ناجي  السيدة 

رقم 88) ديكليسين حي املنزه مكناس 

58م54 ميدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد العود عبد القادر عنوانه)ا( 

حي املوظفين زايدة ميدلت  

58م54 ميدلت املغرب

عنوانه)ا(  حكيسة  ناجي  السيدة 

رقم 88) ديكليسين حي املنزه مكناس 

58م54 ميدلت املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (7 بباريخ  بسيدلت  االببدائية 

1)8) تمت رقم 8م).

(87I

STE BENSELLAOU SARL AU 

STE TC OCIENT SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU

 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF، 35100،

GUERCIF MAROC

STE TC OCIENT SARL AU شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار 

حرشة كسبي8 هوارة اوالد رحو 

جرسيف - 5188م جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

9م1)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE TC : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.OCIENT SARL AU

: -االشغال  بإيجاز  غرض الشركة 

الغابوية- والبناء-االشغال  املخبلفة 

الوساطة..

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

رحو  اوالد  هوارة  كسبي8  حرشة 

جرسيف - 5188م جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد حسن امين : 1.888 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  امين  حسن  السيد 
رحو  اوالد  هوارة  كسبي8  حرشة  دوار 

جرسيف 5188م جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  امين  حسن  السيد 
رحو  اوالد  هوارة  كسبي8  حرشة  دوار 

جرسيف 5188م جرسيف املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بجرسيف بباريخ 16 غشت 

1)8) تمت رقم 1)8)/م114.
(88I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

STAMAFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2، 60000، OUJDA MAROC
STAMAFRICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي ضهر ملحلة 

تجزئة الفبح الرقم ب7) الرقم م - 
68888 وجدة املسلكة املغربية.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

5511م.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يونيو   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مصطفى  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجبساعية  حصة  78م  يمياوي 
أصل 1.888 حصة لفائدة السيد )ة( 
سينا اسالمي بباريخ 5) يونيو 1)8).

مصطفى  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجبساعية  حصة   (58 يمياوي 
السيد  لفائدة  حصة   1.888 أصل 
غشت  م)  بباريخ  بوغيدة  أنيس  )ة( 

.(8(1
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   85 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم م84).
(89I

LUNARIS

LUNARIS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LUNARIS

 BD ABDELMOUMEN (8(, N°5

 RDC CASABLANCA، 20360،

casablanca MAROC

LUNARIS شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور البصفية(

 (8(BD وعنوان مقرها اإلجبساعي

 ABDELMOUMEN RDC N°5

68مCASABLANCA - (8 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

89م588.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر   (8(1 يوليوز   16 في  املؤرخ 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 LUNARIS الوحيد  الشريك  ذات 

درهم   588.888 رأسسالها  مبلغ 

 (8(BD اإلجبساعي  مقرها  وعنوان 

 ABDELMOUMEN RDC N°5

الدار   CASABLANCA - (868م

وقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشركة.

 (8(BD و حدد مقر البصفية ب

 ABDELMOUMEN RDC N°5

الدار   CASABLANCA - (868م

البيضاء املغرب. 

و عين:

 FERREIRA FRANCO السيد)ة( 

 DE ALMEIDA BRUNO

لشبونة  وعنوانه)ا(   GONCALO

ال 8تغال  لشبونة   1888 ال 8تغال 

كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م957).

(98I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

STAMAFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2، 60000، OUJDA MAROC

STAMAFRICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي ضهر ملحلة 

تجزئة الفبح الرقم ب7) الرقم م - 

68888 وجدة املسلكة املغربية.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

5511م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 85 غشت  في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

يمياوي مصطفى كسسي8 وحيد

تبعا إلقالة مسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   85 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم م84).

(91I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

STAMAFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2، 60000، OUJDA MAROC

STAMAFRICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي طريق 

بلطة الرقم 47 حي املحسدي تجزئة 

لعلج الخي8 - 68888 وجدة املسلكة 

املغربية.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

5511م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تمويل  تم   (8(1 يونيو   (5 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

املحسدي  47 حي  الرقم  بلطة  »طريق 

وجدة   68888  - الخي8  لعلج  تجزئة 

ملحلة  »ضهر  إلى  املغربية«  املسلكة 

 - م  الرقم  ب7)  الرقم  الفبح  تجزئة 

68888 وجدة املسلكة املغربية«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   85 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم م84).

(9(I

GK SERVICE CONFORT

JORF GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

GK SERVICE CONFORT

 LOT JAWHARA، 24000، EL 189

JADIDA MAROC

JORF GAZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي إقامة 
الفبح 4عسارةCرقم ) طريق مراكش 

- 4888) الجديدة املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(455

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 يونيو   (1 في  املؤرخ 

مسي8 جديد للشركة السيد)ة( العلمي 

نوال كسسي8 وحيد

تبعا إلقالة مسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالجديدة بباريخ 88 يوليوز 

1)8) تمت رقم 6784).

Iم9)
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FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

STAMAFRICA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2، 60000، OUJDA MAROC
STAMAFRICA شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجبساعي ضهر ملحلة 
تجزئة الفبح الرقم ب7) الرقم م - 

68888 وجدة.
تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

5511م.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تمويل  تم   (8(1 يونيو   (5 في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (5 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم م84).

(94I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ «YAWIM
TRAVAUX « SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة 
درعة تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عسارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ »YAWIM TRAVAUX
SARL AU » شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار زاوية 

البي8 قلعة مكونة - 88)45 تنغي8 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 SOCIÉTÉ »YAWIM TRAVAUX «

.SARL AU
*مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واالشغال املخبلفة.

عنوان املقر االجبساعي : دوار زاوية 

تنغي8   45(88  - مكونة  قلعة  البي8 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

حصة   1.888  : الباز  علي  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

دوار  عنوانه)ا(  الباز  علي  السيد 
زاوية البي8 قلعة مكونة 88)45 تنغي8 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

دوار  عنوانه)ا(  الباز  علي  السيد 
زاوية البي8 قلعة مكونة 88)45 تنغي8 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بتنغي8  االببدائية 

1)8) تمت رقم -.

(95I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

 HAMMOUMI TRANSFERT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL

AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL

 KADIRI, GALERIE BENACHER

 N°5, SALA AL JADIDA, SALE،

11000، SALE MAROC

 HAMMOUMI TRANSFERT

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 189 شارع 

الرحسة الن8جس س طريق صفرو 

فاس - 11188 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م6918

م1  في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 HAMMOUMI TRANSFERT

.SARL AU

تمويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

 189  : االجبساعي  املقر  عنوان 

طريق  س  الن8جس  الرحسة  شارع 

صفرو فاس - 11188 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 : الحسومي  الدين  نور  السيد 
درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.
 : الحسومي  الدين  نور  السيد 

1888 بقيسة 188 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسومي  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا( 19 زنقة القصب نرجس ب 

فاس 11888 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
الحسومي  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا( 19 زنقة القصب نرجس ب 

فاس 11888 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم -.

(96I

العامري العربي

STE INCHAAT IMANE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

العامري العربي
ص.ب: 1169، سيدي عابد، 

888)م، الحسيسة املغرب
STE INCHAAT IMANE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي -7) زنقة 
اموزار - 888)م الحسيسة املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.847
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (8(1 يوليوز   1( في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 STE INCHAAT الوحيد  الشريك 
 188.888 رأسسالها  مبلغ   IMANE
 (7- اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الحسيسة  888)م   - اموزار  زنقة 
نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
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و حدد مقر البصفية ب -7) زنقة 

الحسيسة  888)م  الحسيسة  اموزار 

املغرب. 

و عين:

طمطاح  الدين  كسال  السيد)ة( 
888)م  الحرية  زنقة   ,8( وعنوانه)ا( 

)ة(  كسصفي  املغرب  الحسيسة 

للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

م1  بباريخ  بالحسيسة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 4)6.

(97I

STE DOMICILE CONSEIL

STE GUEMAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي8 جديد للشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V، 35100، جرسيف 

املغرب

STE GUEMAR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي عسارة 

كوميمي، ميزانين شارع عبد املومن 

ابن علي جرسيف - 5188م 

جرسيف املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.1499

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 يوليوز   (8 في  املؤرخ 

بعو  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

حفيظ كسسي8 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بجرسيف بباريخ 16 غشت 

1)8) تمت رقم 1)8)/7م11.

(98I

HORICOM

AN KATAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

HORICOM
 (1AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

AN KATAB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
صفية 1 الزرهونية توسيع رقم 

14) الطابق الثاني سيدي سعيد - 
58888 مكناس املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(8691
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تمويل  تم   (8(1 يونيو   88 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
توسيع  الزرهونية   1 صفية  »تجزئة 
سيدي  الثاني  الطابق   (14 رقم 
سعيد - 58888 مكناس املغرب » إلى 
ال 8يدي  الرمز  الرميكة  تعاونية   78«

6)188 - 6)188 مكناس مكناس«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم م88م.

(99I

FLASH ECONOMIE

ATLANTIC DEPOT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

ATLANTIC DEPOT شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

سوميه )1-1 حي الزاويه - 46888 
آسفي املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1(811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ATLANTIC DEPOT

ممل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات

واألعسال  البناء  مواد  تاجر  ء 

املخبلفة.

األجهزة  وتسويق  وبيع  شراء  ء 

والزجاج  والسباكة  واملعدات 

والكهرباء  الصحية   واألدوات 

والبناء.  األرا�سي  لبطوير  واملعدات  و 

نجارة السباكة إلخ...

العامة لألسواق   الخضوع 

في  املشاركة  خالل  من  الخاصة  أو   

دعوات املناقصات ؛

معدات  أي  وتسويق  وبيع  ء شراء 

وأي منبج مبعلق بالصيد.

تأجي8،  تأجي8،  حيازة،  إنشاء،  ء 

إدارة جسيع األصول البجارية، تأجي8، 

املؤسسات،  جسيع  تشغيل  تركيب، 

الورش  املصانع،  البجارية،  األصول 

املبعلقة بأي من األنشطة املحددة.

اسبغالل أو  حيازة  أو  أخذ   ء 

وبراأت  العسليات  جسيع  نقل  أو   

االخت8اع املبعلقة بهذه األنشطة.

املشاركة املباشرة أو غي8 املباشرة 

املالية  املعامالت  جسيع  في  للشركة 

جسيع  وفي  املنقولة  أو  العقارية  أو 

الشركات البجارية أو الصناعية التي 

الشركة بسوضوع  مرتبطة  تكون   قد 

 أو بأي غرض مشابه أو مرتبط.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 46888  - الزاويه  حي   1(-1 سوميه 

آسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : طالكي  حسن  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  طالكي  حسن  السيد 
ج   0 عيالن  عالل  زنقة   1( الرقم 

46888 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  العويني  ممسد  السيد 
 46888 الرياض  حي   18 بلوك   ((8

آسفي املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بآسفي  االببدائية 

1)8) تمت رقم 811)1.
88Iم

FIDELIO COMPTA

FOOD
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDELIO COMPTA
حي البطماء، املركز البجاري نادية، 
العسارة )، الطابق األول، الشقة 1، 

98م8)، الدار البيضاء املغرب
FOOD شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 59، شارع 
الزرقطوني، إقامة الورود، طابق 6، 
شقة 18، - 8188) الدار البيضاء، 

املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م86)51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 FOOD : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع  أنواع  جسيع  وتوزيع 

والخدمات، اسبي8اد وتصدير.
عنوان املقر االجبساعي : 59، شارع 
 ،6 طابق  الورود،  إقامة  الزرقطوني، 
البيضاء،  الدار   (8188  -  ،18 شقة 

املغرب..
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:
 : الغراري  أمين  ممسد  السيد 
درهم   188,88 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الغراري  أمين  ممسد  السيد 
عسارة  اوباها،  إقامة  عنوانه)ا( 
املنصورية،  باشوية   ،87 شقة  ميم، 

)87م1 بن سليسان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
الغراري  أمين  ممسد  السيد 
عسارة  اوباها،  إقامة  عنوانه)ا( 
املنصورية،  باشوية   ،87 شقة  ميم، 

)87م1 بن سليسان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789484.

81Iم

CHETTIOUI AHMED

DS & NG FRÈRES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسي8ة الخضراء,0/ا,شارع 

81,رقم 4م، 158)9، القصر الكبي8 
املغرب

DS & NG FRÈRES شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي اوالد 

حسايد مج/ا زنقة 15 رقم 6م - 
158)9 القصر الكبي8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
(9(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 مارس   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 DS &  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.NG FRÈRES
:.وسيط  بإيجاز  الشركة  غرض 

تجاري.
عنوان املقر االجبساعي : حي اوالد 
 - 6م  رقم   15 زنقة  مج/ا  حسايد 

158)9 القصر الكبي8 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : املرابط  ياسين  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املرابط  ياسين  السيد 
 64 رقم  النصر  شارع  القلعة  حي 

888م9 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  املرابط  ياسين  السيد 
 64 رقم  النصر  شارع  القلعة  حي 

888م9 املضيق املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بباريخ  الكبي8  بالقصر  االببدائية 

أبريل 1)8) تمت رقم 118.
I)8م

STE DOMICILE CONSEIL

STE GUEMAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V، 35100، جرسيف 

املغرب

STE GUEMAR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي عسارة 

كوميمي، ميزانين شارع عبد املومن 

ابن علي جرسيف - 5188م 

جرسيف املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.1499

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يوليوز   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بعو  الهادي  )ة(  السيد  تفويت 

188 حصة اجبساعية من أصل 188 

حصة لفائدة السيد )ة( حفيظ بعو 

بباريخ 8) يوليوز 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

االببدائية بجرسيف بباريخ 16 غشت 

1)8) تمت رقم 1)8)/7م11.

Iم8م

CABINET S(S CONSULTING

FAN GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET S(S CONSULTING

 CASABLANCA, BD AL QODS,

 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT

 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,

 APT 2، 33200، CASABLANCA

MAROC

FAN GESTION

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 88 شارع 

الهاشمي الفياللي بولو الدار البيضاء 

- 88)مم البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

51(7(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز  م1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 FAN  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GESTION

أو  وقود   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وقود سائل، زيوت وشحو0 صناعية، 

كمول، زيت وقود.

عنوان املقر االجبساعي : 88 شارع 

الهاشمي الفياللي بولو الدار البيضاء - 

88)مم البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 NY DEVELOPMENT : الشركة 

588 حصة بقيسة 188 درهم للحصة 

 MEDMA الشركة 

 INVESTISSEMENT LTD : 588

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 NY DEVELOPMENT الشركة 
املومن  عبد  شارع  زاوية  عنوانه)ا( 

 5 الطابق  ب  مدخل  انوال  وشارع 

املكبب م) 88مم) البيضاء املغرب.

 MEDMA الشركة 

عنوانه)ا(   INVESTISSEMENT LTD

صابينوالبجزئة  الصناعية  املنطقة 

18 النواصر 88مم) البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
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عنوانه)ا(  فاضل  ابراهيم  السيد 
مريم  فيال  اسساعيل  تجزئة موالي   6

كاليفورني 88مم) البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  نيشان  ياسين  السيد 
9) تجزئة رياض االندلس اقامة املي8يا 

كاليفورنيا 88مم) البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

84Iم

أمزاور

SOCIDAZ SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أمزاور
حي الفيجة رقم 89 خنيفرة، 

54888، خنيفرة املغرب
SOCIDAZ SARL AU شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 

59 زنقة 46 حي الكورس خنيفرة 
خنيفرة 54888 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
941م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOCIDAZ SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع أشغال مخبلفة مفاوضة.
 59 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
زنقة 46 حي الكورس خنيفرة خنيفرة 

54888 خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد موالي عبد العزيز ادري�سي 

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد موالي عبد العزيز ادري�سي 
حي   46 زنقة   59 رقم  عنوانه)ا( 

خنيفرة   54888 خنيفرة  الكورس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد موالي عبد العزيز ادري�سي 
حي   46 زنقة   59 رقم  عنوانه)ا( 

خنيفرة   54888 خنيفرة  الكورس 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
85 يوليوز  االببدائية بخنيفرة بباريخ 

1)8) تمت رقم )7).

85Iم

CABINET S(S CONSULTING

FAN DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET S(S CONSULTING

 CASABLANCA, BD AL QODS,

 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT

 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,

 APT 2، 33200، CASABLANCA

MAROC

FAN DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 88 شارع 

الهاشمي الفياللي بولو الدار البيضاء 

- 88)مم البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م)7)51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز  م1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 FAN  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DEVELOPPEMENT

القيا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باستثسارات في شكل ممطات للبنزين 

وأرا�سي ومباني واستثسارات اخرى.

عنوان املقر االجبساعي : 88 شارع 

الهاشمي الفياللي بولو الدار البيضاء - 

88)مم البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 NY DEVELOPMENT : الشركة 

588 حصة بقيسة 188 درهم للحصة 

 MEDMA السيد 

 INVESTISSEMENT LTD : 588

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 NY DEVELOPMENT الشركة 

املومن  عبد  شارع  زاوية  عنوانه)ا( 

 5 الطابق  ب  مدخل  انوال  وشارع 

املكبب م) 88مم) البيضاء املغرب.

 MEDMA الشركة 

عنوانه)ا(   INVESTISSEMENT LTD

صابينوالبجزئة  الصناعية  املنطقة 

18 النواصر 88مم) البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  فاضل  ابراهيم  السيد 

مريم  فيال  اسساعيل  تجزئة موالي   6

كاليفورني 88مم) البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  نيشان  ياسين  السيد 

9) تجزئة رياض االندلس اقامة املي8يا 

كاليفورنيا 88مم) البيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

86Iم

CABINET BCA SARL

STE MANAJIM CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BCA SARL

 Angle Bd Sidi Mohamed ben

 Abdellah et Bd des FAR, 1er

 étage n°2، 60000، OUJDA

MAROC

STE MANAJIM CAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل رقم 

)8 حي الرازي رقم 165 جرادة - 

64558 جرادة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م796م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MANAJIM CAR SARL

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

ممل   : االجبساعي  املقر  عنوان 

رقم )8 حي الرازي رقم 165 جرادة - 

64558 جرادة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : ياسين  الحسوش  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
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السيد عزيز مصطفى : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسوش ياسين عنوانه)ا( 

جرادة   16 رقم   11 زنقة  النهضة  حي 

64558 جرادة املغرب.

عنوانه)ا(  مصطفى  عزيز  السيد 

حي اوالد مزيان جرادة 64558 جرادة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيدة الحسوش نادية عنوانه)ا( 

جرادة   8 رقم   9 زنقة  النهضة  حي 

64558 رادة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 959).

87Iم

STE SONAZAK SARL

SONAZAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE SONAZAK SARL

MEKNES، 50000، مكناس املغرب

SONAZAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي النعيم 7 

الن8جس 1 رقم 9م مكناس - 58858 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م895م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر حل   (8(1 16 غشت  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

SONAZAK مبلغ رأسسالها 8.888)1 

اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

9م مكناس  1 رقم  7 الن8جس  النعيم 

 : ل  نتيجة  املغرب  مكناس   58858  -

 SONAZAK لشركة  املسبق  الحل   -

.SARL

و حدد مقر البصفية ب النعيم 7 
الن8جس 1 رقم 9م مكناس - 58858 

مكناس املغرب. 

و عين:

بويردن  الرزاق  عبد  السيد)ة( 
 7 النعيم  حي  ر  9م  رقم  وعنوانه)ا( 

املغرب  مكناس   58888 مكناس 

كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م)  بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 81).

88Iم

 NOTAIRE MOHAMMED KARIM TOUIMI

BENJELLOUN

 SOCIETE IMMOBILIERE

OUBAI
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مها0 املسي8ين

 NOTAIRE MOHAMMED

KARIM TOUIMI BENJELLOUN

 AV DES FAR RES MED ALI

 1ER ETAGE APP N°1، 93000،

TETOUAN MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE OUBAI

»شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: شارع 

الجيش امللكي عسارة الفبح الطابق 

االول رقم 1 تطوان - 888م9 تطوان 

املفرب.

»تجديد مدة مزاولة مها0 املسي8ين«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

1م58.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في م8 غشت 1)8)

مها0  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

ممددة  غي8  مدة   : ملدة  املسي8ين 

سنوات.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  ببطوان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 8))م.
89Iم

FLASH ECONOMIE

 SUNLY ET CO SERVICES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجبساعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SUNLY ET CO SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 175 
منطقة الصناعية - 886م1 بوزنيقة 

املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.486

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 84 يوليوز 1)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 - الصناعية  منطقة   175 »رقم 
 ((« إلى  املغرب«  بوزنيقة  886م1 
886م1   - حي الجامعي بلوك بوزنيقة 

بوزنيقة املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بباريخ  سليسان  ب ن  االببدائية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 6489.
18Iم

prism conseils

امللوكي إكيبسانت

 EL MALLOUKY 
EQUIPEMENTS SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence amira 2 appt 25،

50000، meknès maroc
 EL MALLOUKY امللوكي إكيبسانت

 EQUIPEMENTS SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل 

الكائن ب151 تجزئة صفية 

الزرهونية مكناس - 58888 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

54111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   87

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 EL MALLOUKY إكيبسانت  امللوكي 

.EQUIPEMENTS SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : تاجر أثاث 

مسبعسل

اسبي8اد وتصدير

تجارة.

ممل   : االجبساعي  املقر  عنوان 

صفية  تجزئة  ب151  الكائن 

مكناس   58888  - مكناس  الزرهونية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : امللوكي  هشا0  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امللوكي  هشا0  السيد 
توسيع  السال0  حي   6 شقة   4( رقم 

 58888 مكناس  سعيد  سيدي  م 

مكناس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  امللوكي  هشا0  السيد 
توسيع  السال0  حي   6 شقة   4( رقم 
 58888 مكناس  سعيد  سيدي  م 

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 794م.
11Iم

اءتسانية عبد الرحيم

ROC FITNESS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اءتسانية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9، 15888، الخسيسات املغرب

ROC FITNESS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي الرقم )8 
شارع القا�سي عياض الخسيسات - 

15888 الخسيسات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5مم9)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 ROC  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FITNESS
صاحب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
قاعة للرياضة وبيع منبوجات رياضية 

واإلسبي8اد والبصدير.
عنوان املقر االجبساعي : الرقم )8 
 - الخسيسات  عياض  القا�سي  شارع 

15888 الخسيسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : ممسد  اخطو  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ممسد  اخطو  السيد 
الرقم 184 زنقة الهاللي العربي بنعسر 

 15888 الخسيسات  السال0  حي 

الخسيسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ممسد  اخطو  السيد 

نقة الهاللي العربي بنعسر حي السال0 

الخسيسات   15888 الخسيسات 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بباريخ  بالخسيسات  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم )68.

I)1م

Fiduciaire Hayef

 STE ENTREPRISE QIAL DE
TRAVAUX DIVERS SARL-AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

Fiduciaire Hayef

 Bd Driss Ben Bouchaib Kissariat

 Benkachour 1er Etage, Appt

 N°14 * Telephone 85 م8 71 6م

93 *، 60000، Oujda Maroc

 Ste Entreprise Qial De Travaux

Divers Sarl-Au شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي : الرقم م4 

بلوك C ظهر املحلى - 68888 وجدة 

املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.(4795

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
حل  تقرر   (8(1 ماي   19 في  املؤرخ 
 Ste Entreprise Qial De Travaux
ذات  شركة   Divers Sarl-Au
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسسالها 18.888 درهم 
م4  الرقم  اإلجبساعي  مقرها  وعنوان 
68888 وجدة   - املحلى  C ظهر  بلوك 
املبكررة  اللخسارات  نتيجة  املغرب 

التي تكبدتها الشركة.
و عين:

وعنوانه)ا(  قيال  حساد  السيد)ة( 
البلدية  الذهبي منازل  شارع املنصور 
الرقم 18 مكرر 68888 وجدة املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
م4  الرقم  وفي   (8(1 ماي   19 بباريخ 
68888 وجدة   - املحلى  C ظهر  بلوك 

املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   85 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 845).
Iم1م

 NOTAIRE MOHAMMED KARIM TOUIMI

BENJELLOUN

 SOCIETE IMMOBILIERE
AISSA

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تجديد مدة مزاولة مها0 املسي8ين

 NOTAIRE MOHAMMED
KARIM TOUIMI BENJELLOUN

 AV DES FAR RES MED ALI
 1ER ETAGE APP N°1، 93000،

TETOUAN MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE AISSA

»شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: شارع 
الجيش امللكي عسارة الفبح الطابق 

االول رقم 1 تطوان - 888م9 تطوان 
املفرب.

»تجديد مدة مزاولة مها0 املسي8ين«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

951م.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
املؤرخ في م8 غشت 1)8)

مها0  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 
ممددة  غي8  مدة  ملدة:  املسي8ين 

سنوات.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  ببطوان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1))م.
14Iم

CAGECO

CFZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAGECO
9) شارع ممسد السادس عسارة ف) 
الرقم 18 الدار البيضاء، 8588)، 

الدارالبيضاء املغرب
CFZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

صوهيب الرومي بلوك 9م رقم 8) 
ال 8نو�سي - 8688) الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
89م119.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت   8( في  املؤرخ 

املصادقة على :
الشامي  )ة( ممسد  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة   488
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888

يونس وراق بباريخ )8 غشت 1)8).
الشامي  عادل  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة   488
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888

يونس وراق بباريخ )8 غشت 1)8).
تفويت السيد )ة( سسي8ة بالعساري 
أصل  من  اجبساعية  حصة   188
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888

يونس وراق بباريخ )8 غشت 1)8).
الشامي  غزالن  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة   188
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888

يونس وراق بباريخ )8 غشت 1)8).
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798489.

15Iم

CABINET BADREDDINE

ACHOUR GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

CABINET BADREDDINE
79) أ مسي8ة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1، 8، مراكش املغرب
ACHOUR GAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 1م1 شارع 
أنفا اقامة أزير مكبب رقم 11 حرف 
ب - 8888) الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.417741
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   (8(1 غشت  م)  في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
من  أي  درهم«   1.888.888«
»4.888.888 درهم« إلى »5.888.888 
درهم« عن طريق : إدماج احبياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم )))788.

16Iم

M-EXPRES

M-EXPRES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M-EXPRES
 lot moly Massoud hay 187

salam Meknès، 50000، مكناس 
املغرب

M-EXPRES شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 187تجزئة 
موالي مسعود حي السال0 مكناس 

Benabdennourmeryem(@ -
gmail.com مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
54885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.M-EXPRES
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغي8.
عنوان املقر االجبساعي : 187تجزئة 
مكناس  السال0  حي  مسعود  موالي 
Benabdennourmeryem(@  -

gmail.com مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 188  : مريم  بنعبدالنور  السيدة 

حصة بقيسة 1.888 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مريم  بنعبدالنور  السيدة 
 ( رقم  ب  عا0  ابو  اقامة  عنوانه)ا( 
 58888 امللكي مكناس  الجيش  شارع 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
مريم  بنعبدالنور  السيدة 
 ( رقم  ب  عا0  ابو  اقامة  عنوانه)ا( 
 58888 امللكي مكناس  الجيش  شارع 

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م1  بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم -.

17Iم

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 MAREE ESSALAM«S.A.R.L
»D'ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 (RUE KHADIR GHAILANE

SAFI، 46000، SAFI MAROC

 MAREE ESSALAM«S.A.R.L

D'ASSOCIE UNIQUE« شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

 LOTS وعنوان مقرها اإلجبساعي

 HAY 17م-KOUTOUBIA N° (

 SIDI ABDELKRIM - 46888 SAFI

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م1198

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز  م1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 MAREE ESSALAM«S.A.R.L

.»D’ASSOCIE UNIQUE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسساك بالبقسيط - مشغل مطعم 

-وجبة خفيفة.

 LOTS  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 KOUTOUBIA N° (-17م HAY

 SIDI ABDELKRIM - 46888 SAFI

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 98.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 AZIZ SOUHAIR السيد 

 RUE ELBOLBOL  85 عنوانه)ا( 

 QU ELMAJD OUED EL BACHA

.46000 safi MAROC

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

 AZIZ SOUHAIR السيد 

 RUE ELBOLBOL QU عنوانه)ا( 

 ELMAJD OUED EL BACHA 85

46000 safi MAROC

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (9 بباريخ  بآسفي  االببدائية 

1)8) تمت رقم -.

18Iم

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

كرميل مليزيا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

كرميل مليزيا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم م 

مركزاالعسال مليزيا شارع عالل 

الفا�سي مراكش - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

117885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : كرميل 

مليزيا.



عدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8))الجريدة الرسمية   18042

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
منبجات املناسبات وبيع املثلجات.

رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
عالل  شارع  مليزيا  مركزاالعسال  م 
مراكش   48888  - مراكش  الفا�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 58.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
88م   : مصطفى  الحبيب  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد الحبيب عبد الباري : 88) 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى  الحبيب  السيد 
عنوانه)ا( الحي املحسدي 18 دار ال 8 
واالحسان عسارة 4 الشقة 7 48888 

مراكش املغرب.
الباري  عبد  الحبيب  السيد 
عنوانه)ا( الحي املحسدي 18 دار ال 8 
واالحسان عسارة 4 الشقة 7 48888 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
مصطفى  الحبيب  السيد 
عنوانه)ا( الحي املحسدي 18 دار ال 8 
واالحسان عسارة 4 الشقة 7 48888 

مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم م684)1.
19Iم

BRI consulting Group

GNAICH HOLDING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRI consulting Group
 BP 848م AL BARID BANK

 LAAYOUNE AL AMAL 74588
 LAAYOUNE SAHARA، 70000،

Laâyoune Maroc
 GNAICH HOLDING

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 

السفلي، رقم 578 بلوك ج مدينة 
الوحدة العيون - 78888 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

7845م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GNAICH HOLDING

مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء، سانبي8، البوزيع والبفاوض.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
مدينة  ج  بلوك   578 رقم  السفلي، 
العيون   78888  - العيون  الوحدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسسال الشركة: 1.888.888 

درهم، مقسم كالبالي:

 18.888 السيد الحسين كنايش : 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين كنايش عنوانه)ا( 
الوحدة  مدينة  ج  بلوك   578 رقم 

العيون 78888 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد الحسين كنايش عنوانه)ا( 
الوحدة  مدينة  ج  بلوك   578 رقم 

العيون 78888 العيون املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

18 غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)/9م7).

8I)م

STE SOCOFISC

BM ESCAR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SOCOFISC

 AV MED V IMMEUBLE 7 N°6،

23000، BENI MELLAL MAROC

BM ESCAR شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

ممسد الخامس. تجزئة الفردوس. 

الطابق الباني.الشقة 6 شارع ممسد 

الخامس. تجزئة الفردوس. الطابق 

الباني.الشقة 6 فوق مقهى الخيسة 

888م) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

11885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 BM  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ESCAR

 ELEVAGE : غرض الشركة بإيجاز

.ESCARGOTS

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الفردوس.  تجزئة  الخامس.  ممسد 

6 شارع ممسد  الباني.الشقة  الطابق 

الطابق  الفردوس.  تجزئة  الخامس. 

الخيسة  مقهى  فوق   6 الباني.الشقة 

888م) بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

الخي8اوي  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   188 بقيسة  حصة   1.888  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الخي8اوي  الرحيم  عبد  السيد 
الخامس  ممسد  شارع  عنوانه)ا( 

888م) بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
الخي8اوي  الرحيم  عبد  السيد 
الخامس  ممسد  شارع  عنوانه)ا( 

888م) بني مالل املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببني مالل بباريخ 17 غشت 

1)8) تمت رقم م87.
1I)م

LAHJOUJICAPITAL

BOVINS AL KHAYART
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

LAHJOUJICAPITAL
 BD EMILE ZOLA RES AL

 KARAM CASABLANCA، 40450،
CASABLANCA MAROC

BOVINS AL KHAYART شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 96 شارع 
انفا طابق 9 رقم 91 - 8888) الدار 

البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
املؤرخ في 88 يوليوز 1)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 -  91 رقم   9 طابق  انفا  شارع   96«
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   (8888
عبد  بن  ممسد  سيدي  شارع   47«
4 - 8888) الدار البيضاء  هللا طابق 

املغرب ».
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم )78957.

I))م

CECOGEL / SARL

 ECOLE DES HAUTES

ETUDES D'INGENIERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

 ECOLE DES HAUTES ETUDES

D'NGENIERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي وجدة، 

زنقة الحرية حي الحكسة - 68888 

وجدة املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

م))1).

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(8 شتن 8  م8  في  املؤرخ 

املصادقة على :

بربوشة ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة  8م7.8 

)ة(  السيد  لفائدة  حصة  8م7.8 

عثسان نجاة بباريخ م8 شتن 8 8)8).

بربوشة ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة  8م7.8 

)ة(  السيد  لفائدة  حصة  8م7.8 

بربوشة فاتن بباريخ م8 شتن 8 8)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن 8   (9 بباريخ  بوجدة  البجارية 

8)8) تمت رقم 154).

Iم)م

LAHJOUJICAPITAL

BOVINS AL KHAYARAT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAHJOUJICAPITAL

 BD EMILE ZOLA RES AL

 KARAM CASABLANCA، 40450،

CASABLANCA MAROC

BOVINS AL KHAYARAT شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 96 شارع 

انفا طابق 9 رقم 91 الدارالبيضاء - 

88888) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

497475

 (9 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 مارس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BOVINS AL KHAYARAT

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االبقار واالغنا0.

عنوان املقر االجبساعي : 96 شارع 
 - الدارالبيضاء   91 رقم   9 طابق  انفا 

88888) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسسال الشركة: 1.888.888 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عثسان الشافعي عنوانه)ا( 

 (8888 بوركون  التساهل  حي 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد عثسان الشافعي عنوانه)ا( 
 (8888 بوركون  التساهل  حي 

الدارالبيضاء املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 81 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أبريل 1)8) تمت رقم 849)77.
4I)م

FIDUSAL

CAFE DEGLI AMICI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUSAL
م149وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تسارة، 8م8)1، تسارة 
املغرب

CAFE DEGLI AMICI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي م5) 
تجزئة الخي8 مرس الخي8 - 888)1 

تسارة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.1(8199

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يوليوز   15 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مخ زة وحلويات 

األكال ت السريعة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت  م)  بباريخ  ببسارة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 8مم6.
5I)م

FID INFO COM

MERCI A&M
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FID INFO COM
شارع موالي عبد العزيز اقامة 

الرضوان عسارة س مكبب رقم 6 
القنيطرة، 14588، القنيطرة 

MAROC

MERCI A&M شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 1) شارع 

ابو عبدهللا نافي إقامة بن عسر 

الطابق 4 شقة 18 املعاريف - 

8184) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م16م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 MERCI : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.A&M

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأعسال مخبلفة.

عنوان املقر االجبساعي : 1) شارع 

ابو عبدهللا نافي إقامة بن عسر الطابق 

8184) الدار   - 18 املعاريف  4 شقة 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

ممسن  خسيس  احسد  السيد 

بقيسة  حصة   1.888  : السيد  احسد 

188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ممسن  خسيس  احسد  السيد 

عنوانه)ا( ٥ش مسجد  السيد  احسد 

انصار الحق من ش٤٠ منتزه 1548) 

االسكندرية مصر.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
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ممسن  خسيس  احسد  السيد 
عنوانه)ا( ٥ش مسجد  السيد  احسد 
انصار الحق من ش٤٠ منتزه 1548) 

االسكندرية مصر
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم -.

6I)م

CAF MAROC

TUFARMA SARL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°(8 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
TUFARMA SARL شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي باب 
البوغاز مبنى سكني إقامة مدشر 
 TANGER 98888 احسر طنجة

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
85م119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   87
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TUFARMA SARL
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية

باب   : االجبساعي  املقر  عنوان 
مدشر  إقامة  سكني  مبنى  البوغاز 
 TANGER 98888 طنجة  احسر 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 188  : أميسة  الرغيوي  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الرغيوي أميسة عنوانه)ا( 

الرقم  تاشفين  ابن  زنقة  الشرف  حي 

16 طنجة 98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيدة الرغيوي أميسة عنوانه)ا( 

الرقم  تاشفين  ابن  زنقة  الشرف  حي 

16 طنجة 98888 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م1  بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 75)45).

7I)م

خ 8ة الشرق

SAHB TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تمويل املقر االجبساعي للشركة

خ 8ة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم م بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم م بركان، 699، بركان 

املغرب

SAHB TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE EL وعنوان مقرها اإلجبساعي

 GHAZAOUAT N°8BIS APPT 6م -

.68888 OUJDA MAROC

تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.7981

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 1)8) تم تمويل 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

 RUE EL GHAZAOUAT N°8BIS«

 APPT 668888 - م OUJDA

 N°86 MOSQUEE« إلى   »MAROC

 EL HIJRA HAY EL MAJD

 BERKANE - 6888م BERKANE

.»MAROC

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 948).

8I)م

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سجيد امبوغ
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 1م LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC

سجيد امبوغ شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي الرقم 86 

تجزئة بالد الخي8 طهريين باب فبوح - 

8888م فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.49879

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يوليوز   88 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبد  بنعسرو  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجبساعية  حصة   1.888 الكريم 

السيد  لفائدة  حصة   1.888 أصل 
)ة( ادريس صرحان بباريخ 89 يوليوز 

.(8(1

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   19 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 776م.

9I)م

إئبسانيات الدريوش

OKEANOS RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئبسانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب )68، 888)9، العرائش املغرب

OKEANOS RENT CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 77 

تجزئة ليكسوس - 888)9 العرائش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

م488.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ركيك  وجدان  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   6(

زهي8  )ة(  السيد  لفائدة  حصة   6(

البطيوي بباريخ 15 يوليوز 1)8).

ركيك  عثسان  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   1(5

زهي8  )ة(  السيد  لفائدة  حصة   1(5

البطيوي بباريخ 15 يوليوز 1)8).

 6( تفويت السيد )ة( كوثر ركيك 

حصة اجبساعية من أصل )6 حصة 
البطيوي  زهي8  )ة(  السيد  لفائدة 

بباريخ 15 يوليوز 1)8).

 6( ركيك  أية  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجبساعية من أصل )6 حصة 
البطيوي  زهي8  )ة(  السيد  لفائدة 

بباريخ 15 يوليوز 1)8).

تفويت السيد )ة( جنات ركيك )6 

حصة اجبساعية من أصل )6 حصة 
البطيوي  زهي8  )ة(  السيد  لفائدة 

بباريخ 15 يوليوز 1)8).

م6  ركيك  وفاء  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجبساعية من أصل م6 حصة 
البطيوي  زهي8  )ة(  السيد  لفائدة 

بباريخ 15 يوليوز 1)8).
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املزجلدي  نورة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة  )م 

زهي8  )ة(  السيد  لفائدة  حصة  )م 

البطيوي بباريخ 15 يوليوز 1)8).

جسال  مباركة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة  )م 

زهي8  )ة(  السيد  لفائدة  حصة  )م 

البطيوي بباريخ 15 يوليوز 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

االببدائية بالعرائش بباريخ 86 غشت 

1)8) تمت رقم 1)8)/987.

8Iمم

Fiducie olympia sarl

AG MARKET
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl

 1er etage n°18groupe 18 rue

 de marrakech Agadir، 80000،

agadir maroc

AG MARKET شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 

االر�سي، ممل رقم 7 عسارة )1 

برنامج )، جنان السعادة، ايت 

ملول. - 86158 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م)48)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 AG  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MARKET

غرض الشركة بإيجاز : 
أو  بالبقسيط  البيع  البوزيع،   **
املنبجات  لجسيع  الجسلة  بنصف 

الغذائية العامة بجسيع أشكالها.
والبوزيع  والبيع  الشراء   **
املنزلية  لألدوات  العامة  والبجارة 
والسلع  املنبجات  جسيع  وتسثيل 

االستهالكية.
وتسويق  وتصدير  اسبي8اد   **
الغذائية  املنبجات  أنواع  جسيع 
أو  الجديد  واألثاث  واملعدات 
املسبعسل واملعدات الكهربائية وأثاث 

املكاتب ومسبلزماتها وغي8ها.
جسيع  إجراء  عا0،  وبشكل   **
أو  الصناعية  أو  البجارية  املعامالت 
والتي  العقارية،  أو  املنقولة  أو  املالية 
أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
املشار  األنشطة  بأي من  مباشر  غي8 
إليها أعاله أو التي قد تعزز توسع هذه 

الشركة وتطويرها..
الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 1( عسارة   7 رقم  ممل  االر�سي، 
برنامج )، جنان السعادة، ايت ملول. 

- 86158 ايت ملول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 : العزيز  عبد  كوريزيم  السيد 
درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  كوريزيم  السيد 
 71 رقم  امالل  تجزئة  عنوانه)ا( 
تراست انزكان 55م86 انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
العزيز  عبد  كوريزيم  السيد 
 71 رقم  امالل  تجزئة  عنوانه)ا( 
تراست انزكان 55م86 انزكان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بانزكان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 7)17.

1Iمم

FIDUSAL

CAFE DEGLI AMICI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUSAL

م149وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تسارة، 8م8)1، تسارة 

املغرب

CAFE DEGLI AMICI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي م5) 

تجزئة الخي8 مرس الخي8 - 888)1 

تسارة املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.1(8199

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( عالل هدهودي 

أصل  من  اجبساعية  حصة   498

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888

أحال0 ملوك بباريخ 15 يوليوز 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت  م)  بباريخ  ببسارة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 8مم6.

I)مم

FIDUSAL

CAFE DEGLI AMICI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

FIDUSAL

م149وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تسارة، 8م8)1، تسارة 

املغرب

CAFE DEGLI AMICI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي م5) 

تجزئة الخي8 مرس الخي8 - 888)1 

تسارة املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.1(8199

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   (8(1 غشت   85 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»488.888 درهم« أي من »188.888 
عن  درهم«   588.888« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  ببسارة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1مم6.

Iممم

مسبأمنة املبنبي للسماسبة

ESPACE MOHA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مسبأمنة املبنبي للسماسبة
8م1 شارع املبنبي الطابق )، 

888م)، بني مالل املغرب
ESPACE MOHA شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي القبو 
واملراب الكائن ببلوك 4) رقم ) حي 

اوربيع - 888م) بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
11799

 88 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ESPACE MOHA
 - مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مسباز  - سوق  تاجر   - مسون حفالت 
األعسال  وكيل  مخبلفة-  اشغال   -

بالعسولة.
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القبو   : االجبساعي  املقر  عنوان 
حي   ( رقم   (4 ببلوك  الكائن  واملراب 

اوربيع - 888م) بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : منصوري  موح  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  منصوري  موح  السيد 
888م)  اسليسان.  اوالد  عياد  اوالد 

بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  منصوري  موح  السيد 
اوالد عياد اوالد اسليسان 888م) بني 

مالل املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببني مالل بباريخ 17 غشت 

1)8) تمت رقم 878.

4Iمم

fiduciaire elbakkouri sarl au

S-EURO TRANSFERT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°1( Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 S-EURO TRANSFERT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 7 
و8 زنقة داخلة - 8م588 مكناس 

املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
مم)مم.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 يوليوز   87 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 
تبعا  وحيد  كسسي8  عدنان  الصفار 

لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)/9768.
5Iمم

ABA GESTION SARLAU

 CLINIQUE
 INTERNATIONALE AL

BADIE
إعالن مبعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V مEME ETG 8م
 BUREAU 12، 30000، FES

MAROC
 CLINIQUE INTERNATIONALE
AL BADIE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجبساعي: تجزئة 
حدائق البديع طريق عين شقف 
قطعة رقم 55م فاس املدينة - 

8888م فاس املغرب.
»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 
م86م6.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (8(1 مارس   81 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وهب حصص
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
إسبقالة مدير الشركة وتسسية مدير 

جديد
قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 

تسسية مدير طبيب
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الفهري  الفا�سي  اسامة  السيد  قا0 
زوجبه  لفائدة  حصة   1888 بوهب 

السيدة مريم صليح علج
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
الفهري  الفا�سي  اسامة  السيد  قا0 
للشركة كسسي8  اسبقالبه   ببقديم 
صليح  مريم  السيدة  تعيين  وتم   
علج مسي8ة جديدة للشركة ملدة غي8 

ممدودة.

بند رقم م: الذي ينص على مايلي: 
الفا�سي  اسامة  السيد  باحبفاض  تم 

الفهري كسدير طبي للشركة 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 779م.
6Iمم

fiduciaire elbakkouri sarl au

S-EURO TRANSFERT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°1( Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 S-EURO TRANSFERT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 7 
و8 زنقة داخلة - 8م588 مكناس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
مم)مم.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يوليوز   87 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 Eurosol )ة(  السيد  تفويت 
اجبساعية  حصة   Maroc SA 4مم
من أصل 1.888 حصة لفائدة السيد 
87 يوليوز  )ة( عدنان الصفار بباريخ 

.(8(1
 Eurosol )ة(  السيد  تفويت 
اجبساعية  حصة   Maroc SA ممم
من أصل 1.888 حصة لفائدة السيد 
يوليوز   87 بباريخ  الصفار  نعيسة  )ة( 

.(8(1
 Eurosol )ة(  السيد  تفويت 
اجبساعية  حصة   Maroc SA ممم
من أصل 1.888 حصة لفائدة السيد 
 87 بباريخ  الصفار  اللطيف  عبد  )ة( 

يوليوز 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   11 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)/9768.
7Iمم

Société somicoc

شركة بوعام
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt ( VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة بوعا0 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي مبجر 
بالطابق االر�سي رقم 1 دوار والد 

يوسف والد الطيب فاس - 8888م 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
691(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز  م1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
: شركة  بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

بوعا0.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
مبجر   : االجبساعي  املقر  عنوان 
والد  دوار   1 رقم  االر�سي  بالطابق 
8888م   - فاس  الطيب  والد  يوسف 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 758  : هللا  عبد  بنعيم  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
حصة   (58  : ممسد  ركبي  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هللا  عبد  بنعيم  السيد 
) الزهور  ) اقامة غيثة  شارع بي8وت 

) 8888م فاس املغرب.
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عنوانه)ا(  ممسد  ركبي  السيد 
رقم 6 زنقة م بلوك ؤ مرجة واد فاس 

8888م فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  هللا  عبد  بنعيم  السيد 
) الرهور  ) اقامة غيثة  شارع بي8وت 

) 8888م فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)8)/6م7م.
8Iمم

العاوني

 ACCESSOIRES AUTO EL
AOUNI

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العاوني
االلفة، 98)8)، الدارالبيضاء 

املغرب
 ACCESSOIRES AUTO EL AOUNI
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 18 
زنقة الحرية الطابق م الرقم 
5 الدارالتسضاء - 8مم8) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
مم4م51

م8  في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
.ACCESSOIRES AUTO EL AOUNI
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اكسيسوار السيارات

است8اد اكسيسوار قطع السيارات.

 18  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 5 الرقم  م  الطابق  الحرية  زنقة 

الدارالتسضاء - 8مم8) الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : عزالدين  لعوينة  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لعوينة عزالدين عنوانه)ا( 

البيضاء  املسجد  حي   1 ليساسفة 

98)8) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد لعوينة عزالدين عنوانه)ا( 

البيضاء  املسجد  حي   1 ليساسفة 

98)8) الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

9Iمم

Société somicoc

شركة تافروت طخاڨو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt ( VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة تافروت طخاڨو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم )4 

بلوك )1 الطابق م حي االدري�سي 

عوينات الحجاج - 8888م فاس 

املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م8م48.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في م1 يوليوز 1)8) تم تمويل 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

حي  م  الطابق   1( بلوك   4( »رقم 

8888م   - االدري�سي عوينات الحجاج 

بالطابق  »مبجر  إلى  املغرب«  فاس 

1 دوار والد يوسف والد  االر�سي رقم 

الطيب - 8888م فاس املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)8)/761م.

48Iم

OPUS COMPTA

MONDIAL RELAIS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

OPUS COMPTA

 MANSOUR م RUE 51 N° 1(

 BERNOUSSI CASABLANCA،

20600، CASABLANCA MAROC

MONDIAL RELAIS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي 61 شارع 

اللة الياقوت مع شارع مصطفى 

املعاني رقم 56 ط - 8888) البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.418977

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر   (8(1 يوليوز  1م  في  املؤرخ 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 MONDIAL الوحيد  الشريك  ذات 

 188.888 رأسسالها  مبلغ   RELAIS

 61 اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

شارع اللة الياقوت مع شارع مصطفى 

املعاني رقم 56 ط - 8888) البيضاء 

صاحب  انبقال   : ل  نتيجة  املغرب 

توفر  لعد0  بالخارج  للعيش  الشركة 

تسويل كافي للسشروع.

و حدد مقر البصفية ب 61 شارع 
مصطفى  شارع  مع  الياقوت  اللة 
املعاني رقم 56 ط - 8888) البيضاء 

املغرب. 
و عين:

يوسفي  احسد  السيد)ة( 
)16 زنقة السور الجديد  وعنوانه)ا( 
0 ق 8888) البيضاء املغرب كسصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 98)798.

41Iم

TAX MOROCCO CONSULTING

AGRI BENI AMIR
إعالن مبعدد القرارات

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR BUILD مeme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR، 20360،
CASABLANCA MAOC

AGRI BENI AMIR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجبساعي: )14 

تجزئة بدر الدروة برشيد - )8)6) 
الدروة برشيد املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.148(7
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (8(1 85 غشت  في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
جديد  مسي8  تعيين   1- رقم  قرار 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
بسقب�سى قرار الشريك الوحيد املؤرخ 
مسي8  تعيين  تم   (8(1 85 غشت  في 
مجيد  قارا  السيد)ة(  للشركة  جديد 
اسبقالة  لقبول  تبعا  وحيد  كسسي8 

املسي8.
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قرار رقم -)تفويت حصص: الذي 

الجسع  بسقب�سى  مايلي:  على  ينص 

85 غشت  العا0 اإلسبثنائي املؤرخ في 

تفويت   : على  املصادقة  تست   (8(1

 HAKIM HACHIMI )ة(  السيد 

من  اجبساعية  حصة   11.865

السيد  لفائدة  حصة   11.865 أصل 

 85 بباريخ   QARA MAJID )ة( 

)ة(  السيد  تفويت   .(8(1 غشت 

 ABDELOUAHED HACHIMI

أصل  من  اجبساعية  حصة   11.865

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   11.865

غشت   85 بباريخ   QARA MAJID

 .(8(1

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

القانوني  بند-1الشكل  رقم  بند 

للشركة : الذي ينص على مايلي: تغيي8 

الشكل القانوني للشركة

الذي  مساهسات:  بند-6  رقم  بند 

أدناه  املوقع  يقد0  مايلي:  على  ينص 

مبلغ  للشركة  ماجد  قارا  السيد 

يسثل  نقًدا  درهم   2،213،000

22،130 سهًسا بقيسة 188.88 درهم 

لكل منها مكبتب ومدفوع بالكامل

الذي  املال:  رأس  بند-7  رقم  بند 

رأس  تمديد  تم  مايلي:  على  ينص 

بسبلغ 2،213،000 درهم، وهو  املال 

متساوية  أجزاء   22،130 إلى  مقسم 

مدفوعة  منها،  لكل  درهم   188 من 

بالكامل، وكلها مكبتب بها السيد قارا 

ماجد

الشركة:  تسيي8  بند-15  رقم  بند 

تعيين  تم  مايلي:  على  ينص  الذي 

السيد قرا ماجد مسي8 للشركة لفت8ة 

غي8 ممدودة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  ب 8شيد  االببدائية 

1)8) تمت رقم )185.

I)4م

STE GEST CLA COM SARL

STE GRTV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 مEME ETAGE AVE MED V

 TINGHIR، 45800، TINGHIR

MAROC

STE GRTV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار افازة 

اكنيون تنغي8 - 45888 تنغي8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GRTV SARL

-البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املخبلقة

االتصال  أوصيانةمسارات  -بناء 

وأنابيب

املياه والصرف الصحي

-التشجي8

عنوان املقر االجبساعي : دوار افازة 

اكنيون تنغي8 - 45888 تنغي8 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

558 حصة   : افازة  السيد لحسن 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 458  : ابنشو  الحسين  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  افازة  لحسن  السيد 

دوار افازة اكنيون تنغي8 45888 تنغي8 

املغرب.

عنوانه)ا(  ابنشو  الحسين  السيد 

 45888 ورزازات  ترميكت  ازركي  دوار 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  افازة  لحسن  السيد 

دوار افازة اكنيون تنغي8 45888 تنغي8 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م8  بباريخ  بتنغي8  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1117.

Iم4م

ائبسانية الشريفي مبارك

 STE NOUN نون بيرو
BUREAU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائبسانية الشريفي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 85 
رقم م8 كلسيم، 81888، كلسيم 

املعرب

 STE NOUN BUREAU نون بي8و

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 9م141/1 

شارع ابو عسار حى القدس كلسيم - 

81888 كلسيم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م19)

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (818 أكبوبر   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
نون   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.STE NOUN BUREAU بي8و
او  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املخبلفة
بيع لواز0 املكاتب..

عنوان املقر االجبساعي : 9/141م1 
 - كلسيم  القدس  حى  عسار  ابو  شارع 

81888 كلسيم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : مبوكل  ممسود  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مبوكل  ممسود  السيد 
حى  م16  رقم  زبي8  بن  طلحة  شارع 

املحسدى 78888 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  مبوكل  ممسود  السيد 
حى  م16  رقم  زبي8  بن  طلحة  شارع 

املحسدى 78888 العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أكبوبر   (8 بباريخ  بكلسيم  االببدائية 

818) تمت رقم 8م4.

44Iم

Société somicoc

شركة كافي إيبير باالس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt ( VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة كافي إيبي8 باالس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي اقامة 
الفبح طريق سيدي حراز0 سهب 

الورد - 8888م فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.51189
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بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يونيو  م)  في  املؤرخ 

املصادقة على :

املبوكل  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   (88

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888

يونيو  م)  بباريخ  املبوكل  الحسن 

.(8(1

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   16 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)8)/م)7م.

45Iم

FIGENOR

DDR CONSTRUCTION-

,SARL-A.U

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE، 62000، NADOR

MAROC

DDR CONSTRUCTION-,SARL-

A.U شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجبساعي حي املطار 

صباح 5م - طابق االول رقم ) - 

888)6 الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.(1191

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يوليوز   (8 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

امللكية املشت8كة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

االببدائية بالناضور بباريخ 84 غشت 

1)8) تمت رقم )م6م.

46Iم

Société somicoc

شركة كافي إيبير باالس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt ( VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة كافي إيبي8 باالس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي اقامة 
الفبح طريق سيدي حراز0 سهب 

الورد - 8888م فاس املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.51189

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 يونيو  م)  في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

املبوكل الحسن كسسي8 آخر
تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)8)/م)7م.
47Iم

AZDISTRIPRO

AZDISTRIPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZDISTRIPRO
 RUE LAHCEN ARJOUN (5

 QT DES HOPITAUX، 20503،
CASABLANCA MAROC

AZDISTRIPRO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 5) زنقة 
لحسن العرجون حي املستشفيات - 

م858) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5م4644
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 ف 8اير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AZDISTRIPRO

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املراقبة  ومعدات  االجهزة  جسيع 

والسالمة.

5) زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 

 - املستشفيات  حي  العرجون  لحسن 

م858) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : لي8يني ممسد قاسم  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد معالل جسال الدين : 588 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

قاسم  ممسد  لي8يني  السيد 

 11 عسارة  االندلس  رياض  عنوانه)ا( 

الرباط   18188 الرياض  حي   8 رقم 

املغرب.

الدين  جسال  معالل  السيد 

 ((1 فيال  سيتي  كولف  عنوانه)ا( 

 (718( بوسكورة  الخضراء  املدينة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

قاسم  ممسد  لي8يني  السيد 

 11 عسارة  االندلس  رياض  عنوانه)ا( 

الرباط   18188 الرياض  حي   8 رقم 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 87 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 8)8) تمت رقم مم84م7.

48Iم

Société somicoc

شركة كافي إيبير باالس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt ( VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة كافي إيبي8 باالس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجبساعي اقامة 
الفبح طريق سيدي حراز0 سهب 

الورد - 8888م فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.51189

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يونيو  م)  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مخ زة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   16 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)8)/م)7م.
49Iم

FLASH ECONOMIE

BG COMPETENCES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

BG COMPETENCES SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
الحسن الثاني الطابق الثاني رقم 

1)1 - )15م4 بنجرير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(885
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   8(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 BG  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.COMPETENCES SARL
البكوين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبدريب 
واملجسوعات  األفراد  دعم 

والهياكل العامة والخاصة
إنجاز دراسات على نطاق واسع 

تجارة بشكل عا0 واقت8اح الحلول 
الرقسية

األحداث  ندوات  تنظيم 
االجبساعية والثقافية 

 والخدمات العامة أخرى
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
رقم  الثاني  الطابق  الثاني  الحسن 

1)1 - )15م4 بنجرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 58.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد ادريس ايبلحو : 88م حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
188 حصة   : السيد خالد وخ�سي 

بقيسة 188 درهم للحصة.
 188  : مهسو  الرزاق  عبد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ايبلحو  ادريس  السيد 
رقم  س  عسارة   ( الدالية  شيش  امر 

15 48888 مراكش املغرب.
السيد خالد وخ�سي عنوانه)ا( حي 
 11 رقم   8( زنقة  ا  بلوك  العليا  تي8ت 

81888 كلسيم املغرب.
مهسو  الرزاق  عبد  السيد 
رقم  األرجوان  زنقة   184 عنوانه)ا( 
الدالبيضاء   (8888 الراحة  حي   18

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيدة هند بردها0 عنوانه)ا( امر 
 15 ) عسارة س شقة  الدالية  شيش 

48888 مراكش املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بابن جرير بباريخ 19 غشت 

1)8) تمت رقم 68م.

58Iم

حجي وشركائه

تيسينكروب أيرو سبايس 

موروكو
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

حجي وشركائه

8) شارع موالي يوسف، 8878)، 

الدارالبيضاء املغرب

تيسينكروب أيرو سبايس موروكو 

شركة ذات مسؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد 

)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي بارك 

صناعي CFCIM اوالد صالح تجزئة 

1)1 أوراش ),1 وم - )718) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.4((651

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر   (8(1 يوليوز   8( في  املؤرخ 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

تيسينكروب  الوحيد  الشريك  ذات 

رأسسالها  مبلغ  موروكو  سبايس  أيرو 

مقرها  وعنوان  درهم   (.8(5.888

اإلجبساعي بارك صناعي CFCIM اوالد 

 - وم   1,( أوراش   1(1 تجزئة  صالح 

نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء   (718(

ل : البوقف الجزئي لنشاط الشركة.

املقر  ب  البصفية  مقر  حدد  و 

 (718(  - للشركة  االجبساعي 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

وعنوانه)ا(  مالح  يونس  السيد)ة( 
ميوزوتيس  اقامة  بيفوان  زنقة   1

املغرب  الرباط   18188 الرياض  حي 

كسصفي )ة( للشركة.

وعنوانه)ا(  حنفي  فؤاد  السيد)ة( 
قيد  وزنقة  انزران  بئ8  شارع  زاوية 
األشطر اقامة ربح أ رقم 16 املعاريف 
املغرب  الدارالبيضاء   (85(8

كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798197.
51Iم

AMISFYS CONSULTING SARL AU

BASSOU AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMISFYS CONSULTING
SARL AU 

الطابق الرابع شقة رقم 18 ب مبنى 
رقم 8م مكان فرحات حشاد شارع 
حسن ) املدينة الجديدة، 58888، 

مكناس املغرب
BASSOU AGRICOLE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل بدوار 
ايت حقي ايت احراز اللع الحاجب - 

51888 الحاجب املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7)م49

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 يناير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BASSOU AGRICOLE

غرض الشركة بإيجاز : االسبغالل 
الفالحي.

ممل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
اللع  احراز  ايت  حقي  ايت  بدوار 

الحاجب - 51888 الحاجب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : يوسف  اهبي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  اهبي  السيد 
سينا  ابن  شارع   49 عسارة   1 شقة 

اكدال 18898 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  اهبي  السيد 
سينا  ابن  شارع   49 عسارة   1 شقة 

اكدال 18898 الرباط املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ف 8اير  م1  بباريخ  بسكناس  البجارية 

8)8) تمت رقم -.
I)5م

FIGENOR

ICHHAR IMMOBILIER-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE، 62000، NADOR
MAROC

 ICHHAR IMMOBILIER-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجبساعي اقامة 
مارينا ناظور حي اوالد ابراهيم - 

888)6 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
47م9.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يوليوز   (9 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
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االسبي8اد عامة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
االببدائية بالناضور بباريخ م1 غشت 

1)8) تمت رقم 696م.
Iم5م

Fiduciaire Eco-Galaxie

PILAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Fiduciaire Eco-Galaxie
 lot al amane gh18 imm 146

 N° 1 bureau1 ain sebaa
 casablanca، 20550، casablanca

maroc
PILAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 LOT AL وعنوان مقرها اإلجبساعي

 AMANE GH 18 IMM 146 APPT
AIN SEBAA - (8558 1 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4(7869

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
حسون  عسر  )ة(  السيد  تفويت 
588 حصة اجبساعية من أصل 588 
حصة لفائدة السيد )ة( عبد السال0 

عواد بباريخ )1 غشت 1)8).
العلمي  حسزة  )ة(  السيد  تفويت 
588 حصة اجبساعية من أصل 588 
حصة لفائدة السيد )ة( عبد السال0 

عواد بباريخ )1 غشت 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 89)798.
54Iم

FIGENOR

BOUYLAGHMANE CAR-
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE، 62000، NADOR

MAROC

 BOUYLAGHMANE CAR-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 9)4-مم4 

شارع الحسن الثاني - العروي - 

558)6 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.16117

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( خالد رحو 858 

 858 أصل  من  اجبساعية  حصة 

نورالدين  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بحجرة بباريخ 7) يوليوز 1)8).
تفويت السيد )ة( فاتمة كسريوي 

أصل  من  اجبساعية  حصة   888

888 حصة لفائدة السيد )ة( التشي8 

حامدي بباريخ 7) يوليوز 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

االببدائية بالناضور بباريخ )1 غشت 

1)8) تمت رقم 687م.

55Iم

خ 8ة الشرق

MARCHICA BEACH CLUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

خ 8ة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم م بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم م بركان، 699، بركان 

املغرب

MARCHICA BEACH CLUB شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شقة تقع 

بشارع البكاي لهبيل إقامة رياض 

املدينة الطابق األول الشقة رقم م 
رقم 49 بركان. - 88مم6

 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MARCHICA BEACH CLUB
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اآليس  وتشغيل  السريعة  للوجبات 

كريم.
عنوان املقر االجبساعي : شقة تقع 
رياض  إقامة  لهبيل  البكاي  بشارع 
رقم  الشقة  األول  الطابق  املدينة 
بركان  88مم6   - بركان.   49 رقم  م 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 MARCHICA BEACH الشركة 
 188 بقيسة  حصة   CLUB : 1.888

درهم للحصة.
 588  : املاس  الشامي  السيد   

بقيسة 188 درهم.
 588  : امليلود  حوات  الشركة 

بقيسة 188 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املاس  الشامي  السيد 
حي املسجد بوقانة 858)6 بني انصار 

املغرب.
عنوانه)ا(  امليلود  حوات  السيد 
بركان  88مم6  بركان  السعيدية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  املاس  الشامي  السيد 
حي املسجد بوقانة 858)6 بني انصار 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م)  بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/489.

56Iم

فوكاج كونسلبنك

DR NUTRITION
إعالن مبعدد القرارات

فوكاج كونسلبنك

شارع 18 مارس اقامة شيساء الرقم 

9، 8588م، البيضاء املغرب

DR NUTRITION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: م1 زنقة 

أحسد املجاطي االلب الطابق 1 

الرقم 8 - 6588) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

5م865م.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  1)8)وتم  يوليوز   (6 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

وتعيين  ومساعده  املسي8  اسبقالة 

مسي8 جديد 

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 

عزت  ممسود  السيد  تفويت  مايلي: 

ممسد أحسد 1888 حصة اجبساعية 

من أصل 1888 حصة لفائدة السيد 

كوزمن  دو  أرزاضون  نستي  جايزن 

بباريخ 6) يوليوز

على  ينص  الذي   :(8 رقم  بند 

عزت  ممسود  السيد  اسبقالة  مايلي: 

ممسد  اسال0  والسيد  أحسد  ممسد 

ممسد أحسد خليل من تسيي8 الشركة 
وتعيين السيد جايزن نستي أرزاضون 

دو كوز من مسي8ا جديدا
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789869.

57Iم

conseils sarl

SAFWAN CENTER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

conseils sarl

شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكبب 
رقم 19 طنجة، 98888، طنجة 

املغرب

SAFWAN CENTER SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
لبنان اقامة يامنة 1 الطابق األول 
رقم 4) - 98888 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.189771

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يوليوز   88 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( حفيضة الزوين 

58 حصة اجبساعية من أصل 1.888 

بن  سهيلة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

عياد بباريخ 88 يوليوز 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   17 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)م45).

58Iم

مينارة فينانس جروب

كرا ايموبيليي
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسثل قانوني للشركة

مينارة فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 48888، 

مراكش املغرب

كرا ايسوبيليي »شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: )5 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 48888 مراكش املغرب.
»تعيين مسثل قانوني للشركة«

رقم البقييد في السجل البجاري: 
45م71.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
وتبعا   (816 يونيو  8م  في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  مسي8)ين(  لبعيين 

املسثل)ين( القانوني)ين(: 
- صابر يونس 

- اريك فليب ضورنو كورمولو 
-.. شركة ذات مسؤولية ممدودة 
مقرها  الكائن  الوحيد  الشريك  ذات 
)5 شارع موالي رشيد  اإلجبساعي ب: 
جليز  الرابع  الطابق   7 رقم  شقة 

48888 مراكش املغرب
عند  البجاري  السجل  رقم 

االقبضاء:............
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بباريخ  بسراكش  البجارية 

816) تمت رقم )8147.
59Iم

JAFARABOUDI SARL

BRAHIM AYOUB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JAFARABOUDI SARL
دوار السواحل سوع البالتاء الغرب، 

8)148، سوق االربعاء الغرب 
املغرب

BRAHIM AYOUB SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار والد 
رافع سوق االربعاء الغرب سوق 

االربعاء الغرب 8)148 سوق االربعاء 
الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م748)

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BRAHIM AYOUB SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DIVERS

عنوان املقر االجبساعي : دوار والد 

سوق  الغرب  االربعاء  سوق  رافع 

االربعاء الغرب 8)148 سوق االربعاء 

الغرب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد ayoub ziaria : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 el haimer brahym : 588 السيد

حصة بقيسة 188 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   ayoub ziaria السيد 

الغرب  االربعاء  8)148 سوق  س.أ.غ 

املغرب.

 brahim el haimer السيد 

سوق   148(8 س.أ.غ  عنوانه)ا( 

االربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(   ayoub ziaria السيد 

الغرب  االربعاء  8)148 سوق  س.أ.غ 

املغرب

 brahim el haimer السيد 

سوق   148(8 س.أ.غ  عنوانه)ا( 

االربعاء الغرب املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  االربعاء  بسوق  االببدائية 

رقم  تمت   (8(1 غشت   1( بباريخ 

م48.

68Iم

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

CARGESE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسسية تجارية أو شعار 

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

)6 شارع سيدي عبد الرحسان 
الشقة 1، 88)8)، الدار البيضاء 

املغرب
CARGESE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجبساعي: تجزئة 

الحسراء ) زنقة ) رقم 65 ب – عين 
الشق - - الدار البيضاء املغرب.

»إضافة تسسية تجارية أو شعار«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

م9867.
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
تقرر   (8(1 يوليوز   85 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
CASSINI

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798458.

61Iم

CANOCAF SARL

AMATRADE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم م8 
 NADOR ،6(888 ،الناظور

MAROC
AMATRADE شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي املنطقة 

الصناعية سلوان - )78)6 الناظور 
املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.8899
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الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

حل  تقرر   (8(1 يونيو   (9 في  املؤرخ 

ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   AMATRADE الوحيد  الشريك 

رأسسالها 188.888,88 درهم وعنوان 

الصناعية  املنطقة  اإلجبساعي  مقرها 

املغرب  الناظور   6(78(  - سلوان 

نتيجة ل : - نهاية نشاط شركة.

و حدد مقر البصفية ب املنطقة 

الناظور   6(78(  - الصناعية سلوان 

املغرب. 

و عين:

امغبي8  الرحسان  عبد  السيد)ة( 

وعنوانه)ا( املنطقة الصناعية سلوان 

)78)6 الناظور املغرب كسصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ م1 غشت 

1)8) تمت رقم )78م.

I)6م

CANOCAF SARL

AMATRADE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم م8 

 NADOR ،6(888 ،الناظور

MAROC

AMATRADE شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي : املنطقة 

الصناعية سلوان - )78)6 الناظور 

املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.8899

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

حل  تقرر   (8(1 يونيو   (9 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   AMATRADE

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 

الصناعية  املنطقة  اإلجبساعي  مقرها 

املغرب  الناظور   6(78(  - سلوان 

نتيجة لنهاية نشاط شركة.

و عين:

امغبي8  الرحسان  عبد  السيد)ة( 

وعنوانه)ا( املنطقة الصناعية سلوان 

)78)6 الناظور املغرب كسصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 

املنطقة  1)8) وفي  )8 يوليوز  بباريخ 

الناظور   6(78(  - الصناعية سلوان 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ م1 غشت 

1)8) تمت رقم م78م.

Iم6م

SOLUCIA EXPERTISE

TIDE MARITIME
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي8 تسسية الشركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°م RUE IBN EL ARIF (EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC،

20330، CASABLANCA MAROC

TIDE MARITIME شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجبساعي الرقم 11 

زنقة عزيز بالل الطابق 5 املعاريف، 

الدار البيضاء - 8مم8) الدار 

البيضاء املغرب.

تغيي8 تسسية الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

491941

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى   

تم   (8(1 غشت   85 في  املؤرخ 

 TIDE« من  الشركة  تسسية  تغيي8 

 TIDE BULK« إلى   »MARITIME

.»SERVICES

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798489.

64Iم

N(M CONSEIL-SARL

IMMOBILIER PEPE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, (

 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC

IMMOBILIER PEPE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي املطار 

 L(68 - 118 لوندا بقعة 1م رقم

888)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

((6(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.IMMOBILIER PEPE

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقاري

اعسال مخبلفة والبناء.

عنوان املقر االجبساعي : حي املطار 

 L(68 -  118 رقم  1م  بقعة  لوندا 

888)6 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : ممسد  ملرابط  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ملرابط ممسد عنوانه)ا( بني 

شيكر املركز 888)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد ملرابط ممسد عنوانه)ا( بني 

شيكر املركز 888)6 الناظور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ 11 غشت 

1)8) تمت رقم 677م.

65Iم

zarkal & associés

ATLANTIC LIVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zarkal & associés

1م1 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

))، 8188)، الدار البيضاء املغرب

ATLANTIC LIVING شركة

 ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي م1 زنقة 

احسد املجاطي اقامة االلب الطابق 

1 رقم 8 املعاريف - 8888 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م78م51

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   81

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ATLANTIC LIVING

االعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارية وعسليات البجزئة واالنعاش 

العقاري.
م1 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 

الطابق  االلب  اقامة  املجاطي  احسد 
الدار   8888  - املعاريف   8 رقم   1

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

8.888.888م1 درهم، مقسم كالبالي:

79858م   : بنعسور  ممسد  السيد 

االرض  في  نصيبه  مقابل  حصة 

بقيسة  الشركة  لباسيس  املقدمة 

1.888 درهم.

السيدة فريدة بنجلون : 888)5م 

االرض  في  نصيبها  مقابل  حصة 

بقيسة  الشركة  لباسيس  املقدمة 

1.888 درهم.

 189658  : السيدة سلمى بنعسور 

االرض  في  نصيبها  مقابل  حصة 

بقيسة  الشركة  لباسيس  املقدمة 

1.888 درهم.

 189658  : بنعسور  زينب  السيدة 

االرض  في  نصيبها  مقابل  حصة 

بقيسة  الشركة  لباسيس  املقدمة 

1.888 درهم.

السيدة لطيفة بنعسور : 189658 

االرض  في  نصيبها  مقابل  حصة 

بقيسة  الشركة  لباسيس  املقدمة 

1.888 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنعسور  ممسد  السيد 

 888 كاليفورنيا   4 رقم  الكوثر  اقامة 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  بنجلون  فريدة  السيدة 
الدار   8888 La Loireبولو  زنقة  م7 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  بنعسور  سلمى  السيدة 

بوعزة  دار   ( طاماريس  الكنز  اقامة 

8888 النواصر املغرب.

عنوانه)ا(  بنعسور  زينب  السيدة 
زنقة القصر الصغ 8 رقم 9 حي السال0 

8888 الدار البيضاء املغرب.

بنعسور عنوانه)ا(  السيدة لطيفة 

تجزئة اوبا شارع عبد الهادي بوطالب 

انفا 8888 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  بنعسور  ممسد  السيد 

 888 كاليفورنيا   4 رقم  الكوثر  اقامة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798485.

66Iم

STE GEST CLA COM SARL

STE SA OUCHBAB SARL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 مEME ETAGE AVE MED V

 TINGHIR، 45800، TINGHIR

MAROC

STE SA OUCHBAB SARL شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي دور 

تنوركان اكنيون تنغي8 - 45888 تنغي8 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE SA : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.OUCHBAB SARL
-البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املخبلفة
-مفاوض

-تركيب الواح الطاقة الشسسية.
دور   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تنوركان اكنيون تنغي8 - 45888 تنغي8 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : ممسد  كوركو  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ممسد  كوركو  السيد 
تنغي8   45888 تنغي8  اكنيون  تنوركان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  ممسد  كوركو  السيد 
تنغي8   45888 تنغي8  اكنيون  تنوركان 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بتنغي8  االببدائية 

1)8) تمت رقم 751.
67Iم

AUDEXPERT

SCI AFSAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM 9- 4ème
 ETAGE APPART 17 RESIDENCE
 GALIS CASABLANCA، 20200،

Casablanca Maroc
SCI AFSAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 14،زنقة 

مولي8 حي راسين الطابق االر�سي - 

8858) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

51(141

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 أبريل 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 SCI  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AFSAB

اسبغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخبلفة،  املباني  والغرف،  الشقق 

خالل  من  مبنى  من  جزء  أو  املباني 

تأجي8 فرعي يؤدي شراء وبيع األشياء 

العسليات  من  غي8ها  أو  املنقولة 

العقارية..

عنوان املقر االجبساعي : 14،زنقة 

 - االر�سي  الطابق  راسين  حي  مولي8 

8858) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد عبد هللا بوطالب االدري�سي 

: 58 حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

بوطالب  سعيد  فريدريك  السيد 

 188 بقيسة  حصة   58  : االدري�سي 

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا بوطالب االدري�سي 

املحاسن  أبو  14،زنقة  عنوانه)ا( 

الدار   (8858 راسين  حي  الروياني 

البيضاء املغرب.

بوطالب  سعيد  فريدريك  السيد 

لويس  أمباس   5 عنوانه)ا(  االدري�سي 

فينيس 57788 هيونج فرنسا.
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والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد عبد هللا بوطالب االدري�سي 
املحاسن  أبو  14،زنقة  عنوانه)ا( 
الدار   (8858 راسين  حي  الروياني 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم -.
68Iم

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

EYS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

)6 شارع سيدي عبد الرحسان 
الشقة 1، 88)8)، الدار البيضاء 

املغرب
EYS PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي إقامة 

الداخلة ح ح 4) مجسوعة ) عسارة 
7 رقم 4 األلفة - 8888) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

779م51
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 EYS  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PROMO
املقاوالت   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بكل  البنايات  وتشييد  بناء  العقارية، 

أنواعها، داخل املغرب وخارجه..
إقامة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الداخلة ح ح 4) مجسوعة ) عسارة 7 
رقم 4 األلفة - 8888) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 (88.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : ياسين  األزهري  السيد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد األزهري اسساعيل : 1.888 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياسين  األزهري  السيد 
أنفا  طريبا  زنقة  األزهاري  فيال   15

88888 الدار البيضاء املغرب.
اسساعيل  األزهري  السيد 
م1  رقم  املصلى  تجزئة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   88888 أزمور  طريق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  ياسين  األزهري  السيد 
أنفا  طريبا  زنقة  األزهاري  فيال   15

88888 الدار البيضاء املغرب
اسساعيل  األزهري  السيد 
طريق  املصلى  تجزئة  م1  عنوانه)ا( 

أزمور 88888 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

69Iم

TARIK BOUABDELLAOUI

STE BNIZNASAN EXPORT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret،

60000، Oujda Maroc
 STE BNIZNASAN EXPORT

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجبساعي حي الر�سى 
زنقة 8 رقم 9) الطابق الثاني سيدي 

يحي وجدة - 68888 وجدة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

7177م.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (8(1 غشت   84 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

إنباج العطور.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   18 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم )97).

78Iم

ABA GESTION SARLAU

CLARY OPTIC
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V مEME ETG 8م

 BUREAU 12، 30000، FES

MAROC

CLARY OPTIC شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 8م 

شارع ممسد الخامس الطابق م 

مكبب 18 - 8888م فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

69165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 CLARY : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.OPTIC

اسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير النظارات.

8م  رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

م  الطابق  الخامس  ممسد  شارع 

مكبب 18 - 8888م فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد طارق ودغي8ي : 188 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ودغي8ي  طارق  السيد 

زنقة لال مليكة إقامة بهية 1 الشقة 1 

0 ج 8888م فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ودغي8ي  طارق  السيد 

زنقة لال مليكة إقامة بهية 1 الشقة 1 

0 ج 8888م فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 771م.

71Iم

SOCIETE FIDAV SARL

OTAMINE
إعالن مبعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعديين عسارة م1 شقة م 

املدينة الجديدة، 58888، مكناس 

املغرب

OTAMINE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: كراج 

رقم 1 نسيم 4-16 اليم التساتين - 

58888 مكناس املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

.(9877

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 يوليوز   (9 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
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قرار رقم -1تفويت حصص: الذي 

حصة   58888 مايلي:  على  ينص 

في  حدد  بثسن  دريس  الباج  للسيد 

السيدة  لصالح  درهم   5888888.88

لبطاقة  الحاملة  فبيمة  داودي 

 .D989949 رقم  الوطنية  البعريف 

للشركة  االجبساعي  الرأسسال  بالبالي 

موزع  درهم   5  888.88  888 في  حدد 

داودي  السيدة   - البالي:  الشكل  على 

58888 حصة قيسة الواحدة  فبيمة 

188 درهم

الشركة:  مسي8  -)تغيي8  رقم  قرار 

الذي ينص على مايلي: اسبقالة املسي8 

فبيمة  داودي  وتعيين  دريس  الباج 

كسسي8ة جديدة للشركة

الذي  اإلمضاء:  -متغيي8  رقم  قرار 

داودي  اإلمضاء  مايلي:  على  ينص 

فبيمة

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم رأسسال الشركة

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: التسيي8 واالمضاء

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   89 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 718م.

I)7م

FDBM Cabinet de conseil

HMRT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FDBM Cabinet de conseil

 AV Ghinia Emebll El Bouami

 2Eme ETAGE N°4-Midelt،

54350، Midelt Maroc

HMRT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار أيت 

أمغار، أيت عياش، ميدلت -  

58م54 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م89)

بسقب�سى عقد موثق مؤرخ في 19 

يوليوز 1)8) تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

.HMRT : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة والبناء.

عنوان املقر االجبساعي : دوار أيت 

أمغار، أيت عياش، ميدلت -  

58م54 ميدلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : سعيد  أهسيش  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : أهسيش  حساين  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعيد  أهسيش  السيد 

دوار تعررات أكديم تونفيت ميدلت  

58م54 ميدلت املغرب.

السيد حساين أهسيش عنوانه)ا( 

ميدلت  تونفيت  أكديم  تعررات  دوار 

58م54 ميدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد حساين أهسيش عنوانه)ا( 

دوار تعررات أكديم تونفيت ميدلت  

58م54 ميدلت املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

16 غشت  بباريخ  بسيدلت  االببدائية 

1)8) تمت رقم 6م).

Iم7م

PF EXPERTS

BADR INVEST
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS

)م زنقة ابن عطية, عسارة بنعبد 

الرازق , كليز مراكش، 48888، 

مراكش املغرب

BADR INVEST شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي بف 

اكسبي8، )م زنقة ابن عطية عسارة 

بنعبد الرازق شقة م1جليز - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م11785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 BADR : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.INVEST

اإلقامة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحية وغي8ها من أماكن اإلقامة 

قصي8ة األجل.

بف   : االجبساعي  املقر  عنوان 
عسارة  عطية  ابن  زنقة  )م  اكسبي8، 

بنعبد الرازق شقة م1جليز - 48888 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد بنعبد الرازق بدر : 18.888 

حصة بقيسة 18 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنعبد الرازق بدر عنوانه)ا( 
بنعبد  عسارة  عطية  بن  زنقة  )م 

48888 مراكش  4 جليز  الرازق شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد بنعبد الرازق بدر عنوانه)ا( 
بنعبد  عسارة  عطية  بن  زنقة  )م 

48888 مراكش  4 جليز  الرازق شقة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6888)1.

74Iم

الحسين فاضيل

 CARELEND MOROCCO

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الحسين فاضيل

مكبب رقم 15، املجسع املنهي،تجزئة 

) شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش، 48888، مراكش 

املغرب

 CARELEND MOROCCO PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم م7 

الطابق األر�سي والطابق األول حي 

أمي8شيش تجزئة زيبون، مراكش - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

117751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز  م8 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CARELEND MOROCCO PRIVE
دعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البدريس.
م7  رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
حي  األول  والطابق  األر�سي  الطابق 
 - مراكش  زيبون،  تجزئة  أمي8شيش 

48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيدة لحيان نادية : 8م9 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
78 حصة   : السيد حسن مماش 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نادية  لحيان  السيدة 
 48888 مراكش  م1  رقم  البهجة  حي 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  مماش  حسن  السيد 
 48888 تنغي8  امسسي8  أقديم  دوار 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  نادية  لحيان  السيدة 
 48888 مراكش  م1  رقم  البهجة  حي 

مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م1  بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم ))94.
75Iم

MOORE CASABLANCA

ييميارف هولدكو
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 RUE D›AZILAL، 20110، 4م

CASABLANCA MAROC
ييسيارف هولدكو شركة
 ذات مسؤولية ممدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

سومية عسارة )8، الطابق ) رقم 

4 حي بامليي الدار البيضاء - 8888) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

59مم51

 86 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

ييسيارف هولدكو.

غرض الشركة بإيجاز : - املشاركة 

في رأس املال واالستثسار.

للشركات  الخدمات  تقديم   -

واملؤسسات.

املعامالت  جسيع  عامة،  وبصفة   -

أو  املالية  أو  البجارية  أو  الصناعية 

التي  العقارية  أو  املنقولة  أو  املدنية 

قد تبعلق بشكل مباشر أو غي8 مباشر 

بأحد األشياء املشار إليها أعاله أو بأي 

أشياء مساثلة أو مرتبطة أو مكسلة..

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

رقم   ( الطابق   ،8( عسارة  سومية 

 (8888  - البيضاء  الدار  بامليي  حي   4

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

ليسيتيد  أنتيليجانس  بلو  الشركة 

درهم   18.888 بقيسة  حصة   188  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ليسيتيد  أنتيليجانس  بلو  الشركة 
كاي  شارع   47  ،6 فالط  عنوانه)ا( 
لندن، إنكلت8ا E( 8QD (8888 لندن 

إنكلت8ا.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد بوياخف يوسف عنوانه)ا( 
 E( كاي،  شارع   47  ،6 فالط  لندن 

8QD (8888 لندن إنكلت8ا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798851.

76Iم

املحاسبة

 ALIMENTACION
KADDOURI

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 1) 

الطابق الثالث، 88)6، الناظور 
املغرب

 ALIMENTACION KADDOURI
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي )5 حي 

وهدانة بني انصار - 858)6 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1م6))

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ALIMENTACION KADDOURI

بإيجاز  الشركة  غرض 
 IMPORTATION ET  :

.EXPORTATION
حي   5(  : االجبساعي  املقر  عنوان 
858)6 الناظور  وهدانة بني انصار - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : هجر  قدوري  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
 1888  : هجر  قدوري  السيدة 

بقيسة 188 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هجر  قدوري  السيدة 
 6(858 انصار  بني  بويفقوسا  اوالد 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  هجر  قدوري  السيدة 
 6(858 انصار  بني  بويفقوسا  اوالد 

الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ م1 غشت 

1)8) تمت رقم 699م.
77Iم

MABANI AL BOUGHAZ SARL

 MABANI AL BOUGHAZ
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MABANI AL BOUGHAZ SARL
144 شارع جي8اري ) بني مكادة، 

98868، طنجة املغرب
 MABANI AL BOUGHAZ SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 144 شارع 
جي8اري ) بني مكادة - 98868 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

117899
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   81

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MABANI AL BOUGHAZ SARL

تقو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب أو في الخارج بشكل 

مباشر أو غي8 مباشر سواء لنفسها أو 

لحساب الغي8 بسسارسة : 

أشكاله  بجسيع  البناء  مقاولة   -

طابع  ذات  املباني  جسيع  وإصالح 

أشغال  جسيع  وتنفيذ  أوخاص  عا0 

املدنية  والهندسة  األرضيات 

كهرباء  أشغال  وجسيع  والصناعية 

الصحي  والصرف  والسباكة  املباني 

ونجارة  والصباغة  والزجاج  والنجارة 

األملنيو0، البلبيس والتزفيت. وأشغال 

أخرى. 

- تصسيم وتنفيذ أعسال الهندسة 

الصناعية. تصسيم وتنسيق ومراقبة 

وتسيي8 عسليات تهيئة جسيع املباني. 

واالسبغالل  املشاريع  إدارة   -

والتسيي8 الحر لجسيع أنواع املشاريع. 

 -اإلسبي8اد والبصدير بشكل عا0. 

املعدات  جسيع  وتصدير  اسبي8اد 

والبجهيزات واألثاث واملواد الطبيعية 

املبعلقة  الكيسيائية  أو  واملصنعة 

والفالحي  والغذائي  الصناعي  باملجال 

الوطني  النقل  والحرفي.  واملعدني 

للبضائع. 

- نقل مواد البناء.

- البجارة.

والبعهد  الباطن  من  البعاقد   -

أو  الصفقات  جسيع  في  املشاركة  أو 

العروض املبعلقة بسوضوع الشركة. 

- جسيع عسليات الدراسة والعرض 

واإليداع  والسسسرة  والوساطة 

بسوضوع  الصلة  ذات  والعسولة 

الشركة.

بيع  شراء،  العقاري،  اإلنعاش   -

وتأجي8 العقارات. 

العسليات  جسيع  عامة:  وبصفة 

واملالية  والصناعية  البجارية 

ترتبط  قد  التي  والعقارية  واملنقولة 

أو  بكل  مباشر  غي8  أو  مباشر  بشكل 

املذكورة  العسليات  إحدى  بعض 

أعاله والكفيلة ببطوير الشركة..

 144  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 98868  - مكادة  بني   ( جي8اري  شارع 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 : العسراني  الحسيد  عبد  السيد 

588 حصة بقيسة 188 درهم للحصة 

السيد أحسد الخربة : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العسراني  الحسيد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شارع موالي يوسف إقامة 

 988(8  (7 الشقة   5 الطابق  تهليل 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الخربة  أحسد  السيد 

 98888  8 رقم  البمي8ة  إقامة  بوبانة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

العسراني  الحسيد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شارع موالي يوسف إقامة 

 988(8  (7 الشقة   5 الطابق  تهليل 

طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (8 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 946م4).

78Iم

IRFC

 INTERNATIONAL

 RESTAURATION AND

FOOD COMPANY
تأسيس شركة املساهسة

IRFC

حي املطار، روان 5 الرقم م، 

888)6، الناظور املغرب

 International Restauration and

food company »شركة املساهسة« 

وعنوان مقرها االجبساعي: حي املطار 

روان 5 رقم م -، 888)6 الناظور 

املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهسة«
رقم البقييد في السجل البجاري 

م7م)).

 (7 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو 

باملسيزات  املساهسة  لشركة  األسا�سي 

البالية:

شكل الشركة : شركة املساهسة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 International Restauration and

.food company

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.

عنوان املقر االجبساعي : حي املطار 
الناظور   6(888  - م  رقم   5 روان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 5 سنة.

 188.888 الشركة  رأسسال  ويبلغ 

درهم،

مقسم كالبالي:

مجلس  أعضاء  أو  املبصرفون 

الرقابة: 

البوشوافي  حسن  السيد 

عنوانه)ا(  الشركة  مسي8  بصفبه)ا( 

 __  ,Wiam, imm1(, appt19, olfa

الدار البيضاء املغرب.

مراقب أو مراقبي الحسابات :

السيد -- )ا(بصفبه -- عنوانه)ا( --

األسا�سي  النظا0  مقبضيات 

وتوزيع  االحبياطي  ببكوين  املبعلقة 

األرباح :

املنصوص  الخاصة  اإلمبيازات 

عليها لكل شخص :

بقبول  مبعلقة  مقبضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

7) يونيو  االببدائية بالناضور بباريخ 

1)8) تمت رقم 57م1.

79Iم

MOORE CASABLANCA

كيفال سيرڨيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

MOORE CASABLANCA

 RUE D›AZILAL، 20110، 4م

CASABLANCA MAROC

كيفال سي8ڨيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 9 شارع أبو 

معشر الدار البيضاء - 8888) الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.418165

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

رفع  تم   (8(1 أبريل   (6 في  املؤرخ 

رأسسال الشركة بسبلغ قدره »58).6 

إلى  درهم«   55.688« من  أي  درهم« 

تقديم   : طريق  عن  درهم«   61.858«

حصص نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789687.

88Iم
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VISION AUDIT

OUTSOURCING SUPPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VISION AUDIT

 B4(1 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7، 20100، CASABLANCA

MAROC

 OUTSOURCING SUPPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 17) شارع 

ابراهيم الروداني مطول الطابق 

1 الرقم م - 78م8) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

885م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.OUTSOURCING SUPPORT

هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكومبيوتر وال 8مجة.

عنوان املقر االجبساعي : 17) شارع 

 1 الطابق  مطول  الروداني  ابراهيم 

البيضاء  الدار  78م8)   - م  الرقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد مكوار ممسد : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة   588  : امين  مكوار  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ممسد  مكوار  السيد 

زاوية زنقة بيسانك ط 4 ش 18 اقامة 

سعد املعاريف 78م8) الدار البيضاء 

املغرب.

 (1 عنوانه)ا(  امين  مكوار  السيد 

1488م   7 ش  لونجي  مارسيل  محج 

تولوز فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

 (B568649( السيد مكوار ممسد

 4 ط  بيسانك  زنقة  زاوية  عنوانه)ا( 

ش 18 اقامة سعد املعاريف 78م8) 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798555.

81Iم

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

H FRUITS
إعالن مبعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

)6 شارع سيدي عبد الرحسان 

الشقة 1، 88)8)، الدار البيضاء 

املغرب

H FRUITS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: 168 شارع 

املقاومة الطابق م رقم 14 - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: -.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 يوليوز   88 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تمويل املقر االجبساعي الكائن سابقا 

املقاومة  168 شارع  البيضاء،  بالدار 

وازيس  إقامة  إلى   14 رقم  م  الطابق 

األول  الطابق  الوازيس  طريق  ليفين 

الشقة أ1 من نفس املدينة.

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
النظا0 األسا�سي  إعادة صيغة  مايلي: 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
األسا�سي  النظا0  على  واملصادقة 
طرف  من  عرضه  تم  الذي  الجديد، 

املسي8.
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
بالدار  االجبساعي  املقر  تمديد  تم 
طريق  ليفين  وازيس  إقامة  البيضاء 

الوازيس الطابق األول الشقة أ1
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798558.

I)8م

second negre

ALTIYLA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

second negre
حي املسي8ة 1 تسارة، 11888، تسارة 

املغرب
ALTIYLA شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شقة رقم 
8 عسارة )م تجزئة السعادة عين 
عبيق تسارة - 888)1 تسارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
991مم1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ALTIYLA

1( مقاول  غرض الشركة بإيجاز : 

الصناعي  أو  البجاري  التسيي8  في 

املدنية  للخدمات  الفالحي  أو 

أوالعسكرية )( منعش عقاري.

عنوان املقر االجبساعي : شقة رقم 

عين  السعادة  تجزئة  )م  عسارة   8

عبيق تسارة - 888)1 تسارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : ساندرو  فيوكو  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ساندرو  فيوكو  السيد 

 59 رقم  بريسيجا  دي  شيزا  فييا 

بونصو إيطاليا 1 فييا شيزا إيطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ساندرو  فيوكو  السيد 

 59 رقم  بريسيجا  دي  شيزا  فييا 

بونصو إيطاليا 1 فييا شيزا إيطاليا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  ببسارة  االببدائية 

1)8) تمت رقم )1م6.

Iم8م

NADOFISC SARL

R.A-MEX TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

NADOFISC SARL

شارع م مارس زنقة قرطبة عسارة 

7 شقة رقم ) الناضور، 888)6، 

الناضور املغرب

R.A-MEX TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي حي اوالد 

بوطيب قطاع A رقم 81 - 888)6 

الناضور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.((597
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بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت  م1  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
للبضائع  والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغي8
االسبي8اد والبصدير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
االببدائية بالناضور بباريخ 19 غشت 

1)8) تمت رقم 6م7م.

84Iم

second negre

BLUEMEL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي8 تسسية الشركة

second negre
حي املسي8ة 1 تسارة، 11888، تسارة 

املغرب
BLUEMEL شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجبساعي رقم 54 
شارع ملوزا حي النهضة ) الرباط - 

18888 الرباط املغرب.
تغيي8 تسسية الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
5م1514

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى   
تغيي8  تم   (8(1 يونيو   14 في  املؤرخ 
تسسية الشركة من »BLUEMEL« إلى 

.»MELAZUR«
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (4 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 48م8.

85Iم

BUSINESS CENTER OF AFRICA

 BUSINESS CENTER OF«
AFRICA «BCOA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER OF AFRICA
اقامة بريسا مكبب رقم 185 شقة 
رقم 16 الطابق م زاوية 11 يناير

 ومصطفى املعاني، 8888)، الدار 
البيضاء املغرب

 BUSINESS CENTER OF AFRICA«
BCOA« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي اقامة 

بريسا مكبب رقم 185 شقة رقم 16 
الطابق م زاوية 11 يناير ومصطفى 

املعاني - 8888) الدار البيضاء 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م8م587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   8(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 BUSINESS CENTER OF AFRICA«

.»BCOA
مستشار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األعسال.
اقامة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 16 رقم  185 شقة  رقم  مكبب  بريسا 
ومصطفى  يناير   11 زاوية  م  الطابق 
البيضاء  الدار   (8888  - املعاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد سلوي جسال : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
588 حصة   : السيد سلوي أحسد 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جسال  سلوي  السيد 
 6 طابق  س  درج  تاشفين  ابن  شارع 
ال 8جة  عين   ( املجد  إقامة   (( شقة 

8)م8) الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  أحسد  سلوي  السيد 

85م  زناتة رقم  القدس مجسوعة  حي 

البيضاء  الدار   (8688 ال 8نو�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  جسال  سلوي  السيد 

 6 طابق  س  درج  تاشفين  ابن  شارع 

ال 8جة  عين   ( املجد  إقامة   (( شقة 

8)م8) الدار البيضاء املغرب 

عنوانه)ا(  أحسد  سلوي  السيد 

85م  زناتة رقم  القدس مجسوعة  حي 

البيضاء  الدار   (8688 ال 8نو�سي 

املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم 858م78.

86Iم

7P CONSEIL

LC TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

7P CONSEIL

 APPT84 N74 ANG AV FARHAT

 HACHAD ET GHANDI CITE

 ALQODS APPT84 N74 ANG AV

 FARHAT HACHAD ET GHANDI

 CITE ALQODS، 80000، AGADIR

- IDA OU TANANE MAROC

LC TRANSFERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شقة 
رقم7) عسارة )8 مركب االزدهار 

امال ) حي السال0 اكادير - 88888 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

485(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 مارس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 LC  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TRANSFERT

تمويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال داخل وخارج ارض الوطن 

إعادة  لعسليات  الفواتي8  دفع 

البعبئة املبنوعة.

شقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

رقم7) عسارة )8 مركب االزدهار امال 

) حي السال0 اكادير - 88888 اكادير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد عثسان شنيتي : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد آحسد لعريكي : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شنيتي  عثسان  السيد 

 1( شقة   85 عسارة  السعادة  اقامة 

اكادير   88888 اكادير  املحسدي  حي 

املغرب.

عنوانه)ا(  لعريكي  آحسد  السيد 

طبق  الصناعية  املدرسة  زنقة   76

الدار   (8888 الجي8وند  م  شقة   (

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  لعريكي  آحسد  السيد 

طبق  الصناعية  املدرسة  زنقة   76

الدار   (8888 الجي8وند  م  شقة   (

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بباريخ  باكادير  البجارية 

1)8) تمت رقم 186867.

87Iم
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FADIFISC

SEBORA SOLUTION PRIVE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم ) الطابق االول 

عسارة امزيل والزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°8( 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI
AGADIR، 80000، اكادير املغرب
 SEBORA SOLUTION PRIVE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجبساعي شارع 
املقاومة عسارة امزيل والزركطي 

الطابق االول شقة رقم ) - 88888 
اكادير.

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

781م4.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 89 يوليوز 1)8) تم تمويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   86 بباريخ  باكادير  البجارية 

1)8) تمت رقم 185958.
88Iم

FADIFISC

SEBORA SOLUTIONS PRIVE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FADIFISC
شارع املقاومة رقم ) الطابق االول 

عسارة امزيل والزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°8( 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI
AGADIR، 80000، اكادير املغرب
 SEBORA SOLUTIONS PRIVE

شركة ذات مسؤولية ممدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

املقاومة عسارة امزيل والزركطي 

الطابق االول شقة رقم ) - 88888 

اكادير املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري -.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يوليوز   89 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نقري  ياسين  )ة(  السيد  تفويت 

588 حصة اجبساعية من أصل 588 

اسساعيل  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

فناوي بباريخ 89 يوليوز 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   86 بباريخ  باكادير  البجارية 

1)8) تمت رقم 185958.

89Iم

VISION AUDIT

BATI NOBLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VISION AUDIT

 B4(1 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7، 20100، CASABLANCA

MAROC

BATI NOBLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 44 اقامة 

نسيبة الطابق السفلي شارع انوال 

مطول - )818) الدر البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

911م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 BATI  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NOBLE

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

عنوان املقر االجبساعي : 44 اقامة 

انوال  شارع  السفلي  الطابق  نسيبة 

مطول - )818) الدر البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : الرحسوني  املهدي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة   (58  : لحلو  سعد  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

58) حصة   : لحلو  ممسد  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي الرحسوني عنوانه)ا( 

55 تجزئة فلوريدا كاليفورني 8158) 

الدار البيضاء املغرب.

 48 عنوانه)ا(  لحلو  سعد  السيد 

شارع انوال ط 5 ش م1 )818) الدار 

البيضاء املغرب.

 48 السيد ممسد لحلو عنوانه)ا( 

شارع انوال اقامة نسيبة ط 5 ش 14 

)818) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

 (BE698989(لحلو ممسد  السيد 

اقامة  انوال  شارع   48 عنوانه)ا( 

الدار   (818(  14 ش   5 ط  نسيبة 

البيضاء املغرب

الرحسوني  عادل  السيد 

مسر   11 عنوانه)ا(   )BK14919م(

الدار   88878 السال0  حي  اللويزية 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م79858.

98Iم

C-AUDITم

SAGES ET SAVANTS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

C-AUDITم
 Av Anoual, 1er étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،
CASABLANCA MAROC

 SAGES ET SAVANTS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي كريسات 
رقم 6) عين الشق - م815) الدار 

البيضاء، املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
1م5874.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يونيو  م)  في  املؤرخ 

املصادقة على :
الصسد  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجبساعية  حصة   167 درنور 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   588 أصل 
أسساء الخراز بباريخ م) يونيو 1)8).
غسري  سعيد  )ة(  السيد  تفويت 
167 حصة اجبساعية من أصل 588 
حصة لفائدة السيد )ة( أسساء الخراز 

بباريخ م) يونيو 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 (9 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 788458.

91Iم

BRADUS BUSINESS CENTER

 A L’ANGLE DES
GOURMETS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسسال الشركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA، 20420، CASABLANCA

MAROC
 A L’ANGLE DES GOURMETS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
الزرقطوني، زنقة فاس، زنقة واد 

ز0 شارع رشيدي »إقامة مركز مبنزه 
كسال«، عسارة س رقم 11 الطابق 
األر�سي - 8818) املحسدية املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(1981
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   (8(1 غشت   89 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
من  أي  درهم«   1.688.888«
»1.888.888 درهم« إلى »688.888.) 
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  باملحسدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1785.
I)9م

C-AUDITم

SAGES ET SAVANTS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي8 تسسية الشركة

C-AUDITم
 Av Anoual, 1er étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،
CASABLANCA MAROC

 SAGES ET SAVANTS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي كريسات 
رقم 6) عين الشق - م815)، الدار 

البيضاء املغرب.
تغيي8 تسسية الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
1م5874

 بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تغيي8  تم   (8(1 يونيو  م)  في  املؤرخ 
 SAGES ET« من  الشركة  تسسية 
 SAGES ET« إلى « SAVANTS PRIVE

.« SAVANTS PRIVE
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 788458.
Iم9م

LAGHMARI YASSINE

BEST ARTISANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAGHMARI YASSINE

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 SIDI MAAROUF CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

BEST ARTISANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 18 شارع 

الحرية الطابق البالث شقة رقم 

5 الدار البيضاء - 8888) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م59م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 BEST  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ARTISANS

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

..((ENTREPRENEUR DE

عنوان املقر االجبساعي : 18 شارع 

 5 رقم  شقة  البالث  الطابق  الحرية 

الدار البيضاء - 8888) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيدة هند قسومي : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

588 حصة   : السيدة مريم غالمي 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قسومي  هند  السيدة 
 88 فيال  ريسور  كولف  كاليفورنيا 
الدار   (8888 الخظراء  املدينة 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  غالمي  مريم  السيدة 
انا�سي مم مدخل ) رقم 16ال 8نو�سي 

8888) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  قسومي  هند  السيدة 
 88 فيال  ريسور  كولف  كاليفورنيا 
الدار   (8888 الخظراء  املدينة 

البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  غالمي  مريم  السيدة 
انا�سي مم مدخل ) رقم 16ال 8نو�سي 

8888) الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م59م51.
94Iم

GESTION ALJANOUB

TAFOUDART INVEST
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عسارة رقم 
) الطابق الثالث العيون، 78888، 

العيون املغرب
TAFOUDART INVEST شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
الزرقطوني رقم 5)) حي موالي 
رشيد العيون 78888 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م786م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TAFOUDART INVEST
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
كراء،  العقارات،  إدارة  العقاري، 

شراء وبيع املنبجات العقارية....
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الزرقطوني رقم 5)) حي موالي رشيد 

العيون 78888 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : حسن  الدرهم  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حسن  الدرهم  السيد 
بوجدور   556 الدار  رقم  البنسية  حي 

71888 بوجدور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  حسن  الدرهم  السيد 
بوجدور   556 الدار  رقم  البنسية  حي 

71888 بوجدور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
4) غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/755).
95Iم

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

ORGANISE.COM
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc مeme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC
ORGANISE.COM شركة
 ذات مسؤولية ممدودة
 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
عبد املومن، رقم 61)، شقة 

9،مبنى A الطابق الثالث - 8188) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
178797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (888 ف 8اير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ORGANISE.COM
املشورة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالستشارات واإلدارة والبدريب.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
شقة   ،(61 رقم  املومن،  عبد 
 (8188  - الثالث  الطابق   A 9،مبنى 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
حصة   188  : كوثر  تارين  السيدة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كوثر  تارين  السيدة 
مارس   18 شارع   69 رقم  م 8وكة   8(

8888) الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  كوثر  تارين  السيدة 
مارس   18 شارع   69 رقم  م 8وكة   8(

8888) الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم -.

96Iم

ADVOLIS

BIOUI TRAVAUX
إعالن مبعدد القرارات

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

BIOUI TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: دوار 

السناينة جساعة اسلي - 68888 

وجدة املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

7مم16.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 84 غشت  في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

على  ينص  الذي   :81 رقم  قرار 

عبد  بعوي  السيد  وهب  مايلي: 

مجسوع  من  حصة   588.888 الحق 

شركة  في  يسلكها  التي  الحصص 

 - من  لكل   »BIOUI TRAVAUX«

بعوي عبد الرحيم 88.888م حصة - 
قي�سي يامنة 188.888 حصة - بعيوي 

فاتمة 188.888 حصة

على  ينص  الذي   :8( رقم  قرار 

العا0  الجسع  أعضاء  اتفق  مايلي: 

الحق  عبد  بعوي  السيد  مغادرة  على 

منصبه  من  واسبقالبه  للشركة 
كسسي8 مشارك للشركة وبذلك يكون 

املسي8  الرحيم  عبد  بعوي  السيد 

كامل  واعطائه  للشركة  الوحيد 

الشركة  وتسثيل  لتسيي8  الصالحية 

وذلك ملدة غي8 ممدودة

على  ينص  الذي  م8:  رقم  قرار 

العا0  الجسع  اعضاء  اتفق  مايلي: 
القانون  تميين  على  وباالجساع 

االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

الذي  االسا�سي:  القانون  رقم  بند 
القانون  تميين  مايلي:  على  ينص 

االسا�سي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم م89).

97Iم

فيدو الفبح

IKAL اكال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيدو الفبح

 Rue 16 Novembre VN Fes. (9

 Maroc (9 Rue 16 Novembre

 VN Fes. Maroc، 30000، Fes

املغرب

اكال IKAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

الرياض الن8جس شارع البمر امليت 

رقم العسارة 46) شقة 18 8888م 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م6484

 (( في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 شتن 8 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

اكال   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.IKAL

مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء بالجسلة والبقصيط.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

امليت  البمر  شارع  الن8جس  الرياض 

8888م   18 شقة   (46 العسارة  رقم 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 : الحسن  ايت  املجيد  السيد عبد 

588 حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد عبد العزيز بقاس : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسن  ايت  املجيد  عبد  السيد 

عين  الجديد  الحي   (96 عنوانه)ا( 

قادوس فاس 8888م فاس املغرب.

السيد عبد العزيز بقاس عنوانه)ا( 

 1 الرشاد  الجديدة شارع  واد  زنقة   6

نرجس س 8888م فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد عبد العزيز بقاس عنوانه)ا( 

 1 الرشاد  الجديدة شارع  واد  زنقة   6

نرجس س 8888م فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أكبوبر   81 بباريخ  بفاس  البجارية 

8)8) تمت رقم 9م4).

98Iم

بيلطوطراف

بيلطوطراف

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بيلطوطراف

الرقم 18 زنقة شراردة، الطابق 

األر�سي، درب لوبيال بوركون، 

8848)، الدار البيضاء املغرب

بيلطوطراف شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي الرقم 

18 زنقة شراردة، الطابق األر�سي، 

درب لوبيال بوركون - 8848) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

9م6م51
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  8م 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

بيلطوطراف.
للشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
هدف في املغرب كسا في جسيع البلدان.
املعدات  وتأجي8  بيع   •
البقنية،  املعدات  الطبوغرافية، 

ومخبلف األجهزة واملعدات.
املكبتية  اللواز0  وشراء  بيع   •

واإلمدادات املخبلفة.
الخا0  املواد  جسيع  في  البجارة   •
املصنعة،  واألشياء  واملنبجات 
البناء  مواد  جسيع  وبالخصوص 
واألدوات  واألجهزة  واملعدات 
املسبخدمة في شركة البناء واألشغال 

العسومية.
العسليات  جسيع  عامة  وبصفة 
املالية،  البجارية،  الصناعية، 
بشكل  املبعلقة  واملنقولة  العقارية 
مباشر أو غي8 مباشر باملوضوع أعاله.
الرقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
األر�سي،  الطابق  شراردة،  زنقة   18
الدار   (8848  - بوركون  لوبيال  درب 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : مقدا0  كسال  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مقدا0  كسال  السيد 
رقم 68م حي املسي8ة 1 8)8)1 تسارة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  مقدا0  كسال  السيد 
رقم 68م حي املسي8ة 1 8)8)1 تسارة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 86 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم -.

99Iم

سويفتسي8

سويفتسير
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سويفتسي8

إقامة البدر البقسيم رقم 11, 

العسارة رقم 99, الشقة رقم 7 

بالطابق الثاني, عين السبع – الدار 

البيضاء، 8598)، الدار البيضاء 

املغرب

سويفتسي8 شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي إقامة 

البدر البقسيم رقم 11, العسارة رقم 

99, الشقة رقم 7 بالطابق الثاني, 

عين السبع - 8598) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

769م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  8م 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

سويفتسي8.

للشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

هدف في املغرب كسا في جسيع البلدان.

-  االستشارات في التسيي8.

املقاوالت  وتزويد  توفي8   -

باملوارد التشرية الالزمة. 

في  بسا  الخدمات  تفديم   -

ذلك تدريب وتكوين املوارد التشرية.

اإلدارية  الخدمات   -

املخبلفة: خدمات فمص الحسابات 

نظم  فمص  والعسلية،  البنظيسية 

املعلومات وفمص اإلنباج.

براءات  جسيع  اسبخدا0    -

البجارية,  العالمات  االخت8اع, 

املغربية  والت8اخيص  العالمات 

املذكورة  الشركة  لصالح  واألجنتية 

بجسيع أشكاله.

العسليات  جسيع  عامة  وبصفة 

املالية،  البجارية،  الصناعية، 

بشكل  املبعلقة  واملنقولة  العقارية 

مباشر أو غي8 مباشر باملوضوع أعاله.

إقامة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

11, العسارة رقم  البدر البقسيم رقم 

الثاني,  بالطابق   7 رقم  الشقة   ,99

البيضاء  الدار   (8598  - السبع  عين 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : مقدا0  كسال  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مقدا0  كسال  السيد 

رقم 68م حي املسي8ة 1 8)8)1 تسارة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  مقدا0  كسال  السيد 

رقم 68م حي املسي8ة 1 8)8)1 تسارة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 84 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

488I

ممسد دحساني

TARKCHIT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ممسد دحساني

65، شارع عالل بن عبد هللا، 

88ممم، اوطاط الحاج املغرب

TARKCHIT MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي آيت داود 

وعلي - جساعة تيزي نغشو - 54154 

بومية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TARKCHIT MAROC

اسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األغراس.

عنوان املقر االجبساعي : آيت داود 

 54154  - وعلي - جساعة تيزي نغشو 

بومية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : صاديقي  اليزيد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : فاري�سي  املصطفى  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صاديقي  اليزيد  السيد 

م5448 موالي  بوعزة خنيفرة  موالي 

بوعزة املغرب.



18065 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

فاري�سي  املصطفى  السيد 
 RUE DES FRIPIERS عنوانه)ا( 

MONS 7888 88/84 بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
فاري�سي  املصطفى  السيد 
 RUE DES FRIPIERS عنوانه)ا( 

MONS 7888 88/84 بلجيكا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  بباريخ  بسيدلت  االببدائية 

1)8) تمت رقم 8م).
481I

JOBSBTP

 ECOLE PROFESSIONNAL
 ACHEIVEMENT LAAYOUNE

PRIVÉE )EPAL(
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JOBSBTP
 AVENUE EL HARAMAINE
 N°87 HAY EL WAHDA 81

LAAYOUNE، 70000، العيون 
املغرب

 ECOLE PROFESSIONNAL
 ACHEIVEMENT LAAYOUNE

PRIVÉE (EPAL( شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 

برشيد رقم )1) حي خط الرملة 
)8 الطابق 1 رقم )8 81 العيون - 

78888 العيون املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
47)5م

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ف 8اير   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 ECOLE PROFESSIONNAL

 ACHEIVEMENT LAAYOUNE

.(PRIVÉE (EPAL

البعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبكوين الحر.

زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الرملة  خط  حي   (1( رقم  برشيد 

 - العيون   81  8( رقم   1 الطابق   8(

78888 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  علوات  الكنتي  السيد 

الحي  مدرسة  الوظيفي  السكن 
العيون   81 الوحدة  حي  الحجري 

78888 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  علوات  الكنتي  السيد 

الحي  مدرسة  الوظيفي  السكن 
العيون   81 الوحدة  حي  الحجري 

78888 العيون املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

ف 8اير   16 بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/497.

48(I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE BRAB TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 1) شارع االمي8 موالي عبد هللا، 

78888، العيون املغرب

 STE BRAB TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

الراحة رقم 44) العيون - 78888 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

65)7م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BRAB TRANS SARL AU

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل لحساب الغي8 والخاص-النقل 

الدولي والوطني- خدمات عامة.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 78888  - العيون   (44 رقم  الراحة 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : بوكري  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 1.888  : بوكري  ابراهيم  السيد 

بقيسة 188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوكري  ابراهيم  السيد 
خليل  بن  واد  حي   89 زنقة   (5 رقم 

طانطان 888)8 طانطان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  بوكري  ابراهيم  السيد 
خليل  بن  واد  حي   89 زنقة   (5 رقم 

طانطان 888)8 طانطان املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (8 بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 811).

Iم48

SAMIR FIDUCIAIRE

ENGEL IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT

 3, 3EME ETAGE, VN,، 50000،

MEKNES MAROC

ENGEL IMPORT EXPORT شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي : م درب 

باري سيدي عسر - 58858 مكناس 

املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.448(5

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

حل  تقرر   (8(1 أبريل   (8 في  املؤرخ 

شركة   ENGEL IMPORT EXPORT

ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

 188.888 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 

م  اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 58858  - عسر  سيدي  باري  درب 

مكناس املغرب نتيجة اللقفل النهائي.

و عين:

بنمساين  عصا0  السيد)ة( 

عسر  باري سيدي  درب  م  وعنوانه)ا( 

)ة(  املغرب كسصفي  58858 مكناس 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 

درب  م  وفي   (8(1 أبريل   (8 بباريخ 

مكناس   58858  - عسر  سيدي  باري 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   89 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم مم).

484I
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

ORGANISE.COM
إعالن مبعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc مeme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

ORGANISE.COM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: 61) شارع 
عبد املومن شقة 9 مبنى A طابق م - 

8188) الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.178797

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم  م81)  ماي   8( في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
عن  الشركة  املال  رأس  زيادة  مايلي: 
إلى  ليصل  النقدية  املساهسة  طريق 

188.888 درهم
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
 : الشركة  غرض  تعديل  مايلي: 
أداء  حصرًيا  غرًضا  الشركة  تسبلك 
ملا  وفًقا  واملراجعة  املحاسبة  أعسال 
املبعلق   89-15 رقم  القانون  ينظسه 

باملحاسب القانوني
قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 
اسبقالة املسي8 السابق وتعيين السيد 

ممسد لشكر مسي8 وحيد للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 (58 االخوة  بين  هبة  على  موافقة 
سهسا قدمها السيد فيصال الخليفي 
لصالح املوهوب السيد نتيل الخليفي
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

OBJET SOCIAL
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

APPORTS
على  ينص  الذي   :8 رقم  بند 
 AUGMENTATION ET مايلي: 

.REDUCTION DE CAPITAL

بند رقم 18: الذي ينص على مايلي: 
 CESSION ET TRANSMISSION

DES PARTS SOCIALES
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 
يوليوز م81) تمت رقم 7991)885.

485I

FIDUBAC SARL

شارتام كورب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

FIDUBAC SARL
)16مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
شارتا0 كورب. شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

الصناعي سلوان تجزئة م) سلوان - 
888)6 الناظور املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(1((9
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
رفع  تم   (8(1 غشت   (4 في  املؤرخ 
رأسسال الشركة بسبلغ قدره »888.) 
إلى  درهم«   85.888« من  أي  درهم« 
: تمويل  »87.888 درهم« عن طريق 

سندات القرض.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 5) غشت 

1)8) تمت رقم م76م.

486I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

ORGANISE.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc مeme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 ORGANISE.COM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 61) شارع 

عبد املومن شقة 9 مبنى A طابق م - 

8188) الدارالبيضاء املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.178797

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تمويل  تم   (815 أبريل   (( في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

»61) شارع عبد املومن شقة 9 مبنى 

الدارالبيضاء   (8188  - م  طابق   A

غاندي  شارع   184« إلى  املغرب« 

الراحة  حي   1 شكي8الطابق  إقامة 

شارع   ( عكاشة،  االنشطة  مركز 

 (8888 السبع  عين  سليسان  موالي 

الدارالبيضاء املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أكبوبر 815) تمت رقم 88587484.

487I

 STE MIGRAPOLIS SERVICES DE VISA ET

IMMIGRATION SARL AU

 MIGRAPOLIS SERVICES DE

VISA ET IMMIGRATION
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MIGRAPOLIS SERVICES DE

 VISA ET IMMIGRATION SARL

AU

 MAKATIB MADINA م ATLAS

FES، 30000، FES MAROC

 MIGRAPOLIS SERVICES DE

VISA ET IMMIGRATION

 شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي مكاتب 

الخ 8اء 19 شارع ولي العهد مكبب 

71 الطابق 6 شان كورس فاس - 

888م فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

69(11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 MIGRAPOLIS SERVICES DE VISA

.ET IMMIGRATION

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

PRESTATAIRE DE SERVICES

 BUREAUX D’ETUDE

 D’ENQUETTES ET COATCHING

.ET DE RECHERCHE

مكاتب   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الخ 8اء 19 شارع ولي العهد مكبب 71 

888م   - 6 شان كورس فاس  الطابق 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد علمي حسدان معاد : 1.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

معاد  حسدان  علمي  السيد 

 11(98 كندا  مونت8يال  عنوانه)ا( 

مونت8يال كندا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

معاد  حسدان  علمي  السيد 

 11(98 كندا  مونت8يال  عنوانه)ا( 

مونت8يال كندا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (4 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 814م.

488I
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FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

RISTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV »D« IMM

 227 APPT 1 SALE، 11160، SALE
MAROC

RISTEC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي )1 زنقة 
تليسسان شقة م حسان - 18888 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1م)154
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   88
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.RISTEC
اسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وشبه  الطبية  املعدات  وتصدير 

الطبية.
)1 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 
 18888  - حسان  م  شقة  تليسسان 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 588  : العوامرة  حكيم  السيد 
حصة بقيسة 58.888 درهم للحصة.

حصة   588  : فالح  عي�سى  السيد 
بقيسة 58.888 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العوامرة  حكيم  السيد 
بلوك ا او الرقم 6 حي بوهالل ح ي 0 

18888 الرباط املغرب.

السيد عي�سى فالح عنوانه)ا( دوار 

 6(888 سيدال  بني  لوطا  الحيانا 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  العوامرة  حكيم  السيد 

بلوك ا او الرقم 6 حي بوهالل ح ي 0 

18888 الرباط املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (4 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 58م8.

489I

N(M CONSEIL-SARL

 SOCIETE LAAGUID POUR

RENOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

N(M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, (

 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE LAAGUID POUR

RENOVATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي تجزئة 

العسران رقم 815 سلوان - 888)6 

الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

59م19.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 غشت   1( في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

للبضائع  والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغي8

نقل االمبعة لحساب الغي8

املراسلة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

االببدائية بالناضور بباريخ م) غشت 

1)8) تمت رقم )74م.

418I

دي جي جونز وشركاه املغرب

دي جي جونز وشركاه املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

دي جي جونز وشركاه املغرب
الدار البيضاء، 8498)، الدار 

MAROC البيضاء
دي جي جونز وشركاه املغرب شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 45 شارع 

الحسن الثاني الطابق الخامس 
املكبب 9 - 8498) الدار البيضاء 

املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
4487م4.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في م8 غشت 1)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
الطابق  الثاني  الحسن  شارع   45«
الدار   (8498  -  9 املكبب  الخامس 
البيضاء املغرب« إلى »اقامة الحقول 
 5 ممسد  عسارة  الخامس  ممسد 
 -  887 املكبب   8 الطابق  املكاتب 

58)8) الدار البيضاء املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798659.

411I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

الناجي اخوة للبناء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L›AFRICAINE D›ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES
 BD MOHAMED V N (81 APP
 7 BENI MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
الناجي اخوة للبناء شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 89 بلوك 
18 حي االطلي بني مالل 888م) بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5م111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : الناجي 

اخوة للبناء.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجبساعي : 89 بلوك 

بني  888م)  مالل  بني  االطلي  حي   18

مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

48م حصة   : الناجي  السيد كسال 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد هشا0 الناجي : 8مم حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد مروان الناجي : 8مم حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كسال الناجي عنوانه)ا( حي 

مالل  بني  888م)  مالل  بني  االطلي 

املغرب.

عنوانه)ا(  الناجي  هشا0  السيد 

حي االطلي بني مالل 888م) بني مالل 

املغرب.

عنوانه)ا(  الناجي  مروان  السيد 

حي االطلي بني مالل 888م) بني مالل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد كسال الناجي عنوانه)ا( 78 

بني مالل  888م)  م حي االطلي  بلوك 

املغرب.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببني مالل بباريخ 88 مارس 

1)8) تمت رقم 57).

41(I

second negre

AGENCE PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

second negre
حي املسي8ة 1 تسارة، 11888، تسارة 

املغرب
AGENCE PRINT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 16 

حي املعسورة شارع الطلح سكبور 6 
حي املسي8ة ) تسارة - 888)1 تسارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

7م48م1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   88
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AGENCE PRINT
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشهار.
 16 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 6 سكبور  الطلح  شارع  املعسورة  حي 
تسارة   1(888  - تسارة   ( املسي8ة  حي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد ممسد بلخدير : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
588 حصة  السيد مزيان ممسد : 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلخدير  ممسد  السيد 
م6  عسارة   1 مربيال  االندلس  رياض 

شقة 4) حي الرياض الرباط 18888 

الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  ممسد  مزيان  السيد 
تسارة  االوداية  كيش  حي  م8  رقم 

888)1 تسارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  بلخدير  ممسد  السيد 
م6  عسارة   1 مربيال  االندلس  رياض 

شقة 4) حي الرياض الرباط 18888 

الرباط املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (5 بباريخ  ببسارة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 45م6.

Iم41

N(M CONSEIL-SARL

AGRAFARM MOROCCO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, (

 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC

AGRAFARM MOROCCO شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي اوالد 

ابراهيم زنقة 187 رقم 4) - 888)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

((649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AGRAFARM MOROCCO

غرض الشركة بإيجاز : االسبغالل 

الفالحي 

اسبي8اد وتصدير.

اوالد   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 6(888 - (4 187 رقم  ابراهيم زنقة 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : احسد  خبوتي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احسد  خبوتي  السيد 

املانيا 888)6 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  احسد  خبوتي  السيد 
 (8 187 رقم  ابراهيم شارع  حي اوالد 

888)6 الناظور املانيا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ م1 غشت 

1)8) تمت رقم 697م.

414I

N(M CONSEIL-SARL

NADOR EXPRESS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, (

 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC

NADOR EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 
الروي�سي ازغنغان - 888)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
((641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   86
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NADOR EXPRESS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  والدولي  الوطني 

الغي8
اسبي8اد وتصدير.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الناظور   6(888  - ازغنغان  الروي�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : ممسد  بيسبيس  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بيسبيس ممسد عنوانه)ا( 
 6(888 ازغنغان  الروي�سي  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد بيسبيس ممسد عنوانه)ا( 
 6(888 ازغنغان  الروي�سي  حي 

الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ )1 غشت 

1)8) تمت رقم 688م.

415I
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Virtual space international

MAITRE YAHYA DELICES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Virtual space international

 BD zerktouni 6 ème etage، 46

20100، Casablanca Maroc

MAITRE YAHYA DELICES شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق السادس مكاتب 

15و 16 الدار البيضاء 8188) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

7م9م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MAITRE YAHYA DELICES

تسوين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.

عنوان املقر االجبساعي : 46 شارع 

مكاتب  السادس  الطابق  الزرقطوني 

15و 16 الدار البيضاء 8188) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد يميي جبيلي : 1.888 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يميي جبيلي عنوانه)ا( رقم 
68 زنقه ابو مروان عبد املالك ط 81 

 (8888 املستشفيات  حي   15 شقه 

الدار اابيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد يميي جبيلي عنوانه)ا( رقم 
68 زنقه ابو مروان عبد املالك ط81 

 (8888 املستشفيات  حي   15 شقه 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 
رقم -.

416I

STE CISS SARL

 MOUFID HOBOUB
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL

 CENTRE DES TRES PETITES

 ENTREPRISES SOLIDAIRES

 RTE D IMMOUZER AV

 MOULAY ABDELLAH

 ARRONDISSEMENT SAIS FES،

30000، FES MAROC

 MOUFID HOBOUB SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

 LOCAL وعنوان مقرها اإلجبساعي

 DOUAR OULAD KHELIFA

 AIN CHKEF FES - 8888م FES

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

66997

في مؤرخ  حر  عقد   بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ف 8اير   16  

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MOUFID HOBOUB SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TENANT UN MAGASIN

.D’ALIMENTATION GENERALE
 LOCAL  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 DOUAR OULAD KHELIFA
 AIN CHKEF FES - 8888م FES

.MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد سعد مفيد : 1.888 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعد مفيد عنوانه)ا( شارع 
النبل اقامة السال0 رقم 56 الشقة 1 
نرجس ب فاس 8888م فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد سعد مفيد عنوانه)ا( شارع 
النبل اقامة السال0 رقم 56 الشقة 1 
نرجس ب فاس 8888م فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس  8م  بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1495.

417I

THALAL CONSULTANTS

S DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° (م RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 S DISTRIBUTION
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي كم 4.5 
تيت مليل طريق اسفي سيدي 
حجاج - 8888) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

518547
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 أبريل   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 S  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DISTRIBUTION
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الخا0
اسبي8اد وتصدير

تأجي8 املسبودعات اللوجستية.
 4.5 كم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تيت مليل طريق اسفي سيدي حجاج 

- 8888) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد سعد لخسي8ي : 999 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
 PACK POWER : 1 الشركة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لخسي8ي  سعد  السيد 
جوهرة  اقامة  الشافعي  اما0  طريق 
مراكش   48888 جليز   19 رقم  شقة 

املغرب.
 PACK POWER الشركة 
اصناعي  بارك   (87-1 عنوانه)ا( 
سيدي بوعبسان تقسيم 1 و) سيدي 
بوعبسان  سيدي  م8مم4  بوعبسان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
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عنوانه)ا(  لخسي8ي  سعد  السيد 

جوهرة  اقامة  الشافعي  اما0  طريق 

مراكش   48888 جليز   19 رقم  شقة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

م1  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 786584.

418I

THALAL CONSULTANTS

DAR JMEL
فسخ عقد تسيي8 حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون(

فسخ عقد تسيي8 حر ألصل تجاري

DAR JMEL

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

مقرها  الكائن   DAR JMEL لشركة 

جساعة  الوداية  دوار   : ب  االجبساعي 

رقم  تقسيم  بعلوك  دوار  تسولبانت 

م-)1 دوار الوداية جساعة تسولبانت 

م-)1  رقم  تقسيم  بعلوك  دوار 

8م  في  48888 مراكش املغرب املؤرخ 

شتن 8 8)8) تقرر مايلي:

التسيي8 الحر لألصل   فسخ عقد 

الوداية  دوار   : ب  الكائن  البجاري 

بعلوك  دوار  تسولبانت  جساعة 

 48888 املغرب  م-)1  رقم  تقسيم 

طرف  من  املوقع  املغرب،  مراكش 

مالكة  بصفتها   :  DAR JMEL شركة 

 RR&K وشركة  البجاري  لألصل 

بصفتها   HOTEL MANAGEMENT

مسي8ة حرة.

419I

ADVOLIS

MIR-DOUHI TRAVAUX
إعالن مبعدد القرارات

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

« MIR-DOUHI TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجبساعي: 5) شارع 
عبدهللا الشفشاوني الطابق الثالث 

رقم 11 - 68888 وجدة املغرب.
»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.((751

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (8(1 يونيو   89 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
على  ينص  الذي   :81 رقم  قرار 
مايلي: بسقب�سى قرار الشريك الوحيد 

تم تميين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
الذي  االسا�سي:  القانون  رقم  بند 
القانون  تميين  مايلي:  على  ينص 

االسا�سي
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   8( بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 769).
4(8I

EURODEFI

PM SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA
MAROC

PM SOLUTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة سسية 
إقامة شهرزادم الطابق 5 رقم )) 
النخيل - 68م8) الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
615)6م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   (8(8 نون 8   (6 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»4.498.888 درهم« أي من »18.888 
عن  درهم«   4.588.888« إلى  درهم« 
أرباح أو  احبياطي  إدماج   :  طريق 

 أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

دجن 8 8)8) تمت رقم )75959.

4(1I

jamal ait hommad

معتوقي نيكوس
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5

 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

معبوقي نيكوس شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي جوهرة 
رقم 787 سيدي قاسم 16888 

سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5م89)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : معبوقي 

نيكوس.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املخبلفة.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

قاسم  سيدي   787 رقم  جوهرة 

16888 سيدي قاسم مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : اشطيب  رشيد  السيد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اشطيب  رشيد  السيد 
787 16888 سيدي  حي جوهرة رقم 

قاسم مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  اشطيب  رشيد  السيد 
787 16888 سيدي  حي جوهرة رقم 

قاسم مغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بباريخ  قاسم  بسيدي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

4((I

jamal ait hommad

اوريونتاكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
اوريونباكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي جوهرة 

رقم )48 سيدي قاسم 16888 
سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
مم89)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

اوريونباكس.
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املخبلفة.
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حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

قاسم  سيدي   48( رقم  جوهرة 

16888 سيدي قاسم مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد اكر0 الشاطر : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : الضو  ابن  ايوب  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشاطر  اكر0  السيد 

585 16888 سيدي  حي جوهرة رقم 

قاسم مغرب.

السيد ايوب ابن الضو عنوانه)ا( 

)48 16888 سيدي  حي جوهرة رقم 

قاسم مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  الشاطر  اكر0  السيد 

585 16888 سيدي  حي جوهرة رقم 

قاسم مغرب

السيد ايوب ابن الضو عنوانه)ا( 

)48 16888 سيدي  حي جوهرة رقم 

قاسم مغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بباريخ  قاسم  بسيدي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

Iم)4

FONDATAX

ORIGINALE FRUIT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FONDATAX

511، شارع القدس، الطابق م، 5)، 

إقامة حدائق القدس، كاليفورنيا 

عين الشق 8468)- الدار البيضاء، 

8468)، الدار البيضاء املغرب

 ORIGINALE FRUIT

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 57,شارع 

جينين, لوت راتك, شارع القدس 

8618)-, الدار البيضاء - 8618) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

7)م85م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (817 شتن 8   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ORIGINALE FRUIT

غرض الشركة بإيجاز : البجارة.

عنوان املقر االجبساعي : 57,شارع 

القدس  شارع  راتك,  لوت  جينين, 

 (8618  - البيضاء  الدار   ,-(8618

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 : العزيز  عبد  افهامني  السيد 

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  افهامني  السيد 

ال 8نو�سي  رياض  اقامة  عنوانه)ا( 

11 ال 8نو�سي  4 عسارة رقم  مجسوعة 

البيضاء  الدار   (8598 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

العزيز  عبد  افهامني  السيد 

ال 8نو�سي  رياض  اقامة  عنوانه)ا( 

11 ال 8نو�سي  4 عسارة رقم  مجسوعة 

البيضاء  الدار   (8598 البيضاء 

املغرب

تم اإليداع القانوني ب- بباريخ 7) 

شتن 8 817) تمت رقم -.

4(4I

jamal ait hommad

سونتر سكيلز سيدي قاسم 

بريفي
إعالن مبعدد القرارات

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5

 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

سونت8 سكيلز سيدي قاسم بريفي 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: شارع 

الزرقطوني رقم 7 اقامة ياسين 

مكبب رقم 1 سيدي قاسم 16888 

سيدي قاسم مغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: -.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 م8 غشت  في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت السيدة فاطسة الرحساني 88) 

مقابل  صباح  احريش  لصالح  حصة 

8888) درهم و78 حصة لصالح عبد 

الرزاق الهداجي مقابل 7888 درهم

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 78 كركار  ادريس  السيد  تفويت 

الهداجي  الرزاق  عبد  لصالح  حصة 

مقابل 7888 درهم

قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 

االشغال  في  مقاول  نشاط  حدف 

املخبلفة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مسي8  الهداجي  الرزاق  عبد  تعيين 

الشركة ملدة غي8 ممدودة.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

اقالة السيد ادريس كركار من تسيي8 

الشركة

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تغيي8 الشكل القانوني الى شركة ذات 

مسؤولية ممدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيي8 الشكل القانوني الى شركة ذات 

مسؤولية ممدودة

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

االشغال  في  مقاول  نشاط  حدف 

املخبلفة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الرحساني  فاطسة  السيدة  تفويت 

صباح  احريش  لصالح  حصة   (88

حصة  و78  درهم   (8888 مقابل 

مقابل  الهداجي  الرزاق  عبد  لصالح 

ادريس  السيد  تفويت  درهم   7888

الرزاق  عبد  لصالح  حصة   78 كركار 

الهداجي مقابل 7888 درهم

على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

الهداجي  الرزاق  عبد  تعيين  مايلي: 

مسي8 الشركة ملدة غي8 ممدودة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بباريخ  قاسم  بسيدي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 49)8).

4(5I

السالوي حسن

RIBH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

السالوي حسن

115شارع ) مارس الدار البيضاء، 

888)، الدار البيضاء املغلرب

RIBH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي الدار 

البيضاء- م7) شارع بي8 أنزران، 

معاريف - 8888) الدار البيضاء 

املغرب.

وفاة شريك
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رقم البقييد في السجل البجاري 
.789166

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم اإلعال0   (8(1 يونيو   81 في  املؤرخ 
إدري�سي  علمي  ممسد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
غشت   (5 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

1)8) بالشكل األتي :
إدري�سي،  علمي  الغالي  السيد)ة( 

ممم حصة.
إدري�سي،  علمي  ممسد  السيد)ة( 

5مم حصة.
إدري�سي،  علمي  نزهة  السيد)ة( 

166 حصة.
إدري�سي،  علمي  نادية  السيد)ة( 

166 حصة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 88م8).
4(6I

hamzafid

CHAMPS DES ROSES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

hamzafid
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES، 50000، meknes

maroc
champs des roses شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار 

ازطوطن جساعة الدخيسة مكناس - 
58888 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

مم488.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحسن  )ة(  السيد  تفويت 
اجبساعية  حصة   445 اإلسساعيلي 
السيد  لفائدة  حصة   518 أصل  من 
 11 بباريخ  اإلسساعيلي  عائشة  )ة( 

غشت 1)8).

الحسن  )ة(  السيد  تفويت 
55 حصة اجبساعية من  اإلسساعيلي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   518 أصل 
غشت   11 بباريخ  اإلسساعيلي  مريم 

.(8(1
بن  املصطفى  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجبساعية  حصة  48م  العلوانية 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة  48م  أصل 
غشت   11 بباريخ  اإلسساعيلي  مريم 

.(8(1
مطل�سي  رجاء  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة   58
مريم  )ة(  السيد  لفائدة  حصة   58

اإلسساعيلي بباريخ 11 غشت 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   19 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم )81م.
4(7I

BADR BOUJAMAOUI

BELYOUTRAV بليوتراف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

BADR BOUJAMAOUI
 RESIDENCE LA FONTAINE RUE
 AHMED CHAOUKI BUR ETG6
 V.N RESIDENCE LA FONTAINE
 RUE AHMED CHAOUKI BUR

ETG6 V.N، 30000، FES MAROC
بليوتراف BELYOUTRAV شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي إقامة 

الفونبين زنقة أحسد شوقي مكبب 
رقم 55 الطابق 6 املدينة الجديدة 
فاس. رقم 18 ملعب الخيل طابق 
الرابع شارع عالل بن عبدهللا فاس 

8888م فاس املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.58887

العا0  الجسع  بسقب�سى 
أبريل   (1 في  املؤرخ  اإلسبثنائي 
الشركة  رأسسال  رفع  تم   (8(1
درهم«   988.888,88« قدره  بسبلغ 
إلى  درهم«   188.888,88« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   1.888.888,88«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   87 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1م7).

4(8I

la sincérité إنبسائية 

AA JUST PROTECT ALAMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

la sincérité إنبسائية
زنقة بئ8 أنزران عسارة ٣ الشقة 
١٣ شارع ممسد الخامس فاس، 

8888م، فاس املغرب
AA JUST PROTECT ALAMI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

عبد الكريم الخطابي عسارة مو�سى 
الكواش الطابق الثاني - 888م فاس 

املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.67845

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 يونيو   8( في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

القا�سي هدى كسسي8 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   87 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 44مم.

4(9I

SAFI COMPTA

PERDESA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAFI COMPTA
 APPT 4 IMM م AV IBN

 BATTOUTA، 46000، SAFI
MAROC

PERDESA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم )6 
شارع أطلس حي الجريفات - 46888 

آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1م8)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PERDESA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

EXPLOITANT DES MINES

 TRAITEMENT ET

VALORISATION DES MINERAIS

 TRANSPORT DE

 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D AUTRUI
 6( رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 46888 شارع أطلس حي الجريفات - 

آسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد سعيدي فؤاد : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : زكريا  هللا  فضلو  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فؤاد  سعيدي  السيد 
عبد هللا  موالي  االمي8  شارع   88 رقم 

البطماء 88))5 ارفود املغرب.

السيد فضلو هللا زكريا عنوانه)ا( 

اقامة جنان علي )8 عسارة )8 الشقة 

89 م 8وكة 48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  فؤاد  سعيدي  السيد 
عبد هللا  موالي  االمي8  شارع   88 رقم 

البطماء 88))5 ارفود املغرب.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   86 بباريخ  بآسفي  االببدائية 

1)8) تمت رقم 98)).

8Iم4

TT COMPTABILITE

BYMH IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V ( EME

 ETAGE N°2 OUJDA، 60000،
OUJDA MAROC

BYMH IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي 57 شارع 

الدرفوفي عسارة الدوحي طابق 
1 الشقة رقم ) - 68888 وجدة 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
79م6م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (8(1 89 غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   BYMH IMMOBILIER
وعنوان  درهم   58.888 رأسسالها 
الدرفوفي  57 شارع  اإلجبساعي  مقرها 
رقم  الشقة   1 طابق  الدوحي  عسارة 
 : نتيجة ل  املغرب  - 68888 وجدة   (

غياب النشاط.
و حدد مقر البصفية ب 57 شارع 
 1 طابق  الدوحي  عسارة  الدرفوفي 
الشقة رقم ) - 68888 وجدة املغرب. 

و عين:
خويا  بابا  ممسد  السيد)ة( 
شارع  الر�سى  تجزئة  وعنوانه)ا( 
يميى  سيدي   468 رقم  الن8جس 
)ة(  كسصفي  املغرب  وجدة   68888

للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  وممل  املخابرة   ممل 

 والوثائق املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 989).

1Iم4

FIL CONSEIL

TISSENT TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIL CONSEIL

رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة، 58888، مكناس املغرب

TISSENT TRANS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

ظهرالجسال اكوراي - 51888 

الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

54155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   8(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TISSENT TRANS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي8.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 51888  - اكوراي  ظهرالجسال 

الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : القاسمي  هشا0  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  القاسمي  السيد هشا0 

 51888 اكوراي  ظهرالجسال  حي 

الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  القاسمي  السيد هشا0 

 51888 اكوراي  ظهرالجسال  حي 

الحاجب املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (4 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم -.

I)م4

ait chengat sokayna

SHELBY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ait chengat sokayna
زنقة طرابلس 1 رقم 1)، 98888، 

طنجة املغرب

SHELBY CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

موالي يوسف قيسارية ميسوزا رقم 

9م - 9888 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.98(47

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 غشت   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( عبد هللا الهيشو 

من  اجبساعية  حصة   588 بنيونش 

أصل 1.888 حصة لفائدة السيد )ة( 

 1( بباريخ  بنيونش  الهيشو  الحسن 

غشت 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   (4 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 7588.

Iمم4

ait chengat sokayna

 ETABLISSEMENT PRIVEE EL
HICHO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي8 جديد للشركة

ait chengat sokayna
زنقة طرابلس 1 رقم 1)، 98888، 

طنجة املغرب
 ETABLISSEMENT PRIVEE EL
HICHO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
ستبة كلم 4 قصر املجاز فمص 
لنجرة - )9415 القصر الصغي8 

املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
7م)188.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 85 غشت  في  املؤرخ 
مسي8 جديد للشركة السيد)ة( غفور 

سعيد كسسي8 وحيد
تبعا إلقالة مسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (4 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم )م75.

4Iم4

 NASSIRI الناصري كنستي فيسكال كنبابل

CONSEIL FISCAL COMPTABLE

2WL SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

الناصري كنستي فيسكال كنبابل 
 NASSIRI CONSEIL FISCAL

COMPTABLE
عسارة او شقة 4 يسسينة 1 التساتين 
 IMM E APT 4 YASMINAمكناس

 1 EL BASSATINE MEKNES،
 MEKNES58888، مكناس

MAROCاملغرب
 (WL SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة 
ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجبساعي 9 اقامة 
ابراهيم الطابق السابع الشقة 14 

شارع األمي8 موالي عبد هللا - 58888 
مكناس املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

7م94).
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 5) يوليوز 1)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
السابع  الطابق  ابراهيم  اقامة   9«
عبد  موالي  األمي8  شارع   14 الشقة 
إلى  املغرب«  مكناس   58888  - هللا 
»الطابق األر�سي إقامة النخيل عسارة 
 58888  - التساتين  دار0  بالص   9k

مكناس املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 849م.
5Iم4

 société Mesrouj générale de construction et 

de courtage immobilier

شركة مسروج لإلنشاءات 
العامة والوساطة العقارية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 société Mesrouj générale de
 construction et de courtage

immobilier
 Rue de Rabat N 30، 60000،

OUJDA MAROC
شركة مسروج لإلنشاءات العامة 
والوساطة العقارية شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

الرباط رقم 8م وجدة 68888 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5م79م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   85
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
العامة  لإلنشاءات  مسروج  شركة 

والوساطة العقارية.
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مبنوعة أو إنشاءات )مقاول(.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
68888 وجدة  8م وجدة  الرباط رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مسروج  أناس  السيد 
 (4 رقم  الخطاب  بن  عسر  شارع 

68888 وجدة املغرب.
السيدة اسبيبل سهيلة عنوانه)ا( 
حي االمل م زنقة أ 4 رقم 87 68888 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  مسروج  أناس  السيد 
 (4 رقم  الخطاب  بن  عسر  شارع 

68888 وجدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م1  بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم م91).

6Iم4

SKA PLAST 

SKA PLAST
إعالن مبعدد القرارات

SKA PLAST
1م1 شارع أنفا إقامة أزور مكبب 
11ب ا، 8888)، الدار البيضاء 

املغرب
SKA PLAST »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجبساعي: 1م1 

شارع أنفا إقامة أزور مكبب 11ب - 
8888) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: -.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 أبريل   14 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 AMINE من  األسهم  بتيع  اإلذن 

 SKALLI CHERIF إلى   Abdelhak

 Brahim

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

 HABIB مايلي: اإلذن بتيع األسهم من

 SKALLI CHERIF إلى   Soufiane

 Hassan

قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 

 AMINE Abdelhak السيد  اسبقالة 

من مها0 التسيي8

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

 HABIB Soufiane السيد  اسبقالة 

من مها0 التسيي8

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

 SKALLI CHERIF Karim تعيين 

 -SKALLI CHERIF Brahim -SKALLI

مسي8ين  ملنصب   CHERIF Hassan

مشت8كين

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظا0 األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

ينص  الذي   :6-7-17 رقم  بند 

 APPORTS-CAPITAL مايلي:  على 

SOCIAL-LES GERANTS

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم ))م787.

7Iم4

FOUZMEDIA

LAICH-ID
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

LAICH-ID شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 

هارون الرشيد إقامة فردوس الرقم 

م ميسوزا - 14888 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م86)6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LAICH-ID

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املخبلفة واشغال البناء.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الرقم  فردوس  إقامة  الرشيد  هارون 

م ميسوزا - 14888 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشيد  املعيشية  السيد 

دوار طناجة املكرن 14888 القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  رشيد  املعيشية  السيد 

دوار طناجة املكرن 14888 القنيطرة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

8Iم4
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EURO ACCOUNTING HOUSE

JI MEED
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA

MAROC

JI MEED شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي )). شارع 

ابن خلدون - 4888) الجديدة 

املسلكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

185(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   88

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 JI  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MEED

اسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير وتوزيع جسيع املواد الغذائية 

الكمولية  واملشروبات  واملشروبات 

واملنظفات  البجسيل  ومسبمضرات 

مهسا كانت الصيغة

والنظافة  القسامة  أنشطة  جسيع 

واألمن مباشرة أو من خالل البعاقد.

 .((  : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع ابن خلدون - 4888) الجديدة 

املسلكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : حولبي  ممسد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حولبي  ممسد  السيد 

)1 مكرر زنقة فاس 4888) الجديدة 

املسلكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  حولبي  ممسد  السيد 

)1 مكرر زنقة فاس 4888) الجديدة 

املسلكة املغربية

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالجديدة بباريخ م) غشت 

1)8) تمت رقم 1851.

9Iم4

FITARCO

TOSERV
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسبدراك خطٍإ

اسبدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسسية

FITARCO

 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT،

85000، TIZNIT MAROC

TOSERV شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجبساعي 7) 

تجزئة الوحدة، الطابق الثالث حي 

اليوسفية 85888 تيزنيت املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسبدراك 

ماي   87 بباريخ   5(97 الرسسية عدد 

.(814
بدال من : راسسال الشركة حدد في 

188.888.88 درهم مقسسة الى  مبلغ 

188 حصة من فئة 188 درهم كالبالي 

 188 انطونينو  فينزيونو  السيد 

حصة 
في  حدد  الشركة  راسسال   : يقرأ 

 18.888.88 درهم  أالف  عشرة  مبلغ 

درهم مقسسة الى 188 حصة من فئة 

188 درهم كالبالي 

 188 انطونينو  فينزيونو  السيد 

حصة 

الباقي بدون تغيي8.

448I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

سيدتراديس
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 18م AVENUE ABDELLAH

 GUENNOUN CITE SALAM،

80000، AGADIR MAROC

سيدتراديس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 75 

شارع مسعود الوفقاوي حي السال0 - 

88888 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م1)48

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  8م 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

سيدتراديس.

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخبلفة للبناء

بيع وشراء مواد البناء.

 75 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع مسعود الوفقاوي حي السال0 - 

88888 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 88.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

السيد الرامي سغيد : 888 حصة 
بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعيد  الرامي  السيد 
حي  الوفقاوي  مسعود  شارع   75 رقم 

السال0 88888 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  الرامي  السيد 
حي  الوفقاوي  مسعود  شارع   75 رقم 

السال0 88888 اكادير املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   89 بباريخ  باكادير  البجارية 

1)8) تمت رقم 4)1815.
441I

fiduciaire belfisc

 STAICU SOCIETE IMPORT
 EXPORT ET TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

fiduciaire belfisc
6م1 شارع عين الشيخ، 5858)، ابي 

الجعد املغرب
 STAICU SOCIETE IMPORT

 EXPORT ET TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي : م18 زنقة 
م1 حي الزيدانية - 58م5) وادي ز0 

املسلكة املغربية.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.455

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   (8(1 أبريل   1( في  املؤرخ 
 STAICU SOCIETE IMPORT حل 
 EXPORT ET TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   (8.888 رأسسالها 
حي  م1  زنقة  م18  اإلجبساعي  مقرها 
املسلكة  ز0  وادي  58م5)   - الزيدانية 
املغربية نتيجة لعد0 تشغيل الشركة.
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و عين:
السسالني  بوعزة  السيد)ة( 
حي  م1  زنقة  م18  وعنوانه)ا( 
املسلكة  ز0  وادي  58م5)  الزيدانية 

املغربية كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
بباريخ 89 غشت 1)8) وفي م18 زنقة 
ز0  وادي  58م5)   - الزيدانية  حي  م1 

املسلكة املغربية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بوادي ز0 بباريخ م) غشت 

1)8) تمت رقم 1)8)/)19.
44(I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

 AUTO ECOLE YASSINE EL
GOURARI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجبساعي للشركة

 CENTRE DE GESTION AGREE
DE L›AFRIQUE DU NORD

 BD ABDELLAH CHEFCHAOUNI
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 AUTO ECOLE YASSINE EL
GOURARI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

الفبح 1 الطابق 1 رقم 94 - 8815) 
بني يخلف املحسدية املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(65(1
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 81 غشت 1)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 -  94 1 رقم  الطابق   1 الفبح  »تجزئة 
8815) بني يخلف املحسدية املغرب« 
تجزئة  السفلي  الطابق   166« إلى 
 (888(  - املحسدية  العالية  الصديق 

املحسدية املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بباريخ  باملحسدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1884.
Iم44

TANGEXPERT CONSULTING SARL

 GLOBAL ROAD
TRANSPORT SYSTEM

SARL AU 
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME ETAGE N°4، 90000،

TANGER MAROC
 GLOBAL ROAD TRANSPORT
SYSTEM SARL AU شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي م18, شارع 
ولي العهد مركز NREA مكبب رقم 
15 الطابق األر�سي 98888 طنجة 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.186149

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم   (8(1 غشت   1( في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»158.888 درهم« أي من »188.888 
عن  درهم«   (58.888« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 49م45).

444I

sacompta sarl au

STE ASSIL ANIR PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sacompta sarl au
44) شارع الجيش امللكي ميسور، 

58)مم، ميسور املغرب
STE ASSIL ANIR PLUS

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
)في طور البصفية(

 N 11 وعنوان مقرها اإلجبساعي
 QUARTIER BIRANZARAN

 OUTAT EL HAJ - 88ممم OUTAT
EL HAJ املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

9م)1.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   (8(1 يوليوز   16 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
مبلغ   STE ASSIL ANIR PLUS
وعنوان  درهم   98.888 رأسسالها 
 N 11 QUARTIER مقرها اإلجبساعي 
 BIRANZARAN OUTAT EL HAJ
املغرب  OUTAT EL HAJ 88ممم - 
لنشاط  النهائ  البوقف   : ل  نتيجة 

الشركة.
 N 11 ب  البصفية  مقر  حدد  و 
 QUARTIER BIRANZARAN
اوطاط   OUTAT EL HAJ - 88ممم

الحاج املغرب. 
و عين:

 AMINE TIARISSINE السيد)ة( 
 PROJET SAADA 1 وعنوانه)ا( 
 BLOC 7 NR 4 LARACH 88ممم
OUTAT EL HAJ املغرب كسصفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (4 بباريخ  ببوملان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/88م.

445I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

KIASSURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

 CENTRE DE GESTION AGREE
DE L›AFRIQUE DU NORD

 BD ABDELLAH CHEFCHAOUNI
 ،MOHAMMEDIA، 20800

MOHAMMEDIA MAROC
KIASSURE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 515 

 AVENUE DU PRADO - 1888م
.MARSEILLE FRANCE
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
891م51.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في )8 غشت 1)8) تقرر إنشاء 
التسسية  تمت  للشركة  تابع  فرع 
 1(8 بالعنوان  والكائن   KIASSURE
 ( ليليا  إقامة  الكبي8  الحزا0  شارع 
الطابق الرابع رقم 5م الدار البيضاء - 
58)8) الدار البيضاء املغرب واملسي8 
.MARI LIONEL )من طرف السيد)ة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 4م96).
446I

IMP SAHARA

DALLAS MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 78888، العيون 

املغرب
DALLAS MULTISERVICES شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
1881 رقم 569 - 78888 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7849م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DALLAS MULTISERVICES

غرض الشركة بإيجاز : اإلنشاءات 

املبنوعة،  البناء  أعسال  العامة، 

املباني  إنشاء  العامة،  اإلنشاءات 

والصناعية،  واإلدارية  السكنية 

اجل  من  البعاقد  امللحقة،  األعسال 

املباني،  تركيبات  العقارات،  انشاء 

البناء  ومواد  منبجات  وبيع  شراء 
والصيدلية العامة، الت8ويج العقاري 

والجاذبية  الكسارة  تجارة 

واالسبي8اد والبصدير

تصنيع وتجارة الخرسانة املسلحة 

املسلحة،  الخرسانة  ونقل  الجاهزة، 

وتأجي8 مضخات وشاحنات الخرسانة 

املسلحة،.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
العيون   78888  -  569 رقم   1881

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : حسنا  يوسف  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف حسنا عنوانه)ا( حي 

 78888  18 رقم  تاكانت  زنقة  الفبح 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد يوسف حسنا عنوانه)ا( حي 

 78888  18 رقم  تاكانت  زنقة  الفبح 

العيون املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

19 غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/)74).

447I

FOUZMEDIA

GREEN CONCRETE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

GREEN CONCRETE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

املنصور الدهبي عسارة فكيك الرقم 

14 املكبب رقم م - 14888 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

68987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  م8 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GREEN CONCRETE

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الرقم  فكيك  عسارة  الدهبي  املنصور 

14 املكبب رقم م - 14888 القنيطرة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بنان  الدين  صالح  السيد 

عنوانه)ا( --- --- القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  فرحاوي  ممسد  السيد 

--- --- القنيطرة املغرب.

 --- عنوانه)ا(  احال0  بنان  السيد 

--- القنيطرة املغرب.

 --- عنوانه)ا(  خليل  بنان  السيد 

---- القنيطرة املغرب.

السيد بنان زهي8 عنوانه)ا( --- ---- 

القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  مندوح  نادية  السيدة 

---- --- القنيطرة املغرب.

السيد فرحاوي زياد عنوانه)ا( --- 

--- القنيطرة املغرب.

خديجة  فرحاوي  السيدة 

عنوانه)ا( --- ----- القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  اوشرى  اروي  السيدة 

--- ---- القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

بنان  الدين  صالح  السيد 

عنوانه)ا( --- --- القنيطرة املغرب

عنوانه)ا(  فرحاوي  ممسد  السيد 

---- --- القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالقنيطرة بباريخ 87 يونيو 

1)8) تمت رقم -.

448I

FOUZMEDIA

LA. RA. IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

LA. RA. IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

املنصور الدهبي عسارة فكيك الرقم 

14 املكبب رقم م - 14888 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م6186

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 LA. RA. : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.IMMO
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الرقم  فكيك  عسارة  الدهبي  املنصور 
14 املكبب رقم م - 14888 القنيطرة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اممسد لفساحي عنوانه)ا( 
 14888 الحدادة   17(7 الرقم 

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  رشدي  ممسد  السيد 
الشروق  زنقة  الحسوني  سانية 
سال   (8888 مو�سى  سيدي   76 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد اممسد لفساحي عنوانه)ا( 
 14888 الحدادة   17(7 الرقم 

القنيطرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

449I

AUDICO

REFLETS DU JOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

REFLETS DU JOUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
)في طور البصفية(
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وعنوان مقرها اإلجبساعي 47، زنقة 
عثسان بن عفان - 8878) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
1م458).

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 يونيو  8م  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
REFLETS DU JOUR مبلغ رأسسالها 
مقرها  وعنوان  درهم   188.888
بن  عثسان  زنقة   ،47 اإلجبساعي 
البيضاء  الدار   (8878  - عفان 
املال  رأس  : خسارة  ل  نتيجة  املغرب 
بالكامل، لن يبم تعويض املساهسات 
لألحكا0  وفًقا  للشركاء،  الرأسسالية 
القانونية ؛ وينطبق ال�سيء نفسه على 

مساهساتهم في الحساب الجاري.
و حدد مقر البصفية ب 47، زنقة 
الدار   (8878  - عفان  بن  عثسان 

البيضاء املغرب. 
و عين:

قادري  الكامل  السيد)ة( 
صيدا  شارع   ،16 وعنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   (8888 كاليفورني 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م8  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 788855.

458I

global audit partners

HIIT CONSULTING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19،

20000، casablanca maroc
 HIIT CONSULTING

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 6 شارع 
احسد ال 8يحي م بنجدية - 8)81) 

الدار البيظاء املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
51881م.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
املؤرخ في 85 يوليوز 1)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 - بنجدية  م  ال 8يحي  احسد  شارع   6«
 « إلى  املغرب«  البيظاء  الدار   (81(8
قدور  بن  اللطيف  عبد  شارع  تقاطع 
والزرقطوني الطابق السابع شقق م1 
و14 - 8مم8) الدار البيظاء املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 5)7985.

451I

global audit partners

HIIT ACADEMY
إعالن مبعدد القرارات

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19،

20000، casablanca maroc
HIIT ACADEMY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: شارع 6 
أكبوبر رقم 6 الطابق م الشقة م - 

8888) الدار البيظاء املغرب.
»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.45(161

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (8(1 يوليوز   85 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
نقل املقر الرئي�سي من شارع 6 أكبوبر 
رقم 6 الطابق م الشقة م الى 6 شارع 
الدار   - بنجدية  م  ال 8يحي  أحسد 

البيضاء.

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: توسيع غرض الشركة ليشسل 

عسليات مركز االتصال الهاتفي
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
على  ينص  الذي  م:  رقم  بند 
مايلي: الغرض من الشركة هو: مركز 

االتصال الهاتفي...
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
أحسد  شارع   6 في  الرئي�سي  املقر  يقع 

ال 8يحي م بنجدية - الدار البيضاء
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798161.
45(I

CAB ADVICE

T.C.G.T
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE
شارع ممسد الخامس عسارة رقم 
148 الطابق األول شقة رقم )، 
16888، سيدي قاسم املغرب
T.C.G.T شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي عسارة رقم 
148 شقة رقم ) الطابق األول شارع 

ممسد الخامس - 16888 سيدي 
قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7م89)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.T.C.G.T

اعسال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مبنوعة 

- نقل السلع.

عنوان املقر االجبساعي : عسارة رقم 

148 شقة رقم ) الطابق األول شارع 

سيدي   16888  - الخامس  ممسد 

قاسم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : السيد عبدالعالي اطويل 

حصة بقيسة 1.888 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبدالعالي اطويل عنوانه)ا( 

املساعدة  الديب  بن  اوالد  دوار 

88)14 سيدي سليسان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد عبدالعالي اطويل عنوانه)ا( 

املساعدة  الديب  بن  اوالد  دوار 

88)14 سيدي سليسان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بباريخ  قاسم  بسيدي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 6)).

Iم45

FNMCOMPTA

NOURSIN PRIVE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN (1

 MARHAL م EME ETAGE N° 87

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

NOURSIN PRIVE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجبساعي مدشر 
الدعيدعات جساعة حجر النمل 

القطعة رقم 1848 طنجة - 98888 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
119599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NOURSIN PRIVE
تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األوالي واإلببدائي.
مدشر   : االجبساعي  املقر  عنوان 
النمل  حجر  جساعة  الدعيدعات 
 98888  - 1848 طنجة  رقم  القطعة 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
العبيد  املواولي  شيساء  السيدة 
درهم   188 بقيسة  حصة   1.888  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العبيد  املواولي  شيساء  السيدة 
عنوانه)ا( الدعيدعات ج احجر نمل 

طنجة 98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
العبيد  املواولي  شيساء  السيدة 
عنوانه)ا( الدعيدعات ج احجر نمل 

طنجة 98888 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (5 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 7595.
454I

Virtual space international

INVERTED SORROW
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Virtual space international

 BD zerktouni 6 ème etage، 46

20100، Casablanca Maroc

INVERTED SORROW شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق السادس مكاتب 

15و 16 الدار البيضاء 8188) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

971م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.INVERTED SORROW

ال 8مجه   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفيديو  العاب  وبرمجه  املعلوماتيه 

الخ....

عنوان املقر االجبساعي : 46 شارع 

مكاتب  السادس  الطابق  الزرقطوني 

15و 16 الدار البيضاء 8188) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد سعد الخضي8 : 188 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الخضي8  سعد  السيد 
املهدي  اقامه   1 رقم  بوليفيا  زنقه 
 (8858 1 شارع موالي رشيد الزهور 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  الخضي8  سعد  السيد 
املهدي  اقامه   1 رقم  بوليفيا  زنقه 
 (8858 1 شارع موالي رشيد الزهور 

فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم -.
455I

AUDICO

REFLETS DU TEMPS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

REFLETS DU TEMPS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي 99 شارع 
احسد مجاتي - املعاريف - 8888) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.189589

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (8(8 1م دجن 8  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   REFLETS DU TEMPS
وعنوان  درهم   1.418.888 رأسسالها 
احسد  شارع   99 اإلجبساعي  مقرها 
الدار   (8888  - املعاريف   - مجاتي 
اسبمالة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 
تسكن الشركة من مواصلة نشاطها..

و حدد مقر البصفية ب 47، زنقة 
الدار   (8888  - عفان  بن  عثسان 

البيضاء املغرب. 

و عين:
قادري  الكامل  السيد)ة( 

صيدا  شارع   16 وعنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   (8888 بكاليفورنيا 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

8م  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

مارس 1)8) تمت رقم )58)77.

456I

BUSINESS CENTER.COM

CHRIST IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 6م) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6، 98م8)، 

الدارالبيضاء املغرب

CHRIST IMPORT-EXPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

عبد املومن رقم 6م) شارع باسكي 

اقامة ف8 الطابق الثاني رقم 6، 

الدار البيضاء 98م8) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

514881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CHRIST IMPORT-EXPORT

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:
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• بيع أجهزة املعلومات واالتصاالت 
بالبجزئة في املباجر املبخصصة.

واملكاتب  الكسبيوتر  أجهزة  بيع   •
وتكنولوجيا املعلومات.

باالسبي8اد  يقو0  الذي  الباجر   •
املكبتية  اآلالت  وتاجر  والبصدير 
الكسبيوتر  املكبتية وأجهزة  واملعدات 

واللواز0 اإللكت8ونية.
• شراء وبيع أثاث املكاتب ومعدات 
واملواد  الكسبيوتر  وأجهزة  املكاتب 

االستهالكية.
اسبي8اد وتصدير ؛  •

ملحقات  جسيع  وتوزيع  تسويق   •
االستهالكية  واملواد  الكسبيوتر 

واللواز0 املكبتية.
أو  املواد  جسيع  تجارة  أو  بيع   •
املسبعسلة،  أو  الجديدة  املعدات 
واملعدات  املكبتية  اللواز0  سيسا  وال 

واألثاث.
وإصالح  وصيانة  تركيب   •
املكاتب  ملحقات  أو  أجهزة  جسيع 

والكسبيوتر.
والوساطة  االستشارات   •

والبعاقد من الباطن.
• البجارة العامة؛

• تسثيل جسيع العالمات البجارية 
على  والحصول  والدولية،  الوطنية 
براءات  جسيع  واسبغالل  االمبياز، 
والعسليات  والت8اخيص  االخت8اع 
واالمبيازات  البجارية  والعالمات 

املبعلقة بأغراض الشركة.
املعامالت  جسيع  أعم،  وبشكل 
والعقارية  واملنقولة  واملالية  البجارية 
املبعلقة بشكل مباشر أو غي8 مباشر، 
كلًيا أو جزئًيا، بأحد األشياء املحددة 

أو بأي أشياء مساثلة أو مرتبطة..
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
باسكي  شارع  6م)  رقم  املومن  عبد 
 ،6 رقم  الثاني  الطابق  ف8  اقامة 
الدار البيضاء 98م8) الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 58.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 KOMIEN ALEX السيد 

 188 بقيسة  ROLAND : (58 حصة 

درهم للحصة.

 MVONDO AKANGE السيدة 

حصة   CHRISTABEL BIH : (58

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 KOMIEN ALEX السيد 

 IVOIRIENNE عنوانه)ا(   ROLAND

IVOIRIENNE COTE 6)م99 

.D’IVOIRE

 MVONDO AKANGE السيدة 

عنوانه)ا(   CHRISTABEL BIH

 CAMEROUNAISE 99م((

.CAMEROUNAISE CAMEROUN

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

 KOMIEN ALEX السيد 

 IVOIRIENNE عنوانه)ا(   ROLAND

IVOIRIENNE COTE 6)م99 

D’IVOIRE

 MVONDO AKANGE السيدة 

عنوانه)ا(   CHRISTABEL BIH

 CAMEROUNAISE 99م((

 CAMEROUNAISE COTE

D’IVOIRE

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798748.

457I

Virtual space international

KAS SHIPPING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Virtual space international

 BD zerktouni 6 ème etage، 46

20100، Casablanca Maroc

KAS SHIPPING شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق السادس مكاتب 

15و 16 الدار البيضاء 8188) الذار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م97م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 KAS  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SHIPPING
له  ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النقل  مجال  في  بالوساطه  عالقه 
واللوجيستيك واالسبي8اد والبصدير.

عنوان املقر االجبساعي : 46 شارع 
مكاتب  السادس  الطابق  الزرقطوني 
15و 16 الدار البيضاء 8188) الذار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : فال0  خديجه  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فال0  خديجه  السيدة 
1) زنقه موفق الدين حي املستشفيات 

8888) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  فال0  خديجه  السيدة 
1) زنقه موفق الدين حي املستشفيات 

8888) الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم -.
458I

FONDATAX

MAC FELLOW
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FONDATAX

511، شارع القدس، الطابق م، 5)، 

إقامة حدائق القدس، كاليفورنيا 

عين الشق 8468)- الدار البيضاء، 

8468)، الدار البيضاء املغرب

MAC FELLOW شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي 7م شارع 

االخوة شقة ) حي راسين الدار 

البيضاء - 8188) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

7م798م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر حل   (8(8 9) دجن 8  في  املؤرخ 

ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 MAC FELLOW الوحيد  الشريك 

درهم   188.888 رأسسالها  مبلغ 

شارع  7م  اإلجبساعي  مقرها  وعنوان 

الدار  راسين  حي   ( شقة  االخوة 

البيضاء  الدار   (8188  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : وقف النشاط.

7م  ب  البصفية  مقر  حدد  و 

شارع االخوة شقة ) حي راسين الدار 

البيضاء  الدار   (8188  - البيضاء 

املغرب. 

و عين:

ويليسز  جان  اوليفييه  السيد)ة( 

طابق  االخوة  شارع  7م  وعنوانه)ا( 

الدار  راسين  حي   1( شقة  السفلي 

البيضاء  الدار   (8188 البيضاء 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  وممل  املخابرة   ممل 

 والوثائق املبعلقة بالبصفية : -
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أبريل 1)8) تمت رقم 81مم77.

459I

BUSINESS CENTER.COM

 ONCOLOGY &
HEMATOLOGY MAGHREB
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 6م) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6، 98م8)، 

الدارالبيضاء املغرب

 ONCOLOGY & HEMATOLOGY

MAGHREB شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

عبد املومن رقم 6م) شارع باسكي 

اقامة ف8 الطابق الثاني رقم 6، 

الدار البيضاء 98م8) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

514879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 ONCOLOGY & HEMATOLOGY

.MAGHREB

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:

واالسبخدا0  والنشر  البمرير   •

طبيعة  ذات  دورية  ملجلة  املباشر 

علسية.

• ناشر لجسيع اإلصدارات العلسية 

املخصصة للسهنيين الصحيين.

• نشر الصحف والكبب واملجالت 

أو أي وسيلة إعالمية دورية أخرى.

والبصسيم  والطباعة  البمرير   •

واإلعالن.

واالتصال  والكبابة  البمرير   •

والنشر والبوزيع والطباعة.

وتصسيم  االتصال  استشارات   •

عسليات  جسيع  وتنفيذ  وتنظيم 

االتصال في املجال الطبي والعلمي.

أو خاص  أي حدث عا0  تنظيم   •

أو جسعيات مثل الندوات واملؤتسرات 

واملعارض والعروض، إلخ... ؛

• تنظيم جسيع األحداث في املجال 

العلمي.

• الصحافة املكبوبة املبخصصة.

• االسبي8اد والبصدير ونشر الكبب 

وتوزيعها وتوزيعها وترجستها.

اسبي8اد وتصدير ؛  •

• البجارة العامة؛

املشاريع  جسيع  دراسة   •

واملشاركة في جسيع الشؤون البجارية 

واملنقولة  واملالية  والصناعية 

أو  مباشر  بشكل  املبعلقة  والعقارية 

غي8 مباشر بهدف الشركة أو التي قد 

تسهل توسع الشركة وتطويرها.

املعامالت  جسيع  أعم،  وبشكل 

والعقارية  واملنقولة  واملالية  البجارية 

املبعلقة بشكل مباشر أو غي8 مباشر، 

كلًيا أو جزئًيا، بأحد األشياء املحددة 

أو بأي أشياء مساثلة أو مرتبطة..

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

باسكي  شارع  6م)  رقم  املومن  عبد 

 ،6 رقم  الثاني  الطابق  ف8  اقامة 

الدار البيضاء 98م8) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : سرماح  ياسين  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سرماح  ياسين  السيد 

1) عين الشق  11 رقم  الكريت زنقة 

98م8) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

سرماح  احسد  موالي  السيد 

 (1 رقم   11 زنقة  الكريت  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار  98م8)  الشق  عين 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798747.

468I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

سكن الستر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6

Larache، 92000، Larache Maroc

سكن الست8 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي السال0 
0.أ، زنقة م1 رقم -81الطابق فوق 

األر�سي- - )15)9 القصر الكبي8 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 أبريل  م) 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

سكن   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

الست8.

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
السال0 0.أ، زنقة م1 رقم -81الطابق 

فوق األر�سي- - )15)9 القصر الكبي8 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : العلو�سي  حسن  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : العلو�سي  اسساعيل  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العلو�سي  السيد حسن 
 81 رقم  م1  زنقة  0.أ  السال0،  حي 

)15)9 القصر الكبي8 املغرب.

العلو�سي  اسساعيل  السيد 

م1  زنقة  0.أ  السال0،  حي  عنوانه)ا( 
رقم 81 )15)9 القصر الكبي8 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  العلو�سي  السيد حسن 
 81 رقم  م1  زنقة  0.أ  السال0،  حي 

)15)9 القصر الكبي8 املغرب

العلو�سي  اسساعيل  السيد 

م1  زنقة  0.أ  السال0،  حي  عنوانه)ا( 
رقم 81 )15)9 القصر الكبي8 املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بباريخ  الكبي8  بالقصر  االببدائية 

ماي 1)8) تمت رقم 157.

461I

BUSINESS CENTER.COM

 MORROCCAN EXTREME
GROUP COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 6م) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6، 98م8)، 

الدارالبيضاء املغرب
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 MORROCCAN EXTREME
GROUP COMPANY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

عبد املومن رقم 6م) شارع باسكي 
اقامة ف8 الطابق الثاني رقم 6، 

الدار البيضاء 98م8) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م51418

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 MORROCCAN EXTREME

.GROUP COMPANY
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:
الغذائية  املنبجات  توزيع   •

والزراعية.
جسيع  وتسويق  وتوزيع  اسبي8اد   •
أنواع املشروبات )الغازية، املنشطة(.

• تمضي8 وتعبئة وتسويق العصائر 
بأنواعها.

املنبجات  أنواع  جسيع  تمقيق   •
والصناعات.

اسبي8اد وتصدير ؛  •
• البجارة العامة؛

• البعاقد من الباطن والوساطة.
• البكييف والبغليف.

أو  منبجات  أي  بيع  أو  شراء   •
أجنبي،  أو  مغربي  أصل  من  أصناف 
أو  صناعية  أو  تجارية  طبيعة  ذات 

عقارية أو زراعية أو زراعية ؛
بجسع  املبعلقة  األنشطة  جسيع   •
وتعبئتها  وتصنيعها  املنبجات  جسيع 

وتجهيزها وتسويقها.
والنقل  والبخزين  اللوجستيات   •

والعبور وتصدير جسيع املنبجات.

جسيع  وبيع  وإدارة  وبناء  حيازة   •

العقارات لالسبخدامات السكنية أو 

املهنية أو البجارية.

غي8  املسبلكات  جسيع  تأجي8   •

املنقولة.

• امللكية واإلدارة والتشغيل بشكل 

عا0 عن طريق اإليجار أو اإليجار أو أي 

التي  العقارات  شكل آخر من أشكال 

)أو:  عليها  الحصول  الشركة  تنوي 

ساهست في الشركة( ؛

املبعلقة  الخدمات  كافة  تقديم   •

باألنشطة املذكورة أعاله.

• تسثيل جسيع العالمات البجارية، 

واسبغالل  االمبياز،  على  والحصول 

والت8اخيص  االخت8اع  براءات  جسيع 

البجارية  والعالمات  والعسليات 

واالمبيازات.

تأجي8،  تأجي8،  حيازة،  إنشاء،   •

إدارة جسيع األصول البجارية، تأجي8، 

املؤسسات،  جسيع  تشغيل  تركيب، 

الورش،  املصانع،  املخازن،  األعسال، 

ممدد  بنشاط  املبعلقة  ذلك  إلى  وما 

أو آخر ؛

• دراسة جسيع املشاريع واملشاركة 

في كافة الشؤون البجارية والصناعية 

املبعلقة  والعقارية  واملنقولة  واملالية 

بهدف  مباشر  غي8  أو  مباشر  بشكل 

توسع  تسهل  قد  التي  أو  الشركة 

الشركة وتطويرها.

املعامالت  جسيع  أعم،  وبشكل 

والعقارية  واملنقولة  واملالية  البجارية 

املبعلقة بشكل مباشر أو غي8 مباشر، 

كلًيا أو جزئًيا، بأحد األشياء املحددة 

أو بأي أشياء مساثلة..

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

باسكي  شارع  6م)  رقم  املومن  عبد 

 ،6 رقم  الثاني  الطابق  ف8  اقامة 

الدار البيضاء 98م8) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

حصة   588  : جابر  احسد  السيد 
بقيسة 188 درهم للحصة.

السيدة عبيقة زمارة : 588 حصة 
بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احسد جابر عنوانه)ا( غازي 
عنباب 88)99 غازي عنباب تركيا.

السيدة عبيقة زمارة عنوانه)ا( 18 
زنقة اللند اقامة فينيز طابق 1 شقة 
الدار  98م8)  املستشفيات  حي   (

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد احسد جابر عنوانه)ا( غازي 

عنباب 88)99 غازي عنباب تركيا 
السيدة عبيقة زمارة عنوانه)ا( 18 
زنقة اللند اقامة فينيز طابق 1 شقة 
الدار  98م8)  املستشفيات  حي   (

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م79878.

46(I

STE FIDU-LIDOU SARL

CONSTROMA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°5م AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III مEME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
CONSTROMA شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم )78 
بلوك أ4 عوينات الحجاج - 8888م 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
69175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CONSTROMA
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخبلفة، بيع مواد البناء والبجارة.
عنوان املقر االجبساعي : رقم )78 
8888م   - الحجاج  عوينات  أ4  بلوك 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : العبادي  سعيد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العبادي  سعيد  السيد 
 89 الشقة  الفا�سي  العابد  زنقة   81
الطابق الثالث شارع ابن الخطيب 0 

ج 8888م فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  العبادي  سعيد  السيد 
 89 الشقة  الفا�سي  العابد  زنقة   81
الطابق الثالث شارع ابن الخطيب 0 

ج 8888م فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)8)/786م.

Iم46

comptacontrole

NEW OPERA SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

comptacontrole
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) زاوية شارع فاس وزنقة واد الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1، 

8)8م9، طنجة املغرب
NEW OPERA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي املنطقة 
الصناعية املجد )78 - 98888 

طنجة املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
7م)188.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
املؤرخ في 8) يوليوز 1)8) تم تمويل 
للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
املجد  الصناعية  »املنطقة  من 
إلى  املغرب«  طنجة   98888  -  78(
ا, زاوية  م1-م1  »الطابق االر�سي رقم 
 98888  - م  بيتهوفن  بيتهوفن,اقامة 

طنجة املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 45416).
464I

YG ET ASSOCIES

MAGHREB ZINC SA
تأسيس شركة املساهسة

YG ET ASSOCIES
 B 165 شارع عبد املومن العسارة

 CASABLANCA ،(8888 ،الطابق م
MAROC

MAGHREB ZINC SA »شركة 
املساهسة« 

وعنوان مقرها االجبساعي: م) زنقة 
بورد الطابق الثالث رقم 5 الصخور 
السوداء -، 98)8) الدار البيضاء 

املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهسة«
رقم البقييد في السجل البجاري 

969م51.
 88 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز 
باملسيزات  املساهسة  لشركة  األسا�سي 

البالية:

شكل الشركة : شركة املساهسة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MAGHREB ZINC SA

سبك   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتكرير املعادن غي8 الحديدية،

- معالجة املعادن غي8 الحديدية ؛

- إلخ.

م) زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 

الصخور   5 رقم  الثالث  الطابق  بورد 

البيضاء  الدار   (8(98  - السوداء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

الشركة  رأسسال  ويبلغ 

888.888.)1 درهم،

مقسم كالبالي:

السيد عارف رازا ليالني : 54.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 Noble commodities الشركة 

88).مlimited : 4 حصة بقيسة 188 

درهم للحصة.

 NOBTRA SARLAU : الشركة 

درهم   188 بقيسة  حصة   18.888

للحصة.

السيد سلسان علي : 688.م حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 NOBLE TRADING الشركة 

SARLAU : 1.(88 حصة بقيسة 188 

درهم للحصة.

مجلس  أعضاء  أو  املبصرفون 

الرقابة: 

 Noble commodities الشركة 

عنوانه)ا(  مدير  بصفبه)ا(   limited

 ،611 مكبب  العاملية،  التشكيالت 

شارع  دبي،  في8مونت   ،6 املسبوى 

اإلمارات  دبي  964مم  زايد.  الشيخ 

العربية املبمدة

السيد عارف رازا ليلياني بصفبه)ا( 

كلسيسة  شارع  م65  عنوانه)ا(  مدير 

 15 الشقة  اللوفر،  إقامة   6 الطابق 

58)8) الدار البيضاء املغرب 

بصفبه)ا(  علي  سلسان  السيد 
مدير عنوانه)ا( زنقة شراردا، العسارة 
األر�سي،  الطابق  بلحسن،  إقامة   ،(
البيضاء  الدار   (8458  ( الشقة 

املغرب 
مراقب أو مراقبي الحسابات :

 CDH AUDIT ET الشركة 
مدقق  )ا(بصفبه   CONSEILS
4م زنقة أزيالل  الحسابات عنوانه)ا( 

8118) الدار البيضاء املغرب
األسا�سي  النظا0  مقبضيات 
وتوزيع  االحبياطي  ببكوين  املبعلقة 

األرباح :
توزيع األرباح

في  املسجل  الشركة  دخل   .1
خصم  بعد  السنوي،  املخزون 
والبكاليف  العامة  املصاريف 
األصول  إهالك  وجسيع  االجبساعية 
وجسيع مخصصات املخاطر البجارية 
املخصصات  وجسيع  الصناعية  أو 
أنها  اإلدارة  مجلس  يرى  التي  األخرى 

مفيدة، تشكل صافي األرباح.
 (5٪( األرباح  صافي  من  يقبطع   .(
الذي  االحبياطي  الصندوق  لبكوين 
هذا  يبوقف  القانون.  عليه  ينص 
عندما  إلزامًيا  يكون  أن  عن  الخصم 
تسبأنف  املال.  رأس  ُعشر  يبجاوز 
من  ستب  ألي  عندما،  مسارها 
ما  إلى  االحبياطي  انخفض  األسباب، 

دون هذا الُعشر.
البيانات  على  املوافقة  بعد  م. 
املالية للسنة املالية واالعت8اف بوجود 
االجبساع  يمدد  للبوزيع،  قابلة  مبالغ 
العادي الجزء املخصص للسساهسين 
في شكل توزيعات أرباح. أي عائد يبم 
املادة  هذه  ألحكا0  باملخالفة  توزيعه 

هو عائد وهمي.
للجسعية  يسكن  عا0،  بشكل   .4
مجلس  اقت8اح  على  بناًء  العامة، 
املبالغ  خصم  تقرر  أن  اإلدارة، 
إما  لبمديدها  مناسبة  تراها  التي 
السنة  إلى  أخرى  مرة  ترحيلها  ليبم 
في جسيع  تسجيلها  أو  البالية،  املالية 
العادية  غي8  االحبياطيات  حسابات 
تمددها  التي  الخاصة  أو  العامة  أو 
تمديد  مهسة  اإلدارة  ملجلس  تت8ك  أو 

االسبخدا0.

هذه  تخصيص  يسكن   .5
الخصوص  وجه  على  االحبياطيات 

إلطفاء رأس املال..
املنصوص  الخاصة  اإلمبيازات 

عليها لكل شخص :
تم تعيين السيد عارف رازا ليلياني 
مدة  طوال  اإلدارة  ملجلس  رئيًسا 
عضويبه كسدير. حيث وفًقا للقانون 
والنظا0 األسا�سي للشركة، إن رئيس 
اإلدارة  مجلس  يسثل  اإلدارة  مجلس 
بتنظيم أعساله وببوجيهها. على النمو 
اجبساعات  سيعقد  أنه  كسا  الجيد، 
مجلس اإلدارة ويرأسها، وبشكل عا0، 
هيئات  عسل  سي8  حسن  سيضسن 

الشركة.
رازا  عارف  السيد  صرح  لقد  و 
تكليفه  تم  التي  املها0  بقبول  ليلياني 

بها..
بقبول  مبعلقة  مقبضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم -.
465I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LAKBIBAT CASH
إعالن مبعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09، 92000،

LARACHE MAROC
LAKBIBAT CASH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجبساعي: حي 

القبيبات رقم 1م العوامرة - 888)9 
العرائش املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

م87).
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (8(1 يناير   1( في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت 458 حصة من ملكية رضوان 

خويلي  الرزاق  عبد  لفائدة  بوسعيد 

 158 منى  والعثساني  حصة   158

حصة والعثساني عزيزة 158 حصة

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

الرزاق  عبد  السيد  تعيين  مايلي: 

خويلي كسسي8 وحيد للشركة ولفرعها 

للسمكسة  البجاري  بالسجل  املسجل 

االببدائية بالعرائش تمت رقم 5789 

الشركة  ان  كسا  ممدودة  غي8  لفت8ة 

العقود  جسيع  في  بإمضائه  ملزمة 

السيد  اسبقالة  وقبول  بها  املبعلقة 

رضوان بوسعيد مع ابراء الدمة

على  ينص  الذي  م:  رقم  قرار 

7-6 وم4 من  الفصول  تعديل  مايلي: 

القانون األسا�سي

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

صياغة قانون أسا�سي جديد للشركة 

واملصادقة عليه

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

الشركة  مال  رأس  يبلغ  مايلي: 

إلى  مقسسة  وهي  188.888,88.درهم 

لكل  درهم  بقيسة.188  1.888 حصة 

ومخصصة  بالكامل  مدفوعة  منها، 

بوسعيد  رضوان   • كاالتي:  للشركاء 

 658 الرزاق خويلي  عبد   • 58 حصة 

 • حصة   158 منى  العثساني   • حصة 

ان  اي  حصة   158 عزيزة  العثساني 

املجسوع )الف حصة (1888 حصة

على  ينص  الذي  م4:  رقم  بند 

مايلي: عهد تسيي8 الشركة إلى السيد 

غي8  ملدة  وذلك  خويلي  الرزاق  عبد 

ملزمة  الشركة  أن  كسا  ممدودة 

بإمضائه في جسيع العقود املبعلقة بها

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بباريخ  الكبي8  بالقصر  االببدائية 

يناير 1)8) تمت رقم 44.

466I

bemultico بيسولبيكو

زهي8 كريفل 

ZOUHAR GRIFIL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico بيسولبيكو
رقم 186 شقة رقم 81 الزيبون 

املعركة -مكناس، 58868، مكناس 
مكناس

 ZOUHAR GRIFIL زهي8 كريفل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل في 
مجسع ممروش كاف النسور سيدي 
المين خنيفرة - )5488 سيدي المين 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م97م
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي   84
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
زهي8   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ZOUHAR GRIFIL كريفل
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشباك
األشغال املخبلفة او البناء.

في  ممل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
سيدي  النسور  كاف  ممروش  مجسع 
المين خنيفرة - )5488 سيدي المين 

خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
588 حصة  السيد زهي8 حركاس : 

بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد عبد العزيز حركاس : 588 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حركاس  زهي8  السيد 
 5488( خنيفرة  النسور  كاف  مركز 

خنيفرة املغرب.
حركاس  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي اخامن رقم 91 خنيفرة 

54888 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  حركاس  زهي8  السيد 
 548( خنيفرة  النسور  كاف  مركز 

خنيفرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
11 غشت  بباريخ  االببدائية بخنيفرة 

1)8) تمت رقم 18م.

467I

GEANT CONSEIL

 G.N ARCHITECTEURE
DESIGN ET DECO

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GEANT CONSEIL
 LOT IZDIHAR N° 18م APT
 1 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 G.N ARCHITECTEURE DESIGN

ET DECO شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة آللئ 
مراكش عسارة 16 الشقة رقم 15 

الطابق الباني تاسولبانت مراكش - 
48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م)1177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   8(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 G.N  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 ARCHITECTEURE DESIGN ET

.DECO
مسارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مهنة املهندس املعساري.
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
آللئ مراكش عسارة 16 الشقة رقم 15 
 - مراكش  تاسولبانت  الباني  الطابق 

48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيدة غيثة نتيل : 1.888 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نتيل  غيثة  السيدة 
مدارس  مجسوعة  الزرقطوني  تجزئة 
 48888 مراكش  املحاميد  السابلة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  نتيل  غيثة  السيدة 
مدارس  مجسوعة  الزرقطوني  تجزئة 
 48888 مراكش  املحاميد  السابلة 

مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بسراكش بباريخ - تمت رقم

 468I

FIDUCIAIRE MOLIFID

JIOUAK RENT CAR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي8 جديد للشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09، 92000،

LARACHE MAROC
JIOUAK RENT CAR شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجبساعي الحي 

الجديد الشطر الثاني الطابق االول 

رقم 5م1 - 888)9 العرائش املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.6(85

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تعيين  تم   (8(1 84 غشت  في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

الحراق خالد كسسي8 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالعرائش بباريخ 11 غشت 

1)8) تمت رقم 919.

469I

GEANT CONSEIL

 TRAVEAUX ETUDE

SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GEANT CONSEIL

 LOT IZDIHAR N° 18م APT

 1 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 TRAVEAUX ETUDE SOLUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

عالل الفا�سي مجسوعة االحباس 

) عسارة أ الشقة رقم 1) الطابق 

الخامس مراكش. - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

117719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TRAVEAUX ETUDE SOLUTION

جسيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعسال البناء.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

االحباس  مجسوعة  الفا�سي  عالل 

الطابق   (1 رقم  الشقة  أ  عسارة   (

مراكش   48888  - مراكش.  الخامس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد بدر بوالحناء : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : كومرزوازت  هشا0  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوالحناء  بدر  السيد 

تسارة   114 رقم  الهاشسية  تجزئة 

888)1 تسارة املغرب.

كومرزوازت  هيشا0  السيد 

الحد  الشعبة  دوار  عنوانه)ا( 

 48888 مراكش  تمناوت  اغواطيم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  بوالحناء  بدر  السيد 

تسارة   114 رقم  الهاشسية  تجزئة 

888)1 تسارة املغرب

كومرزوازت  هيشا0  السيد 

الحد  الشعبة  دوار  عنوانه)ا( 

 48888 مراكش  تمناوت  اغواطيم 

مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بسراكش بباريخ - تمت رقم 

470I

sacompta sarl au

STE ASSIL ANIR PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

sacompta sarl au
44) شارع الجيش امللكي ميسور، 

58)مم، ميسور املغرب
STE ASSIL ANIR PLUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي : رقم 11 

حي بئ8انزران اوطاط الحاج - 88ممم 
اوطاط الحاج املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

9م)1.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (8(1 يوليوز   16 في  املؤرخ 
STE ASSIL ANIR PLUS شركة ذات 
رأسسالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   98.888
بئ8انزران  حي   11 رقم  اإلجبساعي 
اوطاط  88ممم   - الحاج  اوطاط 
النهائي  لبوقف  نتيجة  املغرب  الحاج 

لنشاط الشركة.
و عين:

السيد)ة( امين تي8سين وعنوانه)ا( 
 4 رقم   7 بلوك  السعادة  مشروع 
الحاج  اوطاط  88ممم  العرائش 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
 11 وفي رقم   (8(1 يوليوز   16 بباريخ 
حي بئ8انزران اوطاط الحاج - 88ممم 

اوطاط الحاج املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (4 بباريخ  ببوملان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/81م.

471I

SOCIETE CONSULTING

SOCIÉTÉ HYDRO-MEK
إعالن مبعدد القرارات

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
« SOCIÉTÉ HYDRO-MEK

شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: 18 تجزئة 

بشرى الزيبون - 58888 مكناس 

املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

4851م1.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

اتخاذ  تم   (8(1 ماي   (7 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الخاضي8  السيد  حصص  جسيع  بيع 

إدريس والسيدة الخاضي8 فاطسة على 

ارشيد  العلمي  السيد  لفائدة  البوالي 

والسيد مسعودي مصطفى

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الخاضي8  السيد  من  كل  اسبقالة 

فاطسة  الخاضي8  والسيدة  إدريس 

الشركة  كسسي8ي  منصبهسا  من 

وتعيين السيد العلمي ارشيد والسيد 

مسعودي مصطفى مكانهسا

قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 
نقل مقر الشركة إلى » املحل البجاري 
عين   1 الفبح  عسارة  األر�سي  الطابق 

العودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املحل البجاري الطابق األر�سي عسارة 

الفبح 1 عين العودة

على  ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 

5.888م  العلمي ارشيد  مايلي: السيد 

 188 فئة  من  اجبساعية  حصة 

مصطفى  مسعودي  والسيد  للحصة 

فئة  من  اجبساعية  حصة  5.888م 

188 للحصة

على  ينص  الذي  م4:  رقم  بند 

والسيد  ارشيد  العلمي  السيد  مايلي: 

للشركة  مسي8ان  مسعودي مصطفى 

ملدة غي8 ممدودة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بباريخ  ببسارة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 54م6.

47(I



عدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8))الجريدة الرسمية   18086

ACCOF

NUTRAHEALTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°( APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
NUTRAHEALTH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي مقر 

النشاط الصناعي بنسليسان, رقم 
A1/167 - 888م1 بنسليسان 

املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
9م)6.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 مارس   89 في  املؤرخ 
مسي8 جديد للشركة السيد)ة( قطبي 

عرف كسسي8 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ب ن سليسان بباريخ 8) ماي 

1)8) تمت رقم )8م.

Iم47

STE FIDLAMIAE SARL

BURONEO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 7م RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN، 10000،
RABAT MAROC

BURONEO شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 

القا�سي عياض عسارة 7م الطابق 
الثاني رقم 86 ديور الجامع - 18888 

الرباط املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
995م15

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم   (8(1 غشت   17 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

»588.888 درهم« أي من »188.888 

عن  درهم«   688.888« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 117885.

474I

STE FIDLAMIAE SARL

LANGRO

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسسال الشركة

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 7م RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN، 10000،

RABAT MAROC

LANGRO شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 

عبدالكريم الخطابي عسارة 75 مكرر 

الطابق السفلي شقة 1 حي املحيط - 

18888 الرباط املغرب.

رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

997م15.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم   (8(1 غشت   17 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

»988.888 درهم« أي من »188.888 

درهم«   1.888.888« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 

الشركة املحددة املقدار واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 117884.

475I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A(CM sarl

ONEWHEY SPORT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A(CM sarl

شارع فاس، ركن ابن طفيل، إقامة 
دياموند، الطابق األول، مكبب رقم 

م، 98888، طنجة املغرب
ONEWHEY SPORT شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع فاس 
زاوية إبن طفيل إقامة دياموند بلوك 

ب- الطابق األول - 98888 طنجة 
املغرب..

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

7م998.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اوشن  سعيد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة   1.888
 VITS )1.888 حصة لفائدة السيد )ة
غشت   19 بباريخ   TRANSPORT

.(8(1
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   (5 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 7578.
476I

NOUSSAH CONSULTING

COMMERCE EXPERT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG م

 N°8 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

COMMERCE EXPERT شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 55 زنقة 

سليسان الفار�سي الطابق م الرقم 

7 الدار البيضاء - 8888) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م46م7)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (81( دجن 8   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.COMMERCE EXPERT

اإلسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجسلة  السسك  بيع  والبصدير 

والبقسيط.
55 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 

 7 الرقم  م  الطابق  الفار�سي  سليسان 

الدار البيضاء - 8888) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيدة ملياء ثواب : 1.888 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ثواب  ملياء  السيدة 
سيدي  1م1  رقم   ( الفبح  تجزئة 

البيضاء  الدار   (8888 معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ثواب  ملياء  السيدة 
سيدي  1م1  رقم   ( الفبح  تجزئة 

البيضاء  الدار   (8888 معروف 

املغرب.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يناير م81) تمت رقم 7م885157.

477I

GOLDE SERVICE INFO

GOLDE SERVICE INFO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GOLDE SERVICE INFO

7زنقة ستبة اقامة الرامي الطابق 

) املكبب رقم 8، 58)8)، 

الدارالبيضاء املغرب

GOLDE SERVICE INFO شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 7زنقة 

ستبة اقامة الرامي الطابق ) املكبب 

رقم 8 - 58)8) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م45151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 مارس   84

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GOLDE SERVICE INFO

شراء   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع أجهزة الكسبيوتر

• تطوير حلول مصسسة خصيصا

والدراسة  املشورة  تقديم   •

مجاالت  جسيع  في  والبدريب 

تكنولوجيا املعلومات

واملواد  الكسبيوتر  ملحقات   •

االستهالكية.

• تركيب شبكة وأسالك وصيانة

• تركيب وصيانة أجهزة وبرمجيات 

الكسبيوتر

وأجهزة  ال 8امج  وبيع  شراء   •

الكسبيوتر

مركز اتصال  •

ملراكز  والبوظيف  البدريب   •

االتصال

• تأجي8 وظائف ملراكز االتصال.

• إنشاء مراكز االتصال

• خدمة توفي8 املكاتب املجهزة.

• حلول تكنولوجيا املعلومات.

• صيانة تكنولوجيا املعلومات.

• النقل إلى الخارج..
7زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

) املكبب  ستبة اقامة الرامي الطابق 
رقم 8 - 58)8) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : لطفى  االله  عبد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد االله لطفى عنوانه)ا( 

ج  ق   157 رقم  ا  زنقة  الحجر  درب 

58)8) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد عبد االله لطفى عنوانه)ا( 

ج  ق   157 رقم  ا  زنقة  الحجر  درب 

58)8) الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 
رقم 98م6م7.

478I

INVICTUSALES

INVICTUSALES
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INVICTUSALES

1م1 شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 

شقة 11 ب، 58)8)، الدارالبيضاء 

املغرب

INVICTUSALES شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 1م1 شارع 

انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 11 

ب - 58)8) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 يوليوز   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.INVICTUSALES

دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السكنية  املشاريع  ومراقبة 

واملدنية  والصناعية  والسياحية 

؛  الطرق  وشبكات  العامة  واألشغال 

الشبكات املخبلفة ؛

العقارية  املعامالت  جسيع 

اإلدارية  واملراقبة  والدراسة  واملشورة 

معاملة  ألي  والبجارية  والفنية 

عقارية.

العقارية  االستثسارات  جسيع   

وجسيع األنشطة ذات الصلة ؛

 حيازة جسيع املباني وبيعها وعزلها 

وتسسيتها  بشأنها  والبفاوض  وإدارتها 

وإدارتها بالبأجي8 أو غي8 ذلك

والعقارات
العقاري  الت8ويج  عسليات  جسيع   

النصوص  إطار  في  تدخل  التي 

بالت8ويج  الخاصة  النافذة  والقوانين 

العقاري.

تسويق املشاريع العقارية..

1م1   : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 

11 ب - 58)8) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : فباحي  هشا0  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فباحي  هشا0  السيد 

فيال  ريسور  كولف  كاليفورنيا 

بوسكورة  الخضراء  4مماملدينة 

)718) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  فباحي  هشا0  السيد 

فيال  ريسور  كولف  كاليفورنيا 

بوسكورة  الخضراء  4مماملدينة 

)718) الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 
رقم 94م)74.

479I

ripartners sarl

 NOUCHIRA CLEANING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ripartners sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 81 QU PLATEAU SAFI

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

 NOUCHIRA CLEANING SARL

AU شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل بدوار 

الدريوشات حي عقبة بن نافع اسفي 

- 46888 اسفي املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

18417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(8 يونيو   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 NOUCHIRA CLEANING SARL

.AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخبلفة 

نقل البضائع لحساب الغي8.

ممل   : االجبساعي  املقر  عنوان 

نافع  بن  الدريوشات حي عقبة  بدوار 

اسفي - 46888 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : النوشي8ة  السيد ممسن 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ممسن النوشي8ة عنوانه)ا( 

نافع  بن  عقبة  حي  الدريوشات  دوار 

اسفي 46888 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد ممسن النوشي8ة عنوانه)ا( 

نافع  بن  عقبة  حي  الدريوشات  دوار 

اسفي 46888 اسفي املغرب

 - بباريخ  ب-  القانوني  اإليداع  تم 

تمت رقم -.

488I

BEKATEL MAROC

BEKATEL MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEKATEL MAROC

1م1 شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 

شقة 11 ب، 58)8)، الدارالبيضاء 

املغرب

BEKATEL MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 1م1 شارع 

انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 11 

ب - 58)8) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

697م47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 شتن 8   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BEKATEL MAROC

توزيع   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق منبجات األجهزة املنزلية.

املنبجات  وبيع  وتسويق  توزيع   •

الهاتفية واإللكت8ونية.

واالسبي8اد  الدولية  البجارة   •

والبصدير

أو  عسل  أي  نهج،  أو  عسلية  أي   •

نصيمة تبعلق بسخبلف املجاالت.

1م1   : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 

11 ب - 58)8) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد رشيد الج 8ي : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة   588  : بلبالج  عزيز  السيد 
بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الج 8ي  رشيد  السيد 
 (84(8 بولو  السين  زنقة   18

الدارالبيضاء املغرب.
 88 عنوانه)ا(  بلبالج  عزيز  السيد 
زنقة النجف طابق 84 شقة 16 شارع 
الدارالبيضاء   (884( املومن  عبد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
 88 عنوانه)ا(  بلبالج  عزيز  السيد 
زنقة النجف طابق 84 شقة 16 شارع 
الدارالبيضاء   (884( املومن  عبد 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم م74756.

481I

HORICOM

HLAYSITRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

HORICOM
 (1AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

HLAYSITRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي : عسارة 
س9 ممل )) بسسة م - 58888 

مكناس املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
91مم4.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 يناير   18 في  املؤرخ 
HLAYSITRAV شركة ذات املسؤولية 
 68.888 رأسسالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجبساعي عسارة 
 58888  - م  بسسة   (( ممل  س9 

مكناس املغرب نتيجة ألزمة القطاع.

و عين:
الحالي�سي  العالي  عبد  السيد)ة( 
ايت  18م  رقم   ( املنتزه  وعنوانه)ا( 
مكناس   58888 عرمة  عين  والل 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
بباريخ 88 يناير 1)8) وفي عسارة س9 
مكناس   58888  - م  بسسة   (( ممل 

املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (5 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 9م.
48(I

ML EXPERTS

A.LAZRAK
إعالن مبعدد القرارات

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

20000، CASABLANCA MAROC
A.LAZRAK »شركة املساهسة«

وعنوان مقرها االجبساعي: زينيت 
ميلينيو0، املبنى )، الطابق الثاني، 
مجسع البوفيق، سيدي معروف - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 
م6م88).

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (8(1 يناير   87 في  املؤرخ 

القرارات البالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 ZENITH مايلي: تغيي8 اسم شركة من

A.LAZRAK إلى LEASE
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: تمول الشركة من شركة ذات 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد إلى شركة مساهسة
قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 
 •  : اإلداري  املجلس  أعضاء  تعيين 
شركة   ZENITH FINANCE شركة 
مال  برأس  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الرئي�سي  ومقرها  درهم   188888
الطابق   ،( املبنى  ميلنيو0،  زينيت 
سيدي  البوفيق،  مجسع  الثاني، 
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معروف املسجلة في السجل البجاري 

م7)94،  رقم  تمت  البيضاء  للدار 

رشيد  ممسد  السيد  بـ  واملسثلة 

 LAZRAK شركة   • االزرق.  نفاخ 

مساهسة  شركة   ،MANAGEMENT

يقع  درهم،   7.861.888 برأسسال 

ميلينيو0،  زينيت  في  الرئي�سي  مكببها 

مجسع  الثاني،  الطابق   ،( املبنى 

الدار  معروف،  سيدي  البوفيق، 
البيضاء، مسجلة في السجل البجاري 

 ،115889 رقم  تمت  البيضاء  للدار 

نفاخ  رشيد  ممسد  السيد  يسثلها 

نفاخ  رشيد  ممسد  السيد   • االزرق. 

األزرق، مغربي من مواليد 18 أكبوبر 

الي8موك،  شارع   6 في  مقيم  م196، 

 CIN ° حامل  لونجشامب،  الهنا  حي 

.B49(6(8

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

السيد   •  : الحسابات  مراجع  تعيين 

مقره  يقع  الذي  الصفريوي،  ممسد 

غاندي  البيضاء،  الدار  في  الرئي�سي 

مول، شارع غاندي، املبنى 9، الطابق 

الرابع.

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم &: الذي ينص على مايلي: 

&

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

ف 8اير 1)8) تمت رقم 5م)766.

Iم48

ECO DIFFUSION

ECO DIFFUSION
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECO DIFFUSION

1م1 شارع انفا اقامة ازير طابق 11 

املكبب رقم 11ب، 78م8)، الدار 

البيضاء املغرب

ECO DIFFUSION شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 1م1 شارع 

انفا اقامة ازير طابق 11 املكبب رقم 

11ب - 78م8) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

9م4914

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يناير  1م 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 ECO  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DIFFUSION

مركز   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال،

ملراكز  والبوظيف  البدريب   •

االتصال.

• اإلدارة والتسويق،

• صيانة الحاسوب،

• النقل،

• التسويق والبدريب. والنصيمة،

• تأجي8 وظائف ملراكز االتصال.

عنوان املقر االجبساعي : 1م1 شارع 

انفا اقامة ازير طابق 11 املكبب رقم 

11ب - 78م8) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد YADI LOTFI : 188 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 7 YADI LOTFI عنوانه)ا(  السيد 

 Impasse De La Malterie 18688

la chapelle saint luc فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

 7 YADI LOTFI عنوانه)ا(  السيد 
 Impasse De La Malterie 18688

la chapelle saint فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم )76677.
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BUSINESS INDUSTRIE-PUBLICITE

BUSINESS INDUSTRIE-
PUBLICITE B.I.P

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUSINESS INDUSTRIE-
PUBLICITE

7زنقة ستبة اقامة الرامي الطابق 
) املكبب رقم 8، 68م8)، 

الدارالبيضاء املغرب
BUSINESS INDUSTRIE-

PUBLICITE B.I.P شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 7 زنقة 
ستبة اقامة رامي الطابق ) مكبب 

رقم 8 - 78م8) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

49(795
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ف 8اير   89
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
BUSINESS INDUSTRIE-  :

.PUBLICITE B.I.P
بيع   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعدات  وصيانة  وتركيب  وتسويق 

الصناعية،
لإلعالن  العامة  الوكالة   •
عن  نيابة  تعسل  واالتصاالت 
العا0 والخاص، على وجه  القطاعين 
والخدمات،  األعسال  الخصوص، 
والالفبات  والطباعة،  النشر  وأعسال 

أو  العسليات  جسيع  ذلك  من  وأكث8 

أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  الخدمات 

باإلعالن  أو جزئًيا،  كلًيا  مباشر،  غي8 

واالتصاالت الشغل؛

اآلالت  غيار  قطع  معدات   •

الصناعية،

• اسبي8اد وتصدير،

أو  عسل  أي  نهج،  أو  عسلية  أي   •

نصيمة تبعلق بسخبلف املجاالت.

زنقة   7  : االجبساعي  املقر  عنوان 

مكبب   ( الطابق  رامي  اقامة  ستبة 

رقم 8 - 78م8) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد ممسد العلمي : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد حسيد العلمي : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العلمي  ممسد  السيد 

 (8(58  5 س   1 ط  حلب  زنقة  4م 

الدارالبيضاء املغرب.

 4 العلمي عنوانه)ا(  السيد حسيد 

مسر النسر اقامة دماني8 ط 4 ش 1) 

الدارالبيضاء  68م8)  طونطونفيل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  العلمي  ممسد  السيد 

 (8(58  5 س   1 ط  حلب  زنقة  4م 

الدارالبيضاء املغرب

 4 العلمي عنوانه)ا(  السيد حسيد 

مسر النسر اقامة دماني8 ط 4 ش 1) 

الدارالبيضاء  68م8)  طونطونفيل 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم 67م768.

485I



عدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8))الجريدة الرسمية   18090

SERVICESMINUTE.MA

SERVICESMINUTE.MA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SERVICESMINUTE.MA
7زنقة ستبة اقامة الرامي الطابق 
) املكبب رقم 8، 68م8)، الدار 

البيضاء املغرب
SERVICESMINUTE.MA شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 7زنقة 
ستبة اقامة الرامي الطابق ) املكبب 
رقم 8 - 68م8) الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
58(455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي   84
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SERVICESMINUTE.MA
: الصيانة،  بإيجاز  غرض الشركة 
اإلصالح  الغسيل،  الصيانة، 
الكهربائي، امليكانيكي، أعسال الهياكل 

وطالء السيارات،
واالكسسوارات  الغيار  قطع  بيع 

واملواد االستهالكية للسيارات،
والتسويق  السيارات  تجارة   

والخدمات،
بيع أدوات ومعدات السيارات،

ومساعدة  الطريق  على  املساعدة 
السيارات،

الخ 8ة في مجال السيارات،
صناعة  في  والبدريب  البوجيه   

السيارات،
املبعلقة  املنبجات  اسبي8اد 

بالسيارات،

 خدمات للغواصين،
أو  عسل  أي  نهج،  أو  عسلية  أي 

نصيمة تبعلق بسخبلف املجاالت،.
7زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
) املكبب  ستبة اقامة الرامي الطابق 
رقم 8 - 68م8) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيدة ندى الهبطي : 188 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الهبطي  ندى  السيدة 
18 زنقة بكين شقة 6 املحيط 18848 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  الهبطي  ندى  السيدة 
18 زنقة بكين شقة 6 املحيط 18848 

الدارالبيضاء املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم 777657.

486I

prism conseils

إكسبلواطاسيون بالد الخير 
 EXPLOITATION BLAD EL

KHIR SARLAU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence amira 2 appt 25،

50000، meknès maroc
إكسبلواطاسيون بالد الخي8 

 EXPLOITATION BLAD EL KHIR
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي املحل 
1 أيت بوبيدمان عين توجطات 

الحاجب. - 51888 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

5م6م5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

الخي8  بالد  إكسبلواطاسيون 

 EXPLOITATION BLAD EL KHIR

.SARLAU

غرض الشركة بإيجاز : اإلسبغالل 

الزراعي.

املحل   : االجبساعي  املقر  عنوان 

توجطات  عين  بوبيدمان  أيت   1

الحاجب. - 51888 الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : حسن  عسورة  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  عسورة  السيد 

شركة كوزيني راس املاء فاس 8188م 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  عسورة  السيد 

شركة كوزيني راس املاء فاس 8188م 

فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  م)  بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 899م.
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DABUZZ CONSULTING

DABUZZ CONSULTING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DABUZZ CONSULTING
7زنقة ستبة اقامة الرامي الطابق 

) املكبب رقم 8، 68م8)، 
الدارالبيضاء املغرب

DABUZZ CONSULTING شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 7زنقة 

ستبة اقامة الرامي الطابق ) املكبب 
رقم 8 - 68م8) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م58596

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DABUZZ CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز :

الهندسية  الدراسة  استشارات   •
في جسيع املجاالت

• االستشارات وأبماث السوق
والبدريب  والدراسة  املشورة   •

والوساطة والبسثيل البجاري.
• مراقبة املشروع واإلشراف عليه

• أي عسلية أو نهج أو أي عسل أو 
مجاالت  بسخبلف  تبعلق  نصيمة 
مبعدد  والبلفزيون  االتصاالت 

الوسائط
واملساعدة  املشورة  تقديم   •
واملؤسسات  للشركات  التشغيلية 
واألداء  بالبطوير  يبعلق  فيسا  األخرى 

االست8اتيجي والتشغيلي
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أو  عسل  أي  نهج،  أو  عسلية  أي   •
نصيمة تبعلق بسخبلف املجاالت.

7زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
) املكبب  ستبة اقامة الرامي الطابق 
رقم 8 - 68م8) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : املبيضين  دانا  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املبيضين  دانا  السيدة 
املدينة شطر  بيال  تجزئة  مكة  طريق 
 ( 8 1 5 8 م رقم1) كاليفورنيا  

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  املبيضين  دانا  السيدة 
املدينة شطر  بيال  تجزئة  مكة  طريق 
 ( 8 1 5 8 م رقم1) كاليفورنيا  

الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم 781685.

488I

WAFCOM

WAFCOM CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAFCOM
 RUE JAURES ( EME ETAGE (م

 N°6 QUARTIER GAUTHIER
 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

WAFCOM CONSULTING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 61 تقاطع 
شارع اللة الياقوت ومصطفى املعاني 

الطابق )رقم 56 مركز الرياض - 
8188) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

585677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  م8 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.WAFCOM CONSULTING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

عنوان املقر االجبساعي : 61 تقاطع 

شارع اللة الياقوت ومصطفى املعاني 
 - الرياض  مركز   56 )رقم  الطابق 

8188) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 788  : املعا�سي  فؤاد  السيد   -

بقيسة 188 درهم.

السيدة فوزية مفكر : 88م بقيسة 

188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املعا�سي  فؤاد  السيد 

نسيم إسالن رقم 8)5 58)8) الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  مفكر  فوزية  السيدة 

نسيم إسالن رقم 8)5 58)8) الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  املعا�سي  فؤاد  السيد 

 (8(58  5(8 رقم  إسالن  نسيم 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 84 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم -.
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WAFCOM

 AHAD MINING
COMPAGNIE

إعالن مبعدد القرارات

WAFCOM

 RUE JAURES ( EME ETAGE (م

 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

 AHAD MINING COMPAGNIE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: 18 زنقة 

الحرية شقة 6 في الطابق الثالث - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: -.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في )1 مارس 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

عال0  السيد  من  الحصص  تفويت 

الحسين إلى السيد املهدي أيت صغي8 

سعد  عال0  السيد  وإلى  حصة  88م 

السيد  وإلى  حصة   (8 الصسد  عبد 

عبد الرحسان امزاوروا 88 حصة 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تمويل املقر اإلجبساعي للشركة

قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 

جديد  مدير  وتعيين  مدير  إسبقالة 

للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تمويل  تم 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

مسؤولية ممدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

حصة   688 الحسين  عال0  السيد 

السيد املهدي أيت صغي8 88م حصة 

 (8 الصسد  عبد  سعد  عال0  السيد 

امزاوروا  الرحسان  السيد عبد  حصة 

88 حصة 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  اإلجبساعي  املقر  تمويل  تم 
من 18 زنقة الحرية شقة 6 في الطابق 
بالم   (69 إلى  البيضاء  الدار  الثالث 
بن  إقليم  املنصورية   16 رقم  بيش 

سليسان 
على  ينص  الذي  م4:  رقم  بند 
عال0  مديرالسيد  إسبقالة  مايلي: 
الحسين وتعيين مدير جديد للشركة 

السيد املهدي أيت صغي8
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم 784688.

498I

CARENERGY CONSULTING

CARENERGY CONSULTING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CARENERGY CONSULTING
7 زنقة ستبة اقامة رامي الطابق 

الثاني مكبب رقم 8، 68م8)، الدار 
البيضاء املغرب

 CARENERGY CONSULTING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 7زنقة 

ستبة اقامة الرامي الطابق ) املكبب 
رقم 8 - 68م8) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
589(87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CARENERGY CONSULTING
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الدراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشخيص  وإدراك  الهندسية 

وشبكات  الكهربائية  الخطوط 

THT –HT-MT-( الفرعية  املحطات 

.(BT

تدقيق الكهرباء والطاقة،

الطاقة املبجددة،

ودعم  الشركات  تشخيص 

الحصول على الشهادات،

جسيع أنواع األعسال الكهربائية.

أو  عسل  أي  نهج،  أو  عسلية  أي 

نصيمة تبعلق بسخبلف املجاالت

االسبمواذ املباشر أو غي8 املباشر 

على حصة في أي شركة أو شركة ذات 

خالل  من  مشابه،  أو  مشابه  غرض 

واملساهسة،  جديدة،  شركة  إنشاء 
أو حقوق  األسهم  واالكبباب، وشراء 

ذات  والشركات  والعسليات  الشركة، 

الغرض املساثل أو اإلضافي.

مالية  معاملة  أي  عامة  وبصفة 

أو  صناعية  أو  عقارية  أو  منقولة  أو 

غي8  أو  مباشر  بشكل  تبعلق  تجارية 

أعاله،  املذكورة  باألشياء  مباشر 

تعزيز  على  ذلك  بعد  وقادرة  ممددة 

تطوير الشركة..
7زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

) املكبب  ستبة اقامة الرامي الطابق 
رقم 8 - 68م8) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 : الدري�سي  الكريم  عبد  السيد 

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الدري�سي  الكريم  عبد  السيد 
شقة  رام 8اند  زنقة  عنوانه)ا( 

48م8)  النخيل  حي   5 طابق   11

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

الدري�سي  الكريم  عبد  السيد 
شقة  رام 8اند  زنقة  عنوانه)ا( 
48م8)  النخيل  حي   5 طابق   11

الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم م78587.
491I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

STUDIO 2A SARL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

STUDIO (A SARL شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 
االر�سي رقم )1 زنقة 1418 حي 

الزيبون الدشي8ة انزكان - 88888 
انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
595م)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.STUDIO (A SARL
مزاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة املعسارية.
الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
حي   1418 زنقة   1( رقم  االر�سي 
 88888  - انزكان  الدشي8ة  الزيبون 

انزكان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1888  : عبدهلل  افراض  السيد   -

بقيسة 188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عبدهلل  افراض  السيد 
الزيبون  حي   1418 زنقة   1( رقم 

انزكان   88888 انزكان  الدشي8ة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  عبدهلل  افراض  السيد 
الزيبون  حي   1418 زنقة   1( رقم 

انزكان   88888 انزكان  الدشي8ة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   11 بباريخ  بانزكان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 8مم1.

49(I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

SAFRANE PEINT SARL
إعالن مبعدد القرارات

»SAFRANE PEINT SARL «

شارع   15 رقم  االجبـسـاعي:  املقـر 

الداخلة  حي  الدهبي  املنصور  احسد 

اكادير

السجل البجاري رقم : مم8م1

العا0  الجسع  عقد  بسقب�سى 

االسبثنائي بباريخ 1)8)/88/86 قرر 

 SAFRANE« الشريك الوحيد لشركة

PEINT SARL » مايلي : 

انفالس  السيد  املسي8  اسبقالة   -

ممسد

عبد  انفالس  السيد  تعيين   -

غي8  ملدة  للشركة  مسي8  الجليل 

ممدودة. 

- تنقيح القانون األسا�سي للشركة. 

االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع 
لـدى  الضبط  بكبـابـة  القـانـونـي 
ببـاريخ  بأكادير  البجارية  املحكـسـة 

1)8)/81/87 تمت رقم 188668. 
للخــــــال صــــــــــــة والبـذ كيــــــــــر

مـكـبـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

Iم49

WAFCOM

NIRVA IMMOBILIÈRE
إعالن مبعدد القرارات

WAFCOM
 RUE JAURES ( EME ETAGE (م

 N°6 QUARTIER GAUTHIER
 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

NIRVA IMMOBILIÈRE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجبساعي: 1) 

أبوشعيب الدكالي الطابق 1 رقم 7 
- - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: -.
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 88 ف 8اير 1)8)
تم اتخاذ القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
طرف  من  إجبساعية  حصص  هبة 
 - لفائدة  الدين  ناصر  زكرياء  السيد 
 (58 الدين:  ناصر  -1ابنبه صوفيا   1
للحصة  درهم   188 بقيسة  حصة 
الدين:  ناصر  إيناس  ابنبه  الواحدة 
48) حصة بقيسة 188 درهم للحصة 
 188 بقيسة  حصص   (  - الواحدة 
-زوجبه   18 الواحدة  للحصة  درهم 

السيدة نادية بن عبد الواحد :م 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  والسابع  السادس  الفصل  تغيي8 

القانون األسا�سي للشركة 
قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 
دات  شركة  من  الشركة  تمويل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
املسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة. 



18093 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

نصر  زكرياء  السيد  تثتيت  مايلي: 

الدين كسسي8 للشركة ملدة زمنية غي8 

ممدودة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

 : الدين  نصر  زكرياء  لسيد  مايلي: 

نادية بن عبد  السيدة  58888 درهم 

صوفيا  ابنبه  درهم  الواحد:1888 

ابنبه  درهم   (5888 الدين:  ناصر 

إيناس ناصر الدين: 4888) درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

ابنبه صوفيا ناصر الدين: 58) حصة 

الواحدة  للحصة  درهم   188 بقيسة 

ابنبه إيناس ناصر الدين: 48) حصة 

 - 188 درهم للحصة الواحدة  بقيسة 

) حصص بقيسة 188 درهم للحصة 

نادية  السيدة  -زوجبه   18 الواحدة 

بن عبد الواحد 

على  ينص  الذي  م4:  رقم  بند 

نصر  زكرياء  السيد  تثتيت  مايلي: 

الدين كسسي8 للشركة ملدة زمنية غي8 

ممدودة 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم 58م784.

494I

NOVATIS

 SILENT BELIEVERS GROUP
SBG

تأسيس شركة املساهسة

NOVATIS

 Jeesr Industries – Lot Al Baraka

 – Rue Al Wattasiyine – zone

 Industrielle، 26202، Berrechid

MAROC

 SILENT BELIEVERS GROUP SBG

»شركة املساهسة« 

وعنوان مقرها االجبساعي: شارع 

سسية, إقامة شهرزاد م طابق 5 

الشقة )) الدارالبيضاء، 8888) 

الدارالبيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املساهسة«

رقم البقييد في السجل البجاري 
.588897

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي   (4
باملسيزات  املساهسة  لشركة  األسا�سي 

البالية:
شكل الشركة : شركة املساهسة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
.SILENT BELIEVERS GROUP SBG
العسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في جسيع  على تمقيق جسيع املشاريع 
والبجارية  املالية  وال سيسا  املجاالت، 
والعقارية  والبمرية  والصناعية 
والبعدين،  والسياحية  والزراعية 
وذلك من خالل االسبمواذ على هذه 
شركات  إنشاء  خالل  من  املجاالت 
أو  الرعاية  جديدة.  ومساهسات 
حقوق  أو  األسهم  شراء  أو  االكبباب 
أو  البمالف  أو  االندماج  أو  الشركة 

املشروع املشت8ك أو غي8 ذلك ؛
اإلدارية  الخدمات  جسيع  أداء   -
واملالية والبجارية واملحاستية وتقنية 
أو  املعلومات واإلدارة، سواء لنفسها 
فيها،  سبسبلك  التي  الشركات  لجسيع 
بشكل مباشر أو غي8 مباشر، حصة ؛
أو  مباشرة  مشاركة  أي  إجراء   -
بأي  أو  أشكالها  بجسيع  مباشرة  غي8 
وسيلة بسا في ذلك االندماج في جسيع 
واالتمادات  واملؤسسات  الشركات 
االقبصادية  املصالح  ومجسوعات 
األخرى التي تم إنشاؤها أو التي سيبم 

إنشاؤها ملسارسة جسيع األنشطة
املالية  األوراق  حافظة  إدارة   -
املالية  األوراق  أو  للبمويل  القابلة 
اعبباري،  شخص  أي  عن  الصادرة 

عا0 أو خاص ؛
جسيع  تشغيل  في  املشاركة   -
الشركات، ولهذا الغرض، قبول جسيع 
واإلدارة  والرقابة  اإلدارة  تفويضات 
في  الصالحيات  تفويض  بدون  أو  مع 
مصلحة  لها  سيكون  التي  الشركات 

فيها ؛

ونقل  وشراء  واقبناء  دراسة   -

جسيع  ومنح  وبيع  وتشغيل  وتبادل 

والت8اخيص  االخت8اع  براءات 

والعالمات  والعسليات  واملنبجات 

البجارية.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 5 طابق  م  شهرزاد  إقامة  سسية, 

 (8888 الدارالبيضاء   (( الشقة 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

الشركة  رأسسال  ويبلغ 

787.888.888 درهم،

مقسم كالبالي:

السيد سفيان بداع : 7.869.995 

 786.999.588,88 بقيسة  حصة 

درهم للحصة.

حصة   1  : بداع  هللا  عبد  السيد 

بقيسة 188,88 درهم للحصة.

حصة   1  : لحلو  عبلة  السيدة 

بقيسة 188,88 درهم للحصة.

 1  : بداع  مالك  رانية  السيدة 

حصة بقيسة 188,88 درهم للحصة.

السيد موالي يزيد بداع : 1 حصة 

بقيسة 188,88 درهم للحصة.

السيد موالي أمي8 بداع : 1 حصة 

بقيسة 188,88 درهم للحصة. 

مجلس  أعضاء  أو  -املبصرفون 

الرقابة: 

بصفبه)ا(  بداع  سفيان  السيد 
ومديرعا0  االدارة  مجلس  رئيس 

واحة  كلي�سي  شارع   18 عنوانه)ا( 

8888) الدارالبيضاء املغرب

بصفبه)ا(  بداع  هللا  عبد  السيد 

عضو مجلس االدارة عنوانه)ا( تجزئة 

 (4 الرقم   7 زنقة  وامليلودي  البازي 

الدارالبيضاء   (8888 كالفورنيا 

املغرب

بصفبه)ا(  لحلو  عبلة  السيدة 

عنوانه)ا(  االدارة  مجلس  عضو 

 (8888 واحة  كلي�سي  شارع   18

الدارالبيضاء املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات :

الشركة HLB MAROC مسثلة من 
)ا(بصفبه  بنجلون  رضا  السيد  قبل 
عنوانه)ا(  مدقق  قانوني  مماسب 
سيدي   ( رقم  ماندارونا  تجزئة 
البيضاء  الدار   (8888 معروف 

املغرب
األسا�سي  النظا0  مقبضيات 
وتوزيع  االحبياطي  ببكوين  املبعلقة 

األرباح :
يعادل  مبلغ  يبم أخذ  األرباح،  من 
االحبياطي  صندوق  لبكوين   5٪
السحب  هذا  يبوقف  القانوني. 
يصل  عندما  إلزاميا  يكون  أن  عن 
 10٪ مبلغ  إلى  االحبياطي  الصندوق 

من رأس املال.
املنصوص  الخاصة  اإلمبيازات 

عليها لكل شخص :
ال  حرة  الشركة  أسهم  تمويالت 

تخضع لقوانين معينة..
بقبول  مبعلقة  مقبضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  -.تم 
م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم 865م78.
495I

CABS

AT DENTAL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABS
 AV MY ABDELLAH RESIDENCE

 SANAA N° 16، 40000،
MARRAKECH MAROC

AT DENTAL شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 

187 تجزءة الصفصاف - 48888 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
116897
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بسقب�سى عقد عرفي مؤرخ في 89 
يونيو 1)8) تم إعداد القانون 
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 AT  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DENTAL
مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صانع االسنان.
عنوان املقر االجبساعي : رقم 187 
تجزءة الصفصاف - 48888 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
حصة   188  : امين  بونا  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  عنوانه)ا(  امين  بونا  السيد 
 48888 الصفصاف  تجزءة   187

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
رقم  عنوانه)ا(  امين  بونا  السيد 
 48888 الصفصاف  تجزءة   187

مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 5م51)1.
496I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

ES-BUSINESS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21، 60000،

OUJDA MAROC

ES-BUSINESS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

فيصل بن عبدالعزيز تجزئة بنمسو 
رقم )6). - 68888 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7687م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
ES-  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BUSINESS
غرض الشركة بإيجاز : -البصدير 

واالسبي8اد،
-بيع مواد البناء،.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
بنمسو  تجزئة  عبدالعزيز  بن  فيصل 

رقم )6). - 68888 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  ابهيل  وليد  السيد 
 68888  91 رقم   146 زنقة  الحسني 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
حي  عنوانه)ا(  ابهيل  وليد  السيد 
 68888  91 رقم   146 زنقة  الحسني 

وجدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   87 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم )49).

497I

WAFCOM

 AHAD MINING

COMPAGNIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

WAFCOM

 RUE JAURES ( EME ETAGE (م

 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

 AHAD MINING COMPAGNIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 18 
زنقة الحرية الطابق م شقة 6 

الدارالبيضاء 8188) الدارالبيضاء 

املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري -.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

1)8) تم تمويل  )1 مارس  في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 6 شقة  م  الطابق  الحرية  زنقة   18«

الدارالبيضاء   (8188 الدارالبيضاء 

املغرب« إلى »شقة 69) ب ل 16 بالم 

بيش منصورية - )87م1 بن سليسان 

املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 88 بباريخ  سليسان  ب ن  االببدائية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 89م.

498I

AUDITAX MAROC

 INGRAM MICRO NORTH

AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مها0 املسي8ين

AUDITAX MAROC

 BD ZERKTOUNI ANG BD (19

 ROUDANI (19 BD ZERKTOUNI

 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc

 INGRAM MICRO NORTH

AFRICA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: 

 Lotissement la Coline (, Lot

 n°مم, Immeuble Les Alizés,

Sidi ,)8م°ème étage, nم 

 Maârouf, Casablanca - (819(

.CASABLANCA MAROC

»تجديد مدة مزاولة مها0 املسي8ين«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

م456)م.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 15 ماي 1)8)

مها0  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسي8ين ملدة: غي8 ممدودة سنوات.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم )78718.

499I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

AGADIR VISITE SARL
إعالن مبعدد القرارات

»AGADIR VISITE SARL «

املقـر االجبـسـاعي: رقم 8) بلوك س 

املركب السياحي تيفولي القطاع 

السياحي أكادير

السجل البجاري رقم 15187

العا0  الجسع  عقد  بسقب�سى 

االسبثنائي بباريخ 1)8)/81/86 قرر 

 AGADIR VISITE  « لشركة  الشركاء 

SARL« مايلي : 

-1 تفويت الحصص االجبساعية:

هشا0  رشات  السيد  فوت   -

هرك  للسيد  اجبساعية  حصة   658

عبدالرحيم.

 658 هشا0  رشات  السيد  فوت   -

وزمان  للسيد  اجبساعية  حصة 

أحسد. 

البجاري  الهدف  توسيع   (-  

املشت8ك  النقل   : إلى  للشركة 

للسسبخدمين لحساب الغي8.

األسا�سي  القانون  تنقيح  -م 

للشركة. 
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اإليداع  تـم  القـانــونــي:  اإليداع 

لـدى  الضبط  بكبـابـة  القـانـونـي 

ببـاريخ  بأكادير  البجارية  املحكـسـة 

1)8)/15/86 تمت رقم م18818. 
للخــــــال صــــــــــــة والبـذ كيــــــــــر

مـكـبـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

588I

nador conseil sarl au

ALIBRICO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc

ALIBRICO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

الكندي الزنقة 8م رقم 99 - 888)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م64))

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   85

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ALIBRICO SARL

اسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع املواد الكهربائية.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الكندي الزنقة 8م رقم 99 - 888)6 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 58.888  : علي  الحسوتي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 58.888  : ياسين  الحسوتي  السيد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسوتي علي عنوانه)ا( حي 
 6(888  99 رقم  8م  الزنقة  الكندي 

الناظور املغرب.
عنوانه)ا(  ياسين  الحسوتي  السيد 
 99 رقم  8م  الزنقة  الكندي  حي 

888)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد الحسوتي علي عنوانه)ا( حي 
 6(888  99 رقم  8م  الزنقة  الكندي 

الناظور املغرب
عنوانه)ا(  ياسين  الحسوتي  السيد 
 99 رقم  8م  الزنقة  الكندي  حي 

888)6 الناظور املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 14 يوليوز 

1)8) تمت رقم 96)).

581I

EYAK GROUP

KS EVENTS LA DIFFERENCE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KS EVENTS LA DIFFERENCE
 KS EVENTS LA DIFFERENCE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي )م شارع 
البنفسج - سكن الزيبونة الدور 
الثاني رقم 1) - 8م81) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5114(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   86
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 KS  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.EVENTS LA DIFFERENCE

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

وتأجي8 املواد السسعية البصرية.

)م   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الزيبونة  سكن   - البنفسج  شارع 

الدار  1) - 8م81)  الثاني رقم  الدور 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : الصقلي  كريم  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الصقلي  كريم  السيد 

ج  النخيل   1(7 فيال  املعدن  كولف 

مراكش 48868 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  الصقلي  كريم  السيد 

ج  النخيل   1(7 فيال  املعدن  كولف 

مراكش 48868 مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 787744.

58(I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

BEAUTY FASHION SARL
إعالن مبعدد القرارات

»BEAUTY FASHION SARL «

املقـر االجبـسـاعي: رقم 84 زنقة سيدي 

بولقنادل الحي الصناعي أكادير 

السجل البجاري رقم : 9871)

العا0  الجسع  عقد  بسقب�سى 
االسبثنائي بباريخ 1)8)/84/م) قرر 

 BEAUTY« لشركة  الوحيد  الشريك 

SARL FASHION » مايلي : 

 -1 تفويت الحصص االجبساعية : 
ألفة  الناجح  السيدة  فوتت   -
للسيد  اجبساعية  حصة   1888

 WARIN Alain
ألفة  الناجح  السيدة  اسبقالة   (-

من منصبها كسسي8ة للشركة.
 WARIN Alainالسيد تعيين  -م 
غي8  ملدة  للشركة  وحيد  كسسي8 

ممدودة.
-4 تغيي8 اإلمضاء البنكي. 

األسا�سي  القانون  تنقيح   5-
للشركة. 

اإليداع  تـم  القـانــونــي:  اإليداع 
لـدى  الضبط  بكبـابـة  القـانـونـي 
ببـاريخ  بأكادير  البجارية  املحكـسـة 

1)8)/15/86 تمت رقم )18818 
للخــــــال صــــــــــــة والبـذ كيــــــــــر

مـكـبـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

Iم58

ABU EISHEH CONSTRUCTION CO

TARGET PARTNERS
إعالن مبعدد القرارات

TARGET PARTNERS
م7، شارع أنفا،زاوية 1، زنقة كلو 
دو بروفانس الطابق م،رقم 86م، 

8888)، الدارالبيضاء املغرب
TARGET PARTNERS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجبساعي: م7، شارع 
أنفا،زاوية 1، زنقة كلو دو بروفانس 

الطابق م،رقم 86م - 8888) 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

م64))4.
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 8م يونيو 1)8)
تم اتخاذ القرارات البالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: نقل األسهم بين السيد لحبيب 

شفوعي والسيد هشا0 اإلدري�سي.
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: إسبقالة املسي8 السيد لحبيب 

شفوعي.
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قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 
هشا0  السيد  جديد:  مسي8  تعيين 

اإلدري�سي.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
إيجار  إلى عقد  البوطين  تمويل عقد 

دون تغيي8 العنوان.
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
النمو  على  الشركة  غرض  تعديل 
واملراجعة  املحاستية  الخ 8ة   : البالي: 

املالية
على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 
للنظا0  الجديد  النص  اعبساد  مايلي: 
الخ 8اء  نقابة  لنسوذج  وفقا  األسا�سي 

املحاسبين.
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

البعديل املت8ابط للنظا0 األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
على  ينص  الذي  م:  رقم  بند 
البدقيق  املحاستية،  الخ 8ة  مايلي: 
أعسال  وجسيع  واملراجعة،  القانوني، 
واملحاسبي  االئبساني  البدقيق 
في  واملساعدة  املشورة  ؛  والبنظيمي 
واملحاستية  املالية  املعلومات  إعداد 
إدارة  والضريتية،  والقانونية 
األخرى  والهيئات  الشركات  وتنظيم 
عن  ومسكها  الحسابات  تنظيم  ؛ 
سيسا  وال  األنظسة،  جسيع  طريق 
تنظيم  ؛  املعلومات  تكنولوجيا 
البجارية؛  املعلومات  أنظسة  جسيع 
دراسات  وأي  تشخيص  أي  إجراء 
ومماستية  وقانونية  اقبصادية 
االعسال؛  تقييم  ؛  واجبساعية  ومالية 
والضريتية  القانونية  االستشارات 
؛  واالجبساعية  واملالية  واملحاستية 
السندات  جسيع  وصياغة  دراسة 
اإلجرأت  جسيع  وإتسا0  والعقود 
فيسا  وخاصة  بها  املبعلقة  الشكلية 
الندوات.  تنظيم  بالشركات.  يبعلق 
العسليات  جسيع  عا0،  وبشكل 
املبعلقة بشكل مباشر أو غي8 مباشر 
املحبسل  من  التي  أو  الشركة  بهدف 
أن تعزز تمقيقه وتطويره بشرط أال 
الشريف  الظهي8  أحكا0  من  تنبقص 
رقم 1ـ)9ـ9م1 املؤرخ 14 رجب م141 
القانون  بإصدار  م199(  يناير   8(

املحاسب  مهنة  تنظيم  ـ89   15 رقم 
للسماسبين  نظا0  وإنشاء  القانوني 

القانونيين.
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساهسات  ببقديم  الشركاء  يقو0 
بسبلغ  شفوعي  لحبيب  السيد   :  

ً
نقدا

هشا0  ,السيد  درهم   (5888.88
درهم   75888.88 بسبلغ  اإلدري�سي 
درهم  ألف  مائة  مجسوعه  ما  اي 
املذكورة  املبالغ  درهو.   100،000.00
األسهم  قيسة  كامل  مع  تبوافق 

املكبتب بها. 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ألف  مائة  الشركة  مال  رأس  يبلغ 
وهي  درهم(.   100،000.00( درهم 
مقسسة إلى ألف )1888( سهم بقيسة 
مكبتب  للسهم،  درهم   )188( مائة 
عند  بالكامل  مدفوعة  بالكامل،  بها 
بسا  للشركاء  ومخصصة  االكبباب 
السيد   : مساهساتهم  مع  يتناسب 
السيد  سهم   (58 شفوعي  لحبيب 
ما  أي  سهم   758 اإلدري�سي  ,هشا0 

مجسوعه 1888 سهم.
بند رقم م4: الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسي8الشركة لفت8ة غي8 ممددة 
مغربي  اإلدري�سي  هشا0  السيد   :
 (6/4/198( مواليد  من  الجنسية 
رياض  إقامة   : العنوان  بالجديدة 
اإللفة   1(6 9 شقة  م مدخل  اإللفة 
بقبوله  املدير  يصرح  الدارالبيضاء 
هذا البعيين، موضًحا أنه ال يوجد أي 
تلقاء نفسه قد  تعارض أو حظر من 

يسنع هذا البعيين. 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 788484.

584I

FINANCES.NET

AGRI PROJETS SARL AU
إعالن مبعدد القرارات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA، 12000،
TEMARA MAROC

AGRI PROJETS SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: شارع 

االبطال عسارة 17 شقة )1 أكدال 

الرباط - 18888 الرباط املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.18(889

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في )8 يونيو 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع الحصص االجبساعية

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسي8 جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

على  ينص  الذي  و)1:   1 رقم  بند 

مايلي: الشريك الوحيد والتسيي8

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (9 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم )11647.

585I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

ALSOTECH TRAVAUX SARL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

 ALSOTECH TRAVAUX SARL

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

 E 18 وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم

حي الرياض ) بن جرير - 158م4 بن 

جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

مم7)

بسقب�سى عقد عرفي مؤرخ في 81 
يونيو 1)8) تم إعداد القانون 
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ALSOTECH TRAVAUX SARL
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النجارة.
 E 18 عنوان املقر االجبساعي : رقم
158م4 بن  ) بن جرير -  حي الرياض 

جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1888  : السيد سوعاجي ممسد   -

بقيسة 188 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سوعاجي ممسد عنوانه)ا( 
الريش   5(488 الريش  امازير  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد سوعاجي ممسد عنوانه)ا( 
الريش   5(488 الريش  امازير  حي 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بابن جرير بباريخ 88 يونيو 

1)8) تمت رقم 86).
586I

FINANCES.NET

 GREEN PRODUCTION
SARL AU

إعالن مبعدد القرارات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA، 12000،
TEMARA MAROC

GREEN PRODUCTION SARL AU
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»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: شارع 

االبطال عسارة 17 شقة )1 أكدال 

الرباط - 18888 الرباط املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

م18198.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 81 يونيو 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع الحصص االجبساعية

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسي8 جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

على  ينص  الذي  و)1:   1 رقم  بند 

مايلي: الشريك الوحيد والتسيي8

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (9 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 116474.

587I

BCNG

STE: CARINARO SGR

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°9( (65, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: CARINARO SGR شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9 - 

8858) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

511857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   86

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE:  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CARINARO SGR

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

 ،(65  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - 9( 9 رقم  شارع الزرقطوني الطابق 

8858) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

 : سكراتي  املصطفى  السيد 

 188 بقيسة  حصة   188.888,88

درهم للحصة. 

السيد املصطفى سكراتي : 1.888 

بقيسة 188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

سكراتي  املصطفى  السيد 

 (8858  ( القدس   747 عنوانه)ا( 

خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

سكراتي  املصطفى  السيد 

 (8858  ( القدس   747 عنوانه)ا( 

خريبكة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 
رقم -.

588I

FINANCES.NET

UNIVERS INVEST SARL AU
إعالن مبعدد القرارات

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA، 12000،

TEMARA MAROC

 UNIVERS INVEST SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: شارع 

االبطال عسارة 17 شقة )1 أكدال 

الرباط - 18888 الرباط املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.116649

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 81 يونيو 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع الحصص االجبساعية

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسي8 جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

على  ينص  الذي  و)1:   1 رقم  بند 

مايلي: الشريك الوحيد والتسيي8

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (9 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم م11647.

589I

FIDICOM

STE IRDEN ALL GEN
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDICOM

 AV ORAN N° 18 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

STE IRDEN ALL GEN شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 8م 
زنقة رغيوة زهرة املدائن قطعة )1ب 

طريق عين الشقف - 8888م فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

69859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.IRDEN ALL GEN

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخبلف مواد البغدية العامة.
8م  رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
زنقة رغيوة زهرة املدائن قطعة )1ب 

فاس  8888م   - الشقف  عين  طريق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسسال الشركة: 1.888.888 

درهم، مقسم كالبالي:

 : اكزيض  الدائم  عبد  السيد 

درهم   1.888 بقيسة  حصة   1.888

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اكزيض  الدائم  عبد  السيد 
زهرة  رغيوة  زنقة  8م  رقم  عنوانه)ا( 

عين  طريق  )1ب  قطعة  املدائن 

الشقف 8888م فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

اكزيض  الدائم  عبد  السيد 
زهرة  رغيوة  زنقة  8م  رقم  عنوانه)ا( 

عين  طريق  )1ب  قطعة  املدائن 

الشقف 8888م فاس املغرب
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   85 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 679م.

518I

AGENCE ET CONSULTING SAKINA

CHRONO COURSIER
إعالن مبعدد القرارات

CHRONO COURSIER

CASA، 20000، الدار البيضاء 

maroc

CHRONO COURSIER »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: 61 شارع 

لال الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق ) الرقم 85 - 8888) الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

.41(855

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 17 ماي 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 1.888 مني8  عبيقة  السيدة  تفويت 

 1.888 أصل  من  اجبساعية  حصة 

اعشيوا  عبدالواحد  السيد  فائدة 

بباريخ 17 ماي 1)8)

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

0 تعيين مسي8 جديد للشركة السيد 

وحيد  كسسي8  عبدالواحد  اعشيوا 

تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

ينص  الذي   : و14  و7   6 رقم  بند 

على مايلي: تعيين مسي8 جديد للشركة 

السيد اعشيوا عبدالواحد

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 8( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 788618.

511I

ائبسانية ياقوت

MEDIA POUR VOUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي8 تسسية الشركة

ائبسانية ياقوت

)) الطابق السفلي عسارة رقم م) 

اشراق سكن تامنصورت، 88م48، 

مراكش املغرب

MEDIA POUR VOUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي الطابق 

االر�سي الشطر 1 حرف ج رقم 

م14 تامنصورت - 88م48 مراكش 

املغرب.

تغيي8 تسسية الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م11498

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تغيي8  تم   (8(1 يوليوز   19 في  املؤرخ 

 MEDIA POUR« تسسية الشركة من

.»ALMOCHAHID« إلى »VOUS

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6771)1.

51(I

ائبسانية ياقوت

DROGUERIE FLORA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائبسانية ياقوت

)) الطابق السفلي عسارة رقم م) 

اشراق سكن تامنصورت، 88م48، 

مراكش املغرب

DROGUERIE FLORA شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي السال0 ) 

ابواب السالL98 0 رقم 1 اهل لغال0 

سيدي ال 8نو�سي - 8888) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
511(55

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 أبريل 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DROGUERIE FLORA
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء  ومسبلزمات  مواد  عقاقي8، 

بالبقسيط.
عنوان املقر االجبساعي : السال0 ) 
1 اهل لغال0  L98 رقم  ابواب السال0 
الدار   (8888  - ال 8نو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 OUAOUIR MOHAMED السيد
درهم   188 بقيسة  حصة   : 1.888

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 OUAOUIR MOHAMED السيد
حسان  شارع  تادوت  حي  عنوانه)ا( 
زاوية  788م)   48 رقم  الفطواكي 

الشيخ املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
 OUAOUIR MOHAMED السيد
حسان  شارع  تادوت  حي  عنوانه)ا( 
زاوية  788م)   48 رقم  الفطواكي 

الشيخ املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 6788).

Iم51

CABINET CADRE CONSEIL

BKAIT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 11م AV MY RACHID
 OUARZAZATE، 45000،
OUARZAZATE MAROC

BKAIT SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار اجسو 
تسزموط زاكورة - م4787 زاكورة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

595م
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز  م1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 BKAIT : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.SARL
غرض الشركة بإيجاز : - االشغال 

املخبلفة او البناء.
- توريد املعدات الزراعية.

- االسبي8اد.
عنوان املقر االجبساعي : دوار اجسو 
زاكورة  م4787   - زاكورة  تسزموط 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:
السيد الحسين أيت باعدي : 588 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
 588  : باعدي  أيت  ممسد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
باعدي  أيت  الحسين  السيد 
اكدز  تسزموط  اجسو  دوار  عنوانه)ا( 

زاكورة م4787 زاكورة املغرب.
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باعدي  أيت  ممسد  السيد 

عنوانه)ا( دوار اجسو تسزموط زاكورة 
م4787 زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

باعدي  أيت  ممسد  السيد 

عنوانه)ا( دوار اجسو تسزموط زاكورة 
م4787 زاكورة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   85 بباريخ  بزاكورة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 78).

514I

زوبي8 بوتغساس

 STE TRANSPORT PRO GO

SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبي8 بوتغساس

اكنول املركز تازة، 5858م، تازة 

املغرب

 STE TRANSPORT PRO GO SARL

AU شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

امين سكن رقم م4م تازة - 5888م 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

9م61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TRANSPORT PRO GO SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي8/ نقل البضائع 

غي8  البضائع  نقل  والدولي/  الوطني 

املصحوبة لحساب الغي8.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

5888م   - تازة  م4م  رقم  سكن  امين 

تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 188  : دريوش  حنان  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  دريوش  حنان  السيدة 
تازة   111 رقم   7 1 مجسوعة  القدس 

5888م تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  دريوش  حنان  السيدة 
تازة   111 رقم   7 1 مجسوعة  القدس 

5888م تازة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م8  بباريخ  ببازة  االببدائية 

1)8) تمت رقم )46.

515I

segex

 CENTREFUGE

INDUSTRIELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun

 IMB 16 , App 12 FES BP 2324،

30000، fes MAROC

 CENTREFUGE INDUSTRIELLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 

االول رقم 8) شارع سان لويس 

طريق عين شقف فاس - 8888م 

فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

م6788.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يوليوز   8( في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( ممسد تاغروتي 
أصل  من  اجبساعية  حصة  58م 
1.888 حصة لفائدة السيد )ة( طريق 

الحجوي بباريخ )8 يوليوز 1)8).
)ة( لسعد حناينيه  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة  88م 
1.888 حصة لفائدة السيد )ة( طريق 

الحجوي بباريخ )8 يوليوز 1)8).
مرشد  نتيل  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة  58م 
1.888 حصة لفائدة السيد )ة( طريق 

الحجوي بباريخ )8 يوليوز 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت  م8  بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم م65م.
516I

ائبسانية ياقوت

SNACK LYDIA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائبسانية ياقوت
)) الطابق السفلي عسارة رقم م) 

اشراق سكن تامنصورت، 88م48، 
مراكش املغرب

SNACK LYDIA شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي السال0 ) 
ابواب السالL91 0 رقم 5 اهل لغال0 

- 8888) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م5)511

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 أبريل 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SNACK LYDIA

ماكوالت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خفيفة سناك.

عنوان املقر االجبساعي : السال0 ) 

ابواب السالL91 0 رقم 5 اهل لغال0 - 

8888) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : هند  ملجادي  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هند  ملجادي  السيدة 

 ( رقم   171 عسارة  النسيم  تجزئة 

اقامة سلطان 8888) الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  هند  ملجادي  السيدة 

 ( رقم   171 عسارة  النسيم  تجزئة 

الدارالبيضاء   (8888 سلطان  اقامة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 6787).

517I

FIDUCIAIRE OTHMANE

CHIBANI ET CONSORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra، 14000، KENITRA

MAROC

CHIBANI ET CONSORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجبساعي 6) 
شارع أبي زرعة، 9م شارع موالي 

عبد العزيز و86 شارع موالي عبد 
الرحسن إقامة أ عسارة رضوان 

مكبب رقم 7 - 14888 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
61755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CHIBANI ET CONSORT
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والسيارات-  املركبات  غيار  قطع 

الخردة. بائع أشياء حديدية قديسة.
عنوان املقر االجبساعي : 6) شارع 
عبد  موالي  شارع  9م  زرعة،  أبي 
العزيز و86 شارع موالي عبد الرحسن 
إقامة أ عسارة رضوان مكبب رقم 7 - 

14888 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد رشيد شبيبان : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
السيدة هند حبي8كو : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شبيبان  رشيد  السيد 
حي الجديد الزنقة م16 الرقم 5148 

14888 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  حبي8كو  هند  السيدة 
العربي  املغرب   88 شقة   541 عسارة 

14888 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  شبيبان  رشيد  السيد 
حي الجديد الزنقة م16 الرقم 5148 

14888 القنيطرة املغرب
عنوانه)ا(  حبي8كو  هند  السيدة 
العربي  املغرب   88 شقة   541 عسارة 

14888 القنيطرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 84 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

518I

ائبسانية ياقوت

CENTRE PRIVE CHEJANI
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائبسانية ياقوت
)) الطابق السفلي عسارة رقم م) 

اشراق سكن تامنصورت، 88م48، 
مراكش املغرب

CENTRE PRIVE CHEJANI شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 

الثاني الشطر م8 حدائق الياسسين 
رقم 199 تامنصورت - 88م48 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
57م117

 81 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CENTRE PRIVE CHEJANI
الدعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والبقوية للبالميذ والطالب ومرافقثهم 

واللغة..

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الياسسين  حدائق  م8  الشطر  الثاني 
88م48   - تامنصورت   199 رقم 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 188  : كلثو0  شجاني  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كلثو0  شجاني  السيدة 

ايطاليا. ميالنو ايطاليا.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  رشيدة  تكوك  السيدة 
ك  حرف  املسك  رياض   6 الشطر 
مراكش  88م48  تامنصورت   (9 رقم 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (7 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 68م6)1.
519I

CABINET AEQ

صولير ديركت انرجي مروك
شركة البوصية التسيطة

تغيي8 نشاط الشركة

CABINET AEQ
 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9، 20042،
CASABLANCA MAROC

صولي8 ديركت انرجي مروك شركة 
البوصية التسيطة

وعنوان مقرها االجبساعي زنيت 
ميلينيو0 العسارة 1 لو البوفيق 

سيدي معروف - 6888م 
الدارالبيضاء املغرب.
تغيي8 نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
7169م).

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تغيي8  تم   (8(8 أكبوبر   (9 في  املؤرخ 
إلى  »الطاقة«  من  الشركة  نشاط 
»أنشطة االستشارة وجسيع الخدمات 

والبطويرية  والهندسية  الصناعية 

البجهيز  ملواد  والبسويل  والبوزيع 

الطاقات  مجال  في  والصيانة  والبناء 

يعرف  ما  وباألخص  املبجددة 

بالفوطوفولطييك,

العسليات  جسيع  عامة  بصفة  و 

املالية والبجارية والصناعية واملدنية 

واسبي8اد  والغي8املنقولة  واملنقولة 

إلنجاز  الضرورية  واملواد  البجهيزات 

املشاريع الخاصة بالشركة أو لحساب 

الزبناء والتي لها صلة مباشرة أو غي8 

شأنها  ومن  الشركة  بأهداف  مباشرة 

تطوير األنشطة«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم )78889.

5(8I

CABINET AEQ

صولير ديركت إنرجي مروك
شركة البوصية التسيطة

تغيي8 تسسية الشركة

CABINET AEQ

 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9، 20042،

CASABLANCA MAROC

صولي8 ديركت إنرجي مروك شركة 

البوصية التسيطة

وعنوان مقرها االجبساعي زنيت 

ملينيو0 العسارة 1 لو البوفيق سيدي 

معروف - 6888م الدارالبيضاء 

املغرب.

تغيي8 تسسية الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

7169م)

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تغيي8  تم   (8(8 أكبوبر   (9 في  املؤرخ 

ديركت  »صولي8  من  الشركة  تسسية 

إنرجي مروك« إلى »أنجي صوالر مروك 

س ا س«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم )78889.

5(1I
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AL ASSASSE AFFAIRES

HORTI BIO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ العسارة 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس، 

MEKNES MAROC ،775

HORTI BIO شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي بومية 

املركز ميدلت ميدلت 54154 

ميدلت املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

م74.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم   (8(1 يوليوز   87 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

من  أي  درهم«   4.988.888«

 5.888.888« إلى  درهم«   188.888«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

11 غشت  بباريخ  بسيدلت  االببدائية 

1)8) تمت رقم 4م).

5((I

CABINET AEQ

صولير ديركت إنرجي مروك
شركة البوصية التسيطة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

CABINET AEQ

 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9، 20042،

CASABLANCA MAROC

صولي8 ديركت إنرجي مروك شركة 

البوصية التسيطة

وعنوان مقرها اإلجبساعي زينيت 

ملينيو0 العسارة 1 لو البوفيق سيدي 

معروف - 6888م الدارالبيضاء 

املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

7169م).

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 9) أكبوبر 8)8) تم تمويل 

للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
لو   1 العسارة  ملينيو0  »زينيت  من 

6888م   - معروف  سيدي  البوفيق 

توين  »كزا  إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 

إقامة  توين  سنت8  بيزنس   ( إقامة 

وشارع  املسي8ة  شارع  زاوية  الغربية 

 (8188  -  6 الطابق  الزرقطوني 

الدارالبيضاء املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم )78889.

Iم)5

COMPTABLE

ديزيز كوكيز
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE

 AV PRINCE MLY ABDELLAH

 ROUTE COUTIERE PLAGE VAL

D›or، 10000، RABAT MAROC

ديزيز كوكيز شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي مؤسسة 

حكم وإخوانه شارع الحسن الثاني 

الرباط - 18888 الرباط مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م18)15

 81 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 مارس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
ديزيز   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

كوكيز.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلويات.
عنوان املقر االجبساعي : مؤسسة 
الثاني  الحسن  شارع  وإخوانه  حكم 

الرباط - 18888 الرباط مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
م  عنوانه)ا(  حكم  نتيلة  السيدة 
تجزئة سعيدة شارع ممسد السادس 
الرباط   18888 الرباط  السوي�سي 

مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
م  عنوانه)ا(  حكم  نتيلة  السيدة 
تجزئة سعيدة شارع ممسد السادس 
الرباط   18888 الرباط  السوي�سي 

مغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (4 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 6م1148.
5(4I

DAR COMPTABILITE

 TRANSPORT JAWHARAT
EUROPA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR،
62010، NADOR MAROC
 TRANSPORT JAWHARAT

EUROPA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي ايعوتا 
تسسسان الدريوش - م5))6 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

45م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 TRANSPORT JAWHARAT

.EUROPA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

على  واالرساليات  االمبعة  وتجسيع 

املسبوى الوطني والدولي.

ايعوتا   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تسسسان الدريوش - م5))6 الناضور 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

688 حصة   : السيد كسال املنجد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد فيصل االمين : 88) حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 (88  : املنجد  الحق  عبد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املنجد  كسال  السيد 

م5))6  الدريوش  تسسسان  ايعوتا 

الناضور املغرب.

املنجد  الحق  عبد  السيد 

الدريوش  تسسسان  ايعوتا  عنوانه)ا( 

م5))6 الناضور املغرب.

عنوانه)ا(  االمين  فيصل  السيد 

الدريوش  تسسسان  امسنوعن  دوار 

م5))6 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  االمين  فيصل  السيد 

الدريوش  تسسسان  امسنوعن  دوار 

م5))6 الناضور املغرب
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املنجد  الحق  عبد  السيد 
الدريوش  تسسسان  ايعوتا  عنوانه)ا( 

م5))6 الناضور املغرب
عنوانه)ا(  املنجد  كسال  السيد 
م5))6  الدريوش  تسسسان  ايعوتا 

الناضور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 86 بباريخ  بالدريوش  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 188.
5(5I

فيكوج دو سوس ش 0 0 للشريك الوحيد

 MOGADOR BUSINESS
CENTER

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيكوج دو سوس ش 0 0 للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة،، 44888، 
الصويرة املغرب

 MOGADOR BUSINESS CENTER
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي شقة 

بالطابق الثاني رقم 5-458 تجزئة 
البمي8ة شارع العقبة الصويرة - 

44888 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
.MOGADOR BUSINESS CENTER
 •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشارات إدارة األعسال 
• توطين مقر الشركة 

القانونية  االستشارات   •

والضريتية 

• دراسة وإنشاء وإدارة املشاريع 

املوارد  مجال  في  املشورة   •

والبقييم،  والبدريب،  التشرية، 

وتدريب املوظفين. 

• إدارة النشاط العا0 للشركة 

شقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

تجزئة   5-458 رقم  الثاني  بالطابق 

 - الصويرة  العقبة  شارع  البمي8ة 

44888 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

1.888 حصة  السيد نتيل جامع : 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جامع  نتيل  السيد 

ادريس  بن  العزيز  عبد  شارع   1881

 44888 الصويرة  السقالة  تجزئة 

الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  جامع  نتيل  السيد 

ادريس  بن  العزيز  عبد  شارع   1881

 44888 الصويرة  السقالة  تجزئة 

الصويرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالصويرة بباريخ م1 غشت 

1)8) تمت رقم 68).

5(6I

FCم

كوين اليك
إعالن مبعدد القرارات

FCم

 OPERATION AMAL ( IMM

 C APPT 86 RTE ESSAOUIRA

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

كوين اليك »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: مبجر رقم 

8م5 املسار طريق اسفي مراكش - 

48888 مراكش املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

.18(7(5

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 87 يونيو 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الي  السعيدي  588 حصه ملحسد  بيغ 

السيد عزيز اجدي

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

مها0  من  السعيدي  ممسد  اسبقالة 

اجدي  عزيز  السيد  وتعين  التسي8 

مسي8 وحيد

قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 

الى شركه دات  القانوني  تغي8 الشكل 

مسؤليه ممدوده

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الى شركه دات  القانوني  تغي8 الشكل 

مسؤليه ممدوده

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (4 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 98م5)1.

5(7I

ماربوبيي8 سكيلتي

ماربوبيير سكيلتي
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ماربوبيي8 سكيلتي

رقم 6 زنقة آيت ورير حي الوحدة 

القرية، 11884، سال املغرب

ماربوبيي8 سكيلتي شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 86 

زنقة آيت ورير حي الوحدة القرية - 

11884 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

4157م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   8(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

ماربوبيي8 سكيلتي.

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشغال املخبلفة.

والحجر  والرخا0  الزليج  أشغال 

ومخبلف أشغال التشطيب والزينة..

 86 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - القرية  الوحدة  حي  ورير  آيت  زنقة 

11884 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 98.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 988  : الرحساني  بوعزاوي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحساني  بوعزاوي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 6 زنقة آيت اورير، حي 

الوحدة، القرية 11884 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

الرحساني  بوعزاوي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 6 زنقة آيت اورير، حي 

الوحدة، القرية 11884 سال املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بباريخ  بسال  االببدائية 

1)8) تمت رقم مم71م.

5(8I
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Fiduciaire le point

FAIB INDUSTRIE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa، 11م

20200، CASABLANCA maroc
FAIB INDUSTRIE MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي 4 زنقة 
عبد لوهاب الزقاق الطابق 1 عسارة 

1 الدار البيضاء - 8188) الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.4(8(81
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 يونيو   (8 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   FAIB INDUSTRIE MAROC
وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 
مقرها اإلجبساعي 4 زنقة عبد لوهاب 
الدار   1 عسارة   1 الطابق  الزقاق 
البيضاء  الدار   (8188  - البيضاء 
عن  عا0  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

النشاط.
زنقة   4 ب  البصفية  مقر  حدد  و 
عسارة   1 الطابق  الزقاق  لوهاب  عبد 
الدار   (8188  - البيضاء  الدار   1

البيضاء املغرب. 
و عين:

أموري  ابتسا0  السيد)ة( 
رقم  م6  الزنقة  م  الوفاق  وعنوانه)ا( 
 (8((8 البيضاء  الدار  االلفة   (5(
)ة(  كسصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789177.

5(9I

Fiduciaire le point

FLAWER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa، 11م

20200، CASABLANCA maroc

FLAWER SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

الحاج فاتح رقم 186 االلفة الدار 

البيضاء - 68)8) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.1169(9

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

حل  تقرر   (8(1 يونيو   89 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسسالها  مبلغ   FLAWER SARL

مقرها  وعنوان  درهم   188.888

رقم  فاتح  الحاج  تجزئة  اإلجبساعي 

 (8(68  - البيضاء  الدار  186 االلفة 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقف عا0 عن النشاط.

تجزئة  ب  البصفية  مقر  حدد  و 

الدار  االلفة   186 رقم  فاتح  الحاج 

البيضاء  الدار   (8(68  - البيضاء 

املغرب. 

و عين:

وعنوانه)ا(  برة  ياسين  السيد)ة( 
زنقة 68 رقم 6م االلفة الدار البيضاء 

املغرب  البيضاء  الدار   (8((8

كسصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم )78917.

8Iم5

SABAH INFO YOUSSOUFIA

LES MAINS DES JEUNES

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل البصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العسارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقبصادية، 

88م46، اليوسفية املغرب

LES MAINS DES JEUNES شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي : حي 

السال0 شارع الرباط رقم 1 - 88م46 

اليوسفية املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.(4(9

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر حل   (8(1 يوليوز   17 في  املؤرخ 

شركة   LES MAINS DES JEUNES

ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

 18.888 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 

حي  اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

السال0 شارع الرباط رقم 1 - 88م46 

لبوقف  نتيجة  املغرب  اليوسفية 

أنشطة الشركة.

و عين:

الحيسر  الرحيم  عبد  السيد)ة( 

 19 زنقة  الزالقة  حي  وعنوانه)ا( 

املغرب  اليوسفية  88م46   86 رقم 

كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 

حي  وفي   (8(1 يوليوز   17 بباريخ 

السال0 شارع الرباط رقم 1 - 88م46 

اليوسفية املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 86 بباريخ  باليوسفية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 19).

1Iم5

االتقان للحسابات

PYRAMIDE FONCIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

االتقان للحسابات

)14 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5، 888)6، الناظور املغرب

PYRAMIDE FONCIERE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

عاريض الناظور - 8)8)6 الناظور 

املغرب.

حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

9ممم1.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر   (8(1 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 

مبلغ   PYRAMIDE FONCIERE

وعنوان  درهم   18.888 رأسسالها 

مقرها اإلجبساعي حي عاريض الناظور 

- 8)8)6 الناظور املغرب نتيجة ل : - 

مشاكل مبنوعة.

حي  ب  البصفية  مقر  وحدد 

الناظور   6(8(8  - الناظور  عاريض 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة( قيس اعراج وعنوانه)ا( 

اوالد يخلف فرخانة الناظور 4)8)6 

الناظور املغرب كسصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ )1 غشت 

1)8) تمت رقم 685م.

I)م5
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

AIT SMAINI TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العسارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقبصادية، 

88م46، اليوسفية املغرب

 AIT SMAINI TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم )8 

السويقة القديسة مركز سيدي 

أحسد الكنبور - )8)46 اليوسفية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

187م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   84

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 AIT  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SMAINI TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

)األمبعة غي8  الغي8  البضائع لحساب 

�سيء  -كل  السريع  ال 8يد   - املصحوبة 

يخرج من البضائع.
 8( رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

السويقة القديسة مركز سيدي أحسد 

الكنبور - )8)46 اليوسفية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : فوزي  مبارك  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مبارك فوزي عنوانه)ا( حي 

الداخلة شارع النيل رقم 6) 88م46 

اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد مبارك فوزي عنوانه)ا( حي 

الداخلة شارع النيل رقم 6) 88م46 

اليوسفية املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بباريخ  باليوسفية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 8)).

Iمم5

االتقان للحسابات

 TOP EUROP IMPORT

EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

االتقان للحسابات

)14 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5، 888)6، الناظور املغرب

 TOP EUROP IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

عاريض ديار 16 الناظور - 8)8)6 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(1445

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر حل   (8(1 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

 TOP شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ   EUROP IMPORT EXPORT
وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 

ديار  عاريض  حي  اإلجبساعي  مقرها 

16 الناظور - 8)8)6 الناظور املغرب 

نتيجة ل : - مشاكل مبنوعة.

حي  ب  البصفية  مقر  حدد  و 

 6(8(8  - الناظور   16 ديار  عاريض 

الناظور املغرب. 

و عين:
املراقي  امين  ممسد  السيد)ة( 
مم  وعنوانه)ا( حي لعري الشيخ زنقة 
الناظور   6(888 الناظور  1م  رقم 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ )1 غشت 

1)8) تمت رقم 686م.

4Iم5

االتقان للحسابات

 SOCIETE MARCHICA
LOGISTIQUE DU TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

االتقان للحسابات
)14 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5، 888)6، الناظور املغرب

 SOCIETE MARCHICA
 LOGISTIQUE DU TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي اوالد 
بوعطية الناظور - 888)6 الناظور 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.14789

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر   (8(1 يونيو  8م  في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
 MARCHICA LOGISTIQUE DU
 188.888 TRAVAUX مبلغ رأسسالها 
درهم وعنوان مقرها اإلجبساعي اوالد 
الناظور   6(888  - الناظور  بوعطية 

املغرب نتيجة ل : - مشاكل مبنوعة.
اوالد  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
الناظور   6(888  - الناظور  بوعطية 

املغرب. 

و عين:
بوسكال  ممسد  السيد)ة( 
زنقة  الفطواكي  حي  وعنوانه)ا( 
 6(888 الناظور   59 رقم  طرفاية 
الناظور املغرب كسصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ )1 غشت 

1)8) تمت رقم 684م.

5Iم5

SABAH INFO YOUSSOUFIA

M.S IKHWANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العسارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقبصادية، 

88م46، اليوسفية املغرب
M.S IKHWANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 84 
السويقة القديسة مركز سيدي 

أحسد الكنبور - )8)46 اليوسفية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
189م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   84
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 M.S  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.IKHWANE
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخبلفة والبناء
والجسور  املسارات  أشغال 

واملسارات التهيئة
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وأعسال  الصحي  الصرف  أشغال 
.VRD الحفر وأعسال

 84 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
السويقة القديسة مركز سيدي أحسد 

الكنبور - )8)46 اليوسفية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسسال الشركة: 888.888.) 

درهم، مقسم كالبالي:
 18.888  : ازغار  سعيد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
 18.888  : املرجاني  ميلود  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ازغار  سعيد  السيد 
 46(8( الكنبور  املكي  الحاج  دوار 

اليوسفية املغرب.
عنوانه)ا(  املرجاني  ميلود  السيد 
دوار اوالد حسيدة بن عنت8 اجنان بويه 

)4688 اليوسفية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  ازغار  سعيد  السيد 
 46(8( الكنبور  املكي  الحاج  دوار 

اليوسفية املغرب
عنوانه)ا(  املرجاني  ميلود  السيد 
دوار اوالد حسيدة بن عنت8 اجنان بويه 

)4688 اليوسفية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بباريخ  باليوسفية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1)).

6Iم5

األسباذ معبسد أحسد

LAYAL GESTION
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

األسباذ معبسد أحسد
 Rue IBN AICHA GUELIZ

 Résidence EXCELSIOR N° 7 Rue
 IBN AICHA GUELIZ Résidence

 EXCELSIOR N° 7، 40000،
MARRAKECH املغرب

LAYAL GESTION شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 

 MUSC, villa n° (4 PRESTIGIA
MARRAKECH - 48888 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
117759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 LAYAL : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.GESTION
املطعسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع املشروبات الكمولية بالبقسيط 
توريد  املطاعم،  تدبي8  والجسلة، 
واملطعسة  الفندقة  معدات  واسبي8اد 

واملشروبات الكمولية..
 : االجبساعي  املقر  عنوان 
 MUSC, villa n° (4 PRESTIGIA
مراكش   MARRAKECH - 48888

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 : ممبيج  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ممبيج  الرحيم  عبد  السيد 
مراكش   18 رقم  أزلي  حي  عنوانه)ا( 

48888 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

ممبيج  الرحيم  عبد  السيد 
مراكش   18 رقم  أزلي  حي  عنوانه)ا( 

48888 مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6884)1.
7Iم5

االتقان للحسابات

 SOCIETE MARCHICA
LOGISTIQUE DU TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

االتقان للحسابات
)14 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5، 888)6، الناظور املغرب

 SOCIETE MARCHICA
 LOGISTIQUE DU TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي : اوالد 
بوعطية الناظور - 888)6 الناظور 

املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.14789

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر   (8(1 يونيو  8م  في  املؤرخ 
 SOCIETE MARCHICA حل 
 LOGISTIQUE DU TRAVAUX
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   188.888
الناظور  بوعطية  اوالد  اإلجبساعي 
ل-  نتيجة  املغرب  الناظور   6(888  -

مشاكل مبنوعة.
و عين:

بوسكال  ممسد  السيد)ة( 
زنقة  الفطواكي  حي  وعنوانه)ا( 
 6(888 الناظور   59 رقم  طرفاية 
الناظور املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
اوالد  وفي   (8(1 يونيو  8م  بباريخ 
الناظور   6(888  - الناظور  بوعطية 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ )1 غشت 

1)8) تمت رقم 684م.
8Iم5

MOORISH

AOUAM CONSULTING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOORISH
rue ishsaq ibn hanin etageم 

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca، 20100، casablanca

maroc
AOUAM CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
يعقوب املنصور م زنقة إسحاق 

ابن حنين الطابق 1 شقة رقم 1 - 
8888) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

91م488.
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر   (8(1 غشت   8( في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 AOUAM الوحيد  الشريك  ذات 
رأسسالها  مبلغ   CONSULTING
مقرها  وعنوان  درهم   188.888
املنصور  يعقوب  شارع  اإلجبساعي 
 1 الطابق  حنين  ابن  إسحاق  زنقة  م 
1 - 8888) الدار البيضاء  شقة رقم 
املغرب نتيجة ل : توقف البا0 لنشاط 

الشركة.
شارع  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
ابن  م زنقة إسحاق  يعقوب املنصور 
حنين الطابق 1 شقة رقم 1 - 8888) 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( ممسد عوا0 وعنوانه)ا( 
 88888 األمريكية  املبمدة  الواليات 
الواليات  األمريكية  املبمدة  الواليات 
)ة(  كسصفي  األمريكية  املبمدة 

للشركة.
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 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789875.
9Iم5

مركز تنغي8 للسماسبة والتسيي8

TAZMORT GHALIL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز تنغي8 للسماسبة والتسيي8
رقم 94م تجزئة اديس نغي8 شارع 

ممسد الخامس تنغي8 اقليم تنغي8، 
45888، تنغي8 املغرب

TAZMORT GHALIL شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار حارة 

املرابطين تودغى السفلى تنغي8 - 
45888 تنغي8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1977

 85 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TAZMORT GHALIL
االغراض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحية
بيع االليات الفالحية

البناء واالشغال املخبلفة.
عنوان املقر االجبساعي : دوار حارة 
 - تنغي8  السفلى  تودغى  املرابطين 

45888 تنغي8 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد نور الدين واملعلم : 1.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

واملعلم  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا( دوار حارة املرابطين تودغى 

السفلى تنغي8 45888 تنغي8 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

واملعلم  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا( دوار حارة املرابطين تودغى 

السفلى تنغي8 45888 تنغي8 املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بتنغي8 بباريخ - تمت رقم -.

548I

مسبامنة شامة

 EL IDIDAK IMPORT

EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مسبامنة شامة

شارع املسي8ة رقم )14 الطابق االول 

الناظور شارع املسي8ة رقم )14 

الطابق االول الناظور، 888)6، 

الناظور املغرب

 EL IDIDAK IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 91م شارع 

املسي8ة الطابق الثاني الشقة 4 

الكندي الناظور - 888)6 الناظور 

املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.6(87

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يوليوز   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الكريم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

اجبساعية  حصة   15.888 العيدي 

لفائدة  حصة   15.888 أصل  من 

 (9 بباريخ  حساوي  عالل  )ة(  السيد 

يوليوز 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

االببدائية بالناضور بباريخ 89 غشت 

1)8) تمت رقم 666م.

541I

YOUNESS BENMOUSSA

LOTISSEMENT JNAN RIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة ) رقم )7 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15488

LOTISSEMENT JNAN RIF شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي القطبين 

عين الجوهرة تيفلت - 15488 

تيفلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LOTISSEMENT JNAN RIF

الت8ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

عنوان املقر االجبساعي : القطبين 

عين الجوهرة تيفلت - 15488 تيفلت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد هشا0 اشنود : 588 حصة 

بقيسة 58.888 درهم للحصة.

السيد حسيد اشنود : 588 حصة 

بقيسة 58.888 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اشنود  حسيد  السيد 

ناظور   6(888  48 رقم  بوشواف  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  اشنود  هشا0  السيد 

64 888)6 ناظور  ) رقم  حي عريض 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بباريخ  بتيفلت  االببدائية 

1)8) تمت رقم 649.

54(I

ALMOURAJIAA CONSEILS

AIT LASRI ABDELILAH
عقد تسيي8 حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(

عقد تسيي8 حر ألصل تجاري

AIT LASRI ABDELILAH

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

السيد)ة(  أعطى   (8(1 يوليوز   18

)ة(  الحامل  العسري  ايت  االله  عبد 

 E49189م رقم  الوطنية  للبطاقة 

8م41)1  البجاري  بالسجل  املسجل 

حق  بسراكش  البجارية  باملحكسة 

التسيي8 الحر لألصل البجاري الكائن 

17اسكجور  رقم  النسيم  تجزءة  ب 

املغرب  مراكش   48168  - مراكش 

)ة(  الحامل  ماجي  مريم  للسيد)ة( 

للبطاقة الوطنية رقم JM88746 ملدة 

 (8(1 يوليوز   18 من  تتبدئ  سنة   1

مقابل   (8(( يوليوز   89 في  وتنبهي 

مبلغ شهري 7.588 درهم.

Iم54
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aice compta

ADAR IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc

ADAR IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي م1 زنقة 

أحسد املجاتي إقامة جبال األلب 

الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف 

البيضاء 78م8) البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م)مم51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 ADAR : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.IMMOBILIER

البطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
م1 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 

األلب  جبال  إقامة  املجاتي  أحسد 
الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف البيضاء 

78م8) البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد أكر0 درقات : 1.888 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  درقات  أكر0  السيد 
الشريفية  روزورت  أركان  كولف 
مراكش  سعادة  تسلطانت   14( رقم 

48168 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  درقات  أكر0  السيد 
الشريفية  روزورت  أركان  كولف 
مراكش  سعادة  تسلطانت   14( رقم 

48168 مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م79881.
544I

SOFT ALTERNATIVE SARL

MED CHOUIKA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552، 90000، طنجة املغرب

MED CHOUIKA TRANS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي ال 8انص 
) تجزئة نرجيس زنقة 8) رقم 86 - 

98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

41م119
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز  م) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 MED  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CHOUIKA TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
ال 8انص   : عنوان املقر االجبساعي 
 -  86 رقم   (8 زنقة  نرجيس  تجزئة   (

98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

 588  : البقالي  حبيبة  السيدة 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 188  : الشويكة  الياس  السيد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد بدر الدين الشويكة : 188 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 188  : الشويكة  خديجة  السيدة 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 188  : الشويكة  نسيسة  السيدة 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 188  : الشويكة  نرمين  السيدة 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البقالي  حبيبة  السيدة 
 (8 زنقة  نرجيس  تجزئة   ( ال 8انص 

رقم 86 98888 طنجة املغرب.
السيد الياس الشويكة عنوانه)ا( 
 (8 زنقة  نرجيس  تجزئة   ( ال 8انص 

رقم 86 98888 طنجة املغرب.
الشويكة  الدين  بدر  السيد 
نرجيس  تجزئة   ( ال 8انص  عنوانه)ا( 
طنجة   98888  86 رقم   (8 زنقة 

املغرب.
الشويكة  خديجة  السيدة 
نرجيس  تجزئة   ( ال 8انص  عنوانه)ا( 
طنجة   98888  86 رقم   (8 زنقة 

املغرب.
الشويكة  نسيسة  السيدة 
نرجيس  تجزئة   ( ال 8انص  عنوانه)ا( 
طنجة   98888  86 رقم   (8 زنقة 

املغرب.
السيدة نرمين الشويكة عنوانه)ا( 
 (8 زنقة  نرجيس  تجزئة   ( ال 8انص 

رقم 86 98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
الشويكة  الدين  بدر  السيد 
نرجيس  تجزئة   ( ال 8انص  عنوانه)ا( 
طنجة   98888  86 رقم   (8 زنقة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 85م45).

545I

FIDUNIVERSEL

م ت ن شيمي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR مم

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

0 ت ن شيمي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي 61، شارع 

لال ياقوت، زاوية مصطفى املعاني، 

رقم -85 الطابق الثاني - الدار 

البيضاء 8488) املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.4(6(85

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 مارس   89 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- صناعة املنبجات الصحية

-االسبي8اد والبصدير

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 19 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 71م798.

546I

FIDUNIVERSEL

م ت ن شيمي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR مم

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

0 ت ن شيمي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجبساعي 61، شارع 
لال ياقوت، زاوية مصطفى املعاني، 
رقم -85 الطابق الثاني - 8488) 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4(6(85

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 مارس   89 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مغزر  يوسف  )ة(  السيد  تفويت 
ممم  أصل  من  اجبساعية  حصة  م8 
عبدالجبار  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

مزري بباريخ 89 مارس 1)8).
عارف  اشرف  )ة(  السيد  تفويت 
4مم  أصل  من  اجبساعية  حصة   84
عبدالجبار  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

مزري بباريخ 89 مارس 1)8).
ثابت  ايناس  )ة(  السيد  تفويت 
ممم  أصل  من  اجبساعية  حصة  م8 
عبدالجبار  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

مزري بباريخ 89 مارس 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 19 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 71م798.
547I

GK SERVICE CONFORT

TANGUEDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

GK SERVICE CONFORT
 LOT JAWHARA، 24000، EL 189

JADIDA MAROC
tangueda شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار تكني 
ll ممطة الوقود - 4888) الجديدة 

املغرب.
وفاة شريك

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4477

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 8) يوليوز 1)8) تم اإلعال0 
 hassan bel lahcen الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

ف 8اير  م8  في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 
815) بالشكل األتي :

م7  بلحسن،  سسيح  السيد)ة( 
حصة.

م7  بلحسن،  فارس  السيد)ة( 
حصة.

م7  بلحسن،  ممسد  السيد)ة( 
حصة.

1م  أكركاو،  الزوهرة  السيد)ة( 
حصة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالجديدة بباريخ 19 غشت 

1)8) تمت رقم )685).

548I

VISION VASTE CONSULTING

DRIBRA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda N°(,
RDC، 90000، TANGER MAROC

DRIBRA شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع أبي 
الحسن الشادلي عسارة وردة رقم 

) الطابق األر�سي - 98888 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
81469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (817 مارس   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DRIBRA

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخدمات املبعلقة بالبناء، اإلنعاش 

العقاري واألشغال العامة واملخبلفة.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

أبي الحسن الشادلي عسارة وردة رقم 

طنجة   98888  - األر�سي  الطابق   (

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسسال الشركة: 1.888.888 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد الدغوغي ممسن : 18.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الدغوغي ممسن عنوانه)ا( 

مجسوعة ب ألطو راديو رقم 1 888)9 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد الدغوغي ممسن عنوانه)ا( 

مجسوعة ب ألطو راديو رقم 1 9888 

العرائش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   17 بباريخ  بطنجة  البجارية 

817) تمت رقم 181489.

549I

ste el ghazal consulting

STE ZAYANECO sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste el ghazal consulting

الطابق م رقم 64 تجزئة الفرح بلوك 

4، 54888، خنيفرة املغرب

STE ZAYANECO sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق ) 

رقم 6) زنقة ) حي النجاح - 54888 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

981م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ZAYANECO sarl

البصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االست8اد- االشغال املخبلفة.

عنوان املقر االجبساعي : الطابق ) 

 54888 رقم 6) زنقة ) حي النجاح - 

خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسسال الشركة: 1.888.888 

درهم، مقسم كالبالي:

 5.888  : بوطعا0  ايهاب  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 5.888  : اعدوش  يونس  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوطعا0  ايهاب  السيد 

 54888 الزرقطوني  شارع   ( رقم 

خنيقرة املغرب.

عنوانه)ا(  اعدوش  يونس  السيد 

ايت لحسن اوسعيد تاعبيت 54888 

خنيقرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  بوطعا0  ايهاب  السيد 

 54888 الزرقطوني  شارع   ( رقم 

خنيقرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

18 غشت  بباريخ  االببدائية بخنيفرة 

1)8) تمت رقم 1)8)/15م.

558I
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Cap Conseils

MEDIASTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani، ,م8م
20390، Casablanca Maroc

MEDIASTER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 19) شارع 
الزرقطونني’ زاوية ابراهيم الروداني 
- مكبب 4م - 78م8) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

9)4م51
في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MEDIASTER
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلست8اتيجية  في  االستشارات 
 - اإلعالمي  والبخطيط  اإلعالمية 
 - الرقسية  االتصاالت  استشارات 

إنشاء اإلعالنات.
 (19  : االجبساعي  املقر  عنوان 
ابراهيم  زاوية  الزرقطونني’  شارع 
4م - 78م8) الدار  الروداني - مكبب 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 888  : برادة  فقيه  حسزة  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
 (88  : بوطالب  مريم  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسزة فقيه برادة عنوانه)ا( 
16 زنقة أحسد املجاطي 8888) الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  بوطالب  مريم  السيدة 
 7 املندب مدرج ب شقة  باب  7 زنقة 
البيضاء  الدار   (8888 ( الطابق  و9 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد حسزة فقيه برادة عنوانه)ا( 
16 زنقة أحسد املجاطي 8888) الدار 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.
551I

مسبامنة شامة

 EL IDIDAK IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي8 جديد للشركة

مسبامنة شامة
شارع املسي8ة رقم )14 الطابق االول 

الناظور شارع املسي8ة رقم )14 
الطابق االول الناظور، 888)6، 

الناظور املغرب
 EL IDIDAK IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 91م شارع 

املسي8ة الطابق الثاني الشقة 4 
الكندي الناظور 91م شارع املسي8ة 

الطابق الثاني الشقة 4 الكندي 
الناظور 888)6 الناظور املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.6(87
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 يوليوز   (9 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

حساوي عالل كسسي8 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 89 غشت 

1)8) تمت رقم 666م.
55(I

عبد الرحسان اعبيبي

STE LINADIS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

عبد الرحسان اعبيبي
عسارة م الطابق مالشقة 7 بني 

مكيلد مكناس، 58888، مكناس 
املغرب

STE LINADIS شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي عسارة ) 

تجزئة مرجان ) مبجر رقم 18 طريق 
اكوراي مكناس - 58888 مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م6)م).

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 ماي  1م  في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد STE LINADIS مبلغ 
وعنوان  درهم   1.888.888 رأسسالها 
تجزئة   ( عسارة  اإلجبساعي  مقرها 
مرجان ) مبجر رقم 18 طريق اكوراي 
املغرب  مكناس   58888  - مكناس 
واملسي8  الشريك  وفاة   : ل  نتيجة 
السفياني  املرحو0  للشركة  الوحيد 

مصطفى.
و حدد مقر البصفية ب عسارة ) 
تجزئة مرجان ) مبجر رقم 18 طريق 
مكناس   58888  - مكناس  اكوراي 

املغرب. 
و عين:

أعبيبي  الرحسان  عبد  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( عسارة م الطابق م الشقة 
58888 مكناس املغرب  7 بني مكيلد 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 
تجزئة   ( عسارة   : بالبصفية  املبعلقة 
مرجان ) مبجر رقم 18 طريق اكوراي 

مكناس

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 47).

Iم55

KHM CONSULTING

ATELIER INSIDE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعسران املسر ب الطابق 
االول الرقم 186 تقاطع شارع ممسد 
الخامس واملقاومة، 8858)، الدار 

البيضاء املغرب
ATELIER INSIDE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 
الدارالبيضاءـ 67 زنقة عزيز بالل 
الطابق الثاني رقم م املعاريف - 

78م8) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م9مم51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   8(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ATELIER INSIDE
غرض الشركة بإيجاز : زخرفة أو 

زخرفة الشقق.
 : االجبساعي  املقر  عنوان 
بالل  عزيز  زنقة   67 الدارالبيضاءـ 
 - املعاريف  م  رقم  الثاني  الطابق 

78م8) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : ممسد  لوليدي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ممسد  لوليدي  السيد 

تجزئة املنظر الجسيل رقم 76 سيدي 

الدارالبيضاء   (85(8 معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ممسد  لوليدي  السيد 

تجزئة املنظر الجسيل رقم 76 سيدي 

معروف 8)85) الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798885.

554I

عبد الرحسان اعبيبي

STE MS.VER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

عبد الرحسان اعبيبي

عسارة م الطابق مالشقة 7 بني 

مكيلد مكناس، 58888، مكناس 

املغرب

STE MS.VER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي سفلي رقم 

18 الشقة م الزنقة14 حي االطلس 

1 سيدي بوزكري - 58888 مكناس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.49171

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يونيو   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بمري  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   588

588 حصة لفائدة السيد )ة( ممسد 

صغي8ي بباريخ 8) يونيو 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   (6 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 559م.

555I

عبد الرحسان اعبيبي

STE MS.VER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

عبد الرحسان اعبيبي

عسارة م الطابق مالشقة 7 بني 

مكيلد مكناس، 58888، مكناس 

املغرب

STE MS.VER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي سفلي رقم 

18 الشقة م الزنقة14 حي االطلس 

1 سيدي بوزكري - 58888 مكناس 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.49171

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يونيو   (8 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اشغال األلومنيو0.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   (6 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 559م.

556I

DRIEB & ASSOCIES

ALMT MÉDICAL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 6( BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS،

20110، CASABLANCA MAROC

ALMT MÉDICAL شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي مركز 
رياض، 61 شارع اللة الياقوت 

زازية مصطفى املعاني الطابق األول 
املكبب رقم 57 - 8148) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م89)51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   8(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 ALMT : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.MÉDICAL
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج 

لفائدتها أو لفائدة األغيار:
أجهزة  وتوزيع  وتسويق  اسبي8اد   -
في  الطبي  للتشخيص  الكواشف 

املخب 8.
واألجهزة  الكواشف  تسويق   -

واملعدات الطبية.
املبعلقة  العسليات  جسيع   -

بالبجارة الدولية،
- الشراء والبيع أو بالعسولة.

)املعدات  البصدير   / االسبي8اد   -
التشخيص  معدات  البقنية،  الطبية 
املخب 8ات  ومعدات  االستهالكية 
املركبات  الكواشف،  وتوزيع  العلسية 

الطبية(.
الشحن،  الببادل،  البسثيل،   -
النقل،  البعشي8،  البوزيع،  التسويق، 
اإليجار، العسولة أو السسسرة، توزيع 
جسيع املنبجات املادية، املسبلزمات، 
اآلالت، املواد، األجهزة، قطع الغيار، 
املواد الغذائية، املواد األولية، جسيع 
مصنعة  الغي8  أو  املصنعة  املواد 
من  وغي8ها  والبضائع  املنبجات 

املنبجات املساثلة أو ذات الصلة،

البسثيل،  البصدير،  االسبي8اد،   -

البوزيع، التسويق الجسلة والبقسيط 

والصيدالنية  الطبية  املواد  لجسيع 

والبيولوجية والكيسيائية الجاهزة.

العسليات  جسيع  أعم،  وبشكل 

واسبغالل  وحيازة  بإنشاء  املبعلقة 

وكذلك  البجارية،  األصول  جسيع 

غي8  أو  املباشرة  املشاركات  جسيع 

في  األشكال  من  شكل  بأي  املباشرة 

الشركات التي تسعى لبمقيق أهداف 

أعم،  وبشكل  صلة.  ذات  أو  مساثلة 

املالية  أو  البجارية  املعامالت  جسيع 

أو الصناعية أو املنقولة أو العقارية 

املبعلقة بهذه األشياء بشكل مباشر أو 

غي8 مباشر.

مركز   : االجبساعي  املقر  عنوان 

زازية  الياقوت  اللة  61 شارع  رياض، 

مصطفى املعاني الطابق األول املكبب 

البيضاء  الدار   (8148  -  57 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

 WEDISTRIB : 1.888 الشركة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   WEDISTRIB الشركة 

كلم RN 17 رقم 9 تيط مليل 9648) 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد أحسد أمين علوي عنوانه)ا( 

زنقة أميسة سايح الشقة 1 حي راسين 

8188) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789414.

557I



18111 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 8م ممر0 م144 )8 ستبس 8 1)8)) 

عبد الرحسان اعبيبي

STE MS.VER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

عبد الرحسان اعبيبي
عسارة م الطابق مالشقة 7 بني 

مكيلد مكناس، 58888، مكناس 
املغرب

STE MS.VER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي سفلي رقم 
6م قطاع 7 قرطبة - 58888 مكناس 

املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.49171

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تمويل  تم   (8(1 يونيو   (8 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 - قرطبة   7 قطاع  6م  رقم  »سفلي 
»سفلي  إلى  املغرب«  مكناس   58888
حي  الزنقة14  م  الشقة   18 رقم 
 58888  - بوزكري  سيدي   1 االطلس 

مكناس املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (8 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 559م.
558I

عبد الرحسان اعبيبي

STE MS.VER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

عبد الرحسان اعبيبي
عسارة م الطابق مالشقة 7 بني 

مكيلد مكناس، 58888، مكناس 
املغرب

STE MS.VER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي سفلي رقم 
18 الشقة م الزنقة14 حي االطلس 
1 سيدي بوزكري - 58888 مكناس 

املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.49171

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 يونيو   (8 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 
سعيد  وطاهي8ي  ممسد  صغي8ي 

كسسي8 آخر
تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (6 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 559م.
559I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

METALCER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° (1
 APT N°10 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
METALCER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل 

بالزينات املركز دوار الزينات جساعة 
الزينات قيادة بنقريش إقليم تطوان 

- 888م9 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

89م9)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 أبريل   86
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.METALCER
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألملنيو0  للصدأ  املقاو0  الفوالذ 

واملعدن..
ممل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
بالزينات املركز دوار الزينات جساعة 
الزينات قيادة بنقريش إقليم تطوان 

- 888م9 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد جراري ممسد : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد جراري عبد الرحسن : 588 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ممسد  جراري  السيد 

زنقة  رشد  ابن  شارع  الجديد  الحي 

)18م9  الفنيدق   (8 رقم  مراكش 

تطوان املغرب.

الرحسن  عبد  جراري  السيد 

شارع  رشيد  موالي  تجزئة  عنوانه)ا( 

)18م9  الفنيدق  7م  رقم  بغداد 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ممسد  جراري  السيد 

زنقة  رشد  ابن  شارع  الجديد  الحي 

)18م9  الفنيدق   (8 رقم  مراكش 

تطوان املغرب

الرحسن  عبد  جراري  السيد 

شارع  رشيد  موالي  تجزئة  عنوانه)ا( 

)18م9  الفنيدق  7م  رقم  بغداد 

تطوان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   (8 بباريخ  ببطوان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 8949.

568I

STE AUCOGEST SARL

BO IP
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 989م HAY AL QODS

 DCHEIRA، 86360، INEZGANE

MAROC

BO IP شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم م5 

الطابق الخامس عسارة فلوريدا 

شارع الحسن الثاني اكادير - 88888 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

48581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   8(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

.BO IP : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات القانونية والضريتية.
م5  رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الطابق الخامس عسارة فلوريدا شارع 

الحسن الثاني اكادير - 88888 اكادير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : ورحسان  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم ورحسان عنوانه)ا( 
ازرو  تسريسط  158 حي  رقم   ( بلوك 

ايت ملول م8615 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد ابراهيم ورحسان عنوانه)ا( 
ازرو  تسريسط  158 حي  رقم   ( بلوك 

ايت ملول م8615 انزكان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م)  بباريخ  باكادير  البجارية 

1)8) تمت رقم 8م1861.

561I
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STE NEW MOMENTUM CONSULTING SARL

شركة بارا فارما�سي بيو
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE NEW MOMENTUM
CONSULTING SARL

 N°1 BIS, IMM (8 AV DES FAR
 MEKNES VN، 50000، MEKNES

MAROC
شركة بارا فارما�سي بيو شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي كراج 
املسبخرج من املنزل الكائن برقم 

4م1 جناح 4 تجزئة قرطبة مكناس - 
58888 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
54117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   86
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
: شركة  بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

بارا فارما�سي بيو.
بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصيدالنية  شبه  للسنبجات 

بالبقسيط 
تاجر املكسالت الغذائية وكواشف 

التشخيص في املخب 8.
كراج   : االجبساعي  املقر  عنوان 
برقم  الكائن  املنزل  من  املسبخرج 
4م1 جناح 4 تجزئة قرطبة مكناس - 

58888 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 السيدة بولعروب فاطسة الزهراء :

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الزهراء  فاطسة  بولعروب  السيدة 

 14 الشقة   11 عسارة  عنوانه)ا( 

 58888 مكناس  توالل   ( السكينة 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

الزهراء  فاطسة  بولعروب  السيدة 

 14 الشقة   11 عسارة  عنوانه)ا( 

 58888 مكناس  توالل   ( السكينة 

مكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم -.

56(I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE BENJAQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،(6888 ،84م16 ص.ب م

MAROC

STE BENJAQ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي ميسونة 

بلوك م8 رقم )9 - 6888) سطات 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

م74.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم   (8(1 يونيو   86 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

من  أي  درهم«  »688.888.م 

 4.188.888« إلى  درهم«   588.888«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
19 غشت  بباريخ  االببدائية بسطات 

1)8) تمت رقم 1)/م))1.

Iم56

MOORISH

SORGEL GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
9م شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 
د، 8888)، الدار البيضاء املغرب
SORGEL GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي زاوية 
شارع عبد املومن وزنقة سسية، 
إقامة شهرزاد م الطابق 4 الرقم 

8) النخيل - 48م8) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م47م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SORGEL GROUPE
اسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير وتوزيع املنبجات الغذائية.
زاوية   : االجبساعي  املقر  عنوان 
سسية،  وزنقة  املومن  عبد  شارع 
الرقم   4 الطابق  م  شهرزاد  إقامة 
البيضاء  الدار  48م8)   - النخيل   (8

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد سفيان لخنيك : 67 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

مم حصة   : السيد جعفر اعالهي 
بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لخنيك  سفيان  السيد 
املدينة   85 فيال  تاون  كرين  كازا 
النواصر   (7888 الخضراء بوسكورة 

املغرب.
عنوانه)ا(  اعالهي  جعفر  السيد 
الشق  عين  الزكاورة  تجزئة   1 زنقة   7

8888) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  لخنيك  سفيان  السيد 
املدينة   85 فيال  تاون  كرين  كازا 
النواصر   (7888 الخضراء بوسكورة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798158.
564I

comptable(818

AFROWAYS LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptable(818
 tanger tanger، 90000، tanger

maroc
AFROWAYS LOGISTICS شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
تارودانت مجسع أبراج بلوك 6 

مكبب م1 مكرر - 98888 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
17م119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   85
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AFROWAYS LOGISTICS
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والدولي  الوطني  ال 8ي  للنقل  تجارى 

للبضائع.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تارودانت مجسع أبراج بلوك 6 مكبب 

م1 مكرر - 98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد الفياللي منعم حسزة : 188 

حصة بقيسة 1.888 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حسزة  منعم  الفياللي  السيد 
هيا0  عسارة  الكندي  زنقة  عنوانه)ا( 
طنجة   98888  15 شقة  م  الطابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
حسزة  منعم  الفياللي  السيد 
هيا0  عسارة  الكندي  زنقة  عنوانه)ا( 
طنجة   98888  15 شقة  م  الطابق 

املغر
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 81)45).
565I

PREMIUM FINANCE

M.K.C TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE ( RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.، 40000،
MARRAKECH MAROC

M.K.C TRANS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم )م 

الحي الصناعي حساعة تامصلوحت - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

117865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 M.K.C : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الدولية والوطنية

نقل البضائع لحساب الغي8.
)م  رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الحي الصناعي حساعة تامصلوحت - 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : شفول  مصطفى  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى شفول عنوانه)ا( 

سيبع  74م  رقم  تاسلطانت  تجزئة 

48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد مصطفى شفول عنوانه)ا( 

سيبع  74م  رقم  تاسلطانت  تجزئة 

48888 مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6988)1.
566I

AGENCE ET CONSULTING SAKINA

 AGENCE ET CONSULTING
SAKINA

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AGENCE ET CONSULTING
SAKINA

CASA، 20000، الدار البيضاء 
maroc

 AGENCE ET CONSULTING
SAKINA شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي )مم شارع 
إبراهيم روداني ط 5 ش 1) إقالة 
الريمان - 8مم8) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
887م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   84
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 AGENCE ET CONSULTING

.SAKINA
 LA  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.GERANCE D’IMMEUBLES
عنوان املقر االجبساعي : )مم شارع 
إقالة   (1 ش   5 ط  روداني  إبراهيم 
البيضاء  الدار  8مم8)   - الريمان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

NGAKOUSSOU SADI- السيد 
 188 بقيسة  حصة   DJEFF : 1.888

درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
NGAKOUSSOU SADI- السيد 
DJEFF عنوانه)ا( الغابون 88 لي 8فيل 

الغابون.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
NGAKOUSSOU SADI- السيد 
DJEFF عنوانه)ا( الغابون 88 لي 8فيل 

الغابون
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م79845.

567I

YF CONSULTING SERVICES

BRESAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N(

 BUREAU N 4، 14000، KENITRA
MAROC

BRESAGRI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 
البمت األر�سي لفيال راك رقم م اوالد 
اوجيه القنيطرة. - 14888 القنيطرة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
م5959.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت  م1  في  املؤرخ 

املصادقة على :
السعيد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجبساعية  حصة   588 الجوطي 
السيد  لفائدة  حصة   1.888 أصل 
م1 غشت  بباريخ  )ة( رشيد بوالعلف 

.(8(1
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

م)  بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 88866.

568I

Dilegis Premium Service

 HASSAD INVEST BY
RMAILY

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D›alger Et (,Rue

 Abou Bakr Al Baklani مème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

 HASSAD INVEST BY RMAILY

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 

األول رقم 16 الشارع رقم 1 تقسيم 

لعالج بوركون الدار البيضاء 88)1) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

585م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   85

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HASSAD INVEST BY RMAILY

أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وعزل  والبكييف  والبدفئة  السباكة 

الب 8يد وإنشاء غرف الب 8يد وشبكات 

والغاز  والطبية  الصناعية  السوائل 

والهواء املضغوط وإنشاءات

أعسال مبنوعة، تشييد املباني بسا 

املقاوالت  في  الحرف  جسيع  ذلك  في 

الفنية،  الدراسات  إجراء  العامة، 

االخببارات،  تمليل  االستشارات، 

إدارة املشاريع واألعسال

املشاريع  ومراقبة  وإدارة  تنسيق 

والبيع والشراء واالسبي8اد والبصدير 

ألي منبج ومواد بشكل عا0 أي مواد 

الهواء  وتكييف  بالسباكة  تبعلق 

والصيدليات  واألجهزة  والبدفئة 

والحساية  والسباكة  والكهرباء 

 -  CFO / CFA وكهرباء  والحريق 

ومعالجة   HVAC املبجددة،  الطاقة 

الهواء والهواء املضغوط والصناعة.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

تقسيم   1 رقم  الشارع   16 رقم  األول 

لعالج بوركون الدار البيضاء 88)1) 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 Hicham RMAILY : السيد 

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 Hicham RMAILY السيد 

املحسدي  حي  السبع  عين  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   (8(58 السبع  عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

 Hicham RMAILY السيد 

املحسدي  حي  السبع  عين  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   (8(58 السبع  عين 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 45)798.

569I

O’GESTION & CONSEIL

ENERGYPRO TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

O›GESTION & CONSEIL
68 الحي البلدي الزاري، 68888، 

OUJDA MAROC
ENERGYPRO TECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 15 زنقة 
جسال الدين األفغاني الطابق األول 

شقة م - 68888 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

7967م
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   8(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ENERGYPRO TECH
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أشغال  املبجددة،  الطاقات  في 
آليات  بيع  البناء،  أوأشغال  مخبلفة 

ومسبلزمات الطاقات املبجددة.
15 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 
األول  الطابق  األفغاني  الدين  جسال 

شقة م - 68888 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
958 حصة   : الكور  السيد عي�سى 

بقيسة 188 درهم للحصة.
حصة   58  : الكور  أمال  السيدة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الكور  عي�سى  السيد 
 6 رقم   1 كانون  زنقة  الياتني  تجزئة 

68888 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  الكور  أمال  السيدة 
 6 رقم   1 كانون  زنقة  الياتني  تجزئة 

68888 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  الكور  عي�سى  السيد 
 6 رقم   1 كانون  زنقة  الياتني  تجزئة 

68888 وجدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 967).

578I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

TANANE BARAKA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim

 1er Etage n° 16، 90000، tanger

MAROC

TANANE BARAKA شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي )) تجزئة 

ال 8كة، قطعة رقم )) حي الرهراه - 

98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

119415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TANANE BARAKA
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تخزين   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد الغدائية وفق النظا0 البارد.

عنوان املقر االجبساعي : )) تجزئة 
 - الرهراه  حي   (( رقم  قطعة  ال 8كة، 

98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 : طنان  الرحسان  عبد  السيد 
درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
طنان  الرحسان  عبد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة مباركة شارع القدس 

رقم 4699 98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
طنان  الرحسان  عبد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة مباركة شارع القدس 

رقم 4699 98888 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 7419.

571I

ADVISORY PARTNERS

 AFRICA METAL
PACKAGING INDUSTRY

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A
 1ER étage Casablanca، 20160،

Casablanca Maroc
 AFRICA METAL PACKAGING

INDUSTRY شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 7 زنقة 
ستبة اقامة رامي الطابق الباني 

مكبب رقم 8 الدار البيضاء - 8))8) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
875م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   8(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 AFRICA METAL PACKAGING

.INDUSTRY
غرض الشركة بإيجاز : :

تعبئة  • تصنيع وتسويق منبجات 
وفي  املغرب  في  الزراعية  األغذية 

الخارج.
األغذية  إنباج  وحدات  تشغيل   •

الزراعية الصناعية.
واملنقولة  املالية  األصول  إدارة   •

والعقارية.
معسل  وتشغيل  وتأجي8  تركيب   •

تصنيع منبجات البعبئة والبغليف.
أو  مساهسة  على  االسبمواذ   •
كانت  سواء  شركة،  أي  في  مصلحة 
أ0  أعاله  املذكورة  باألنشطة  مرتبطة 

ال.
املباني  جسيع  واستئجار  اقبناء   •
املعدات  البجارية وجسيع  األصول  أو 
التي يسكن اسبخدامها بشكل مباشر 
أو غي8 مباشر لألشياء املذكورة أعاله ؛
املعامالت  جسيع  عا0،  وبشكل   •
الصناعية،  أو  البجارية  أو  املالية 
قد  التي  العقارية  والغي8  العقارية 
غي8  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مباشر كلًيا أو جزئًيا بهذا النشاط أو 
من املحبسل أن تعزز تطوير الشركة، 
وكذلك جسيع املساهسات املباشرة أو 

غي8 املباشرة في مهسا كان شكلها 
التي  الشركات  جسيع  في  سواء 
تسعى لبمقيق أهداف مساثلة أو ذات 

صلة..

زنقة   7  : االجبساعي  املقر  عنوان 

الباني  الطابق  رامي  اقامة  ستبة 

مكبب رقم 8 الدار البيضاء - 8))8) 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 AFRICA FOOD الشركة 

حصة   DEVELOPMENT : 1.888

بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 AFRICA FOOD الشركة 

زنقة   7 DEVELOPMENT عنوانه)ا( 

الباني  الطابق  رامي  اقامة  ستبة 

 (8((8 البيضاء  الدار   8 مكبب رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد اكركون بدر عنوانه)ا( الدار 

املنزه  اقامة  الحسني  حي  البيضاء 

سعادة شقة 4) رقم 169 مازوال زنقة 

1 88م8) الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789599.

57(I

AMGHAR FRERES

أمغار فرير
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR FRERES

 ZONE INDUSTRIELLE

 GZENAYA QU 1 TANGER،

90000، TANGER MAROC

أمغار فرير شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي املنطقة 

الصناعية غزناية زنقة 1 طنجة - 

98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

45م119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   84

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

أمغار   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

فرير.

البنسية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارية والبجارة في مواد البناء.

املنطقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - طنجة   1 زنقة  غزناية  الصناعية 

98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد أمغار توفيق : 1.888 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  توفيق  أمغار  السيد 

رقم  املسبقبل  تجزئة  البالية  طنجة 

م5 98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  توفيق  أمغار  السيد 

رقم  املسبقبل  تجزئة  البالية  طنجة 

م5 98888 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 88م45).
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Daily health corner

ديلي هلت كورنر
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Daily health corner
 Ain diab Complexe Rio Appt

 4116 Ain diab Complexe
 Rio Appt 4116، 20200،

CASABLANCA املغرب
ديلي هلت كورنر شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 
معاريف،رسين،بالس نيد ليزيغيس 

رقم 8) زنقةإسيوتي وزنقة الباستيل 
- 88)8) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
681م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
ديلي   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

هلت كورنر.
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بدنية ورياضية،مبابعةغدائية.
 : االجبساعي  املقر  عنوان 
ليزيغيس  نيد  معاريف،رسين،بالس 
8) زنقةإسيوتي وزنقة الباستيل  رقم 

- 88)8) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 58.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 588  : هند  شرقاوي  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هند  شرقاوي  السيدة 

معاريف  طابق5  الفرات  زنقة   84

88)8) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  هند  شرقاوي  السيدة 

معاريف  طابق5  الفرات  زنقة   84

88)8) الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

574I

A. SAAIDI CONSULTANTS

BAYT AL BAHR
إعالن مبعدد القرارات

أ. السعيدي مستشارون

4، ساحة ماريشال - الدار البيضاء 

الهاتف : 7.99.16).)).85 / 

85.((.(9.54.(9

الفاكس: 4).18.)).)).85 

------

»BAYT AL BAHR«

شركة ذات مسؤولية ممدودة 

 رسسالها 188.888,88 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء – 

عسالة عين السبع

الحي املحسـدي – الطريق الرئيسية 

رقم 1 

السجل البجاري رقم 65).84م

فقدان ثالثة أرباع (¾) رسسال 

الشركة واسبسرار اسبغاللها 

العادي  غي8  القرار  بسوجب   –  I

للشركاء بباريخ 9 غشت 

طبقا  يتبون  وهم   ،(8(1

القانون  من   86 املادة  ملقبضيات 

 1997 ف 8اير  م1  بباريخ   96-5

 (1-85 رقم  بالقانون  واملبسم  املعدل 

ال  أنه  تقرر   ،(4-18 رقم  والقانون 

داعي للحل املسبق للشركة، رغم أن 

الرساميل الذاتية تقل عن ربع )1/4) 

رسسال الشركة.

القانوني  باإليداع  القيـا0  تم   -  II

املحكسة  لدى  الضبط  بكبابة 

م)  بباريخ  البيضاء  للدار  البجارية 

غشـت 1)8) تمت رقم مم7984.
 عن املسبخلص والبيانات

575I

fiduazizi

 NOMAD SAHARIANO

FINO
إعالن مبعدد القرارات

fiduazizi

شارع عسر املخبار حي القدس شارع 

عسر املخبار حي القدس، 7888، 

العيون املغرب

 NOMAD SAHARIANO FINO

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: شارع 

ادريس االول م6 زنقة القلعة حي 

الرملة 81 شارع ادريس االول م6 

زنقة القلعة حي الرملة 81 78888 

العيون املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

م776).

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 87 غشت 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 

الذي  84-م8-)81-8:  رقم  قرار 

السيد  تفويت   81- مايلي:  على  ينص 

لفائدة  حصة   588 خليد  حاتم 

تغيي8   8(- خليد  املهدي  السيد 

شركة  الى  للشركة  القانوني  الشكل 

تغيي8  -م8  املحدودة  املسؤولية  دات 

االسم  تغيي8   84- الشركة  نشاط 

 MAROC FRUIT للشركة  البجاري 

PREMIUM

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

الذي  84-م8-)81-8:  رقم  بند 

السيد  تفويت   81- مايلي:  على  ينص 

لفائدة  حصة   588 خليد  حاتم 

تغيي8   8(- خليد  املهدي  السيد 

شركة  الى  للشركة  القانوني  الشكل 

تغيي8  -م8  املحدودة  املسؤولية  دات 

االسم  تغيي8   84- الشركة  نشاط 

 MAROC FRUIT للشركة  البجاري 

PREMIUM

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

)1 غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/786).

576I

خ 8ة الشرق

SOPHYBER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

خ 8ة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم م بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم م بركان، 699، بركان 

املغرب

SOPHYBER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلجبساعي

 WAHDA ANGLE AHRAM RUE

 FES م EME ETAGE BERKANE -

BERKANE MAROC 88م68.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

665م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم   (8(1 يوليوز   88 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

 18.888« من  أي  درهم«   198.888«

عن  درهم«   (88.888« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (4 بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/498.

577I
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CORPORATE AUDIT GROUP

EL MAN GROUPE
إعالن مبعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم ))، 8888)، 

casablanca maroc

EL MAN GROUPE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: الطريق 

 ،(6/Sect F(5 ،111 الساحلية

عين السبع - 8888) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.(57681

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في م1 يوليوز 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص على مايلي: 

تغيي8 غرض الشركة ليصيح الشراء، 
البيع والكراء العقاري

قرار رقم ).: الذي ينص على مايلي: 

سسي8ة  السيدة  هبة  على  املصادقة 

املنصوري  ياسين  والسيد  عدناني 

لفائدة  اجبساعية  حصة   6.(58

السيدة شادية املنصوري

على  ينص  الذي  م.:  رقم  قرار 

مايلي: املوافقة على اسبقالة املسي8ين 

عدناني  سسي8ة  )السيدة  الحاليين 

والسيد ياسين املنصوري(

قرار رقم 4.: الذي ينص على مايلي: 

املنصوري  شادية  السيدة  تعيين 

)مغربية،  للشركة  وحيدة  كسسي8ة 

بطاقة تعريف رقم 847مممBK( ملدة 

غي8 ممدودة مع جسيع الصالحيات

قرار رقم 5.: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  األسا�سي  القانون  تعديل 

لبصبح ذات الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الغرض االجبساعي

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الحصص

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الرأسسال

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: تعيين املسي8ين

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: صالحيات التسيي8

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798574.
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 FIRST SMART EDUCATION CENTRE PRIVE -

SARL AU, sigle: FSECP

 FIRST SMART«
 EDUCATION CENTRE

PRIVE «FSECP
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIRST SMART EDUCATION
 CENTRE PRIVE - SARL AU, sigle:

FSECP
 LOTISSEMENT KHADIJA LOT

 N°70 BIS ETAGE 1، 26202،
DEROUA Maroc

 FIRST SMART EDUCATION«
CENTRE PRIVE »FSECP شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
خديجة البقعة رقم 78 مكرر 

الطابق 1 - )8)6) الدروة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م1559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 FIRST« : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها
 SMART EDUCATION CENTRE

.PRIVE »FSECP
يكسن   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغرض اإلجبساعي للشركة، سواء في 
لحسابها  الخارج، سواء  في  أو  املغرب 
األغيار،  عن  نيابة  أو  و/  الخاص 
جسيع  تقديم  البالية:  األنشطة  في 
والت8بية  والبعليم  البكوين  خدمات 
تصدير  االسبي8اد،   - عا0  بشكل 
وبيع  وشراء  التسويق  الخدمات، 
واألدوات  واملعدات  املواد  جسيع 
تعليمي  طابع  ذات  واملواد  واملنبجات 
والروبوتيك  وديداكبيكي  وبيداغوجي 
أنواع  جسيع  تقديم  والهندسة– 
الخدمات استشارة املبعلقة بالتسيي8 
وتفويض  البوجيه  األعسال،  وإدارة 
والبدقيق  الدعم  وتقديم  األعسال 
والبدريب والوساطة من أجل اإلدارة 
الذاتي،  والبطوير  األعسال،  وتسيي8 
وبمث عن التشغيل واإلدماج بسوق 
الشغل، البدريب وتكوين، واستشارة 
في املوارد التشرية والتشغيل، وإنشاء 
مواقع االلكت8ونية، خدمات االتصال 
املؤتسرات  وتنظيم  والتسويق 
والبظاهرات،  والندوات  واملعارض 
والبوزيع  والنشر  الت8ويج  والبنشيط، 
وتمرير جسيع أنواع الكبب، املجالت 
البعليسية  ال 8امج  أو  البمث  وأعسال 
بأي  املشاركة،  أعم،  وبشكل   -
البجارية  األعسال  جسيع  في  وسيلة، 
التي  أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات  أو 
تكون  قد  والتي  إنشاؤها،  سيبم 
سيسا  وال  الشركة،  بهدف  مرتبطة 
جديدة،  شركات  إنشاء  طريق  عن 
واملساهسة أو االكبباب أو إعادة شراء 
األوراق املالية أو الحقوق االجبساعية 
أو االندماج أو البمالف أو الشراكة 
املصالح  مجسوعة  أو  املشاركة  في 
االقبصادية أو إدارة اإليجار، وجسيع 
والصناعية  البجارية  املعامالت 
املبعلقة  والعقارية  واملنقولة  واملالية 
بشكل مباشر أو غي8 مباشر باألشياء 
أن  املحبسل  من  أو  أعاله،  املذكورة 

تعزيز تمقيقها وتطويرها..

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
خديجة البقعة رقم 78 مكرر الطابق 

1 - )8)6) الدروة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
حصة   188  : جبلي  سسي8  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سسي8 جبلي عنوانه)ا( درب 
الشرفاء زنقة )6 رقم 4 8558) الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد سسي8 جبلي عنوانه)ا( درب 
الشرفاء زنقة )6 رقم 4 8558) الدار 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بباريخ  ب 8شيد  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1869.
579I

0 س س ج

كولد بورك كوميرس
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

0 س س ج
)9 شارع الزرقطوني كليز مراكش، 

48888، مراكش املغرب
كولد بورك كومي8س شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي )9 شارع 

الزرقطوني رقم 6 كليز مراكش - 
48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
117851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   86
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
كولد   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

بورك كومي8س.
االسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبصدير 
توزيع املنبجات الزراعية

الدعاية والالشهار.
عنوان املقر االجبساعي : )9 شارع 
 - مراكش  كليز   6 رقم  الزرقطوني 

48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسسال الشركة: 1.888.888 

درهم، مقسم كالبالي:
حصة   1.888  : فريد  بادا  السيد 

بقيسة 1.888 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بادا فريد عنوانه)ا( تجزئة 
 (14 رقم   1( الشطر  تاركة  زهور 

تاركة 48888 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد بادا فريد عنوانه)ا( تجزئة 
 (14 رقم   1( الشطر  تاركة  زهور 

تاركة 48888 مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6885)1.
588I

CORPORATE AUDIT GROUP

RESPIRE AIR
إعالن مبعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم ))، 8888)، 
casablanca maroc

RESPIRE AIR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجبساعي: 46، شارع 
عبد الهادي بوطالب )طريق أزمور 

سابقا( - 8888) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

5)998م.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 89 يوليوز 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 

على  ينص  الذي   :.1 رقم  قرار 

العالمبين  اسبعسال  تسجيل  مايلي: 

و»   »  HOME AIR  « البجاريبين 

 » OXYLIFE

قرار رقم ).: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم م: الذي ينص على مايلي: 

االسم االجبساعي

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798575.

581I

CORPORATE AUDIT GROUP

LINEA LUXE
إعالن مبعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم ))، 8888)، 

casablanca maroc

LINEA LUXE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: املنطقة 

الصناعية موالي رشيد زنقة م رقم 

147 بن مسيك سيدي عبسان - 

8888) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

1م96)).

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 7) يونيو 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص على مايلي: 
من  الرغم  على  الشركة  اسبسرارية 

فقدان أكث8 من ثالثة أرباع رأسسالها
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
بند رقم.: الذي ينص على مايلي:.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798576.
58(I

ETABBAA LAHCEN

 BOUFNICHAL
D›ELECTRICITE GENERALE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

 BOUFNICHAL D›ELECTRICITE
GENERALE شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي دار ملان 

بلوك ك اقامة 77) رقم 5 حي 
املحسدي الدار البيضاء - 8888) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م1469).

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (819 8م دجن 8  في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 BOUFNICHAL الوحيد  الشريك 
مبلغ   D’ELECTRICITE GENERALE
وعنوان  درهم   18.888 رأسسالها 
ك  بلوك  ملان  دار  اإلجبساعي  مقرها 
اقامة 77) رقم 5 حي املحسدي الدار 
البيضاء  الدار   (8888  - البيضاء 
نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

دار  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
حي   5 رقم   (77 اقامة  ك  بلوك  ملان 

 (8888  - البيضاء  الدار  املحسدي 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

بوفنيشل  احسد  السيد)ة( 

اقامة  ك  بلوك  ملان  دار  وعنوانه)ا( 
الدار  املحسدي  حي   5 رقم   (77

البيضاء  الدار   (8888 البيضاء 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 8)8) تمت رقم 587115.

Iم58

CAF MANAGEMENT

SWEET LIVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 7م الرقم 17 حي الهناء، 

18)8)، الدار البيضاء املغرب

SWEET LIVING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 17 زنقة 

الجياللي العريبي الطابق الخامس - 

88)8) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1م1م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 SWEET : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.LIVING
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اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقاري - بيع وشراء األرا�سي - اعسال 
الآلليات  است8اد   - والبجهيز  البناء 

واملواد الضرورية لإلنباج.
17 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 
 - الخامس  الطابق  العريبي  الجياللي 

88)8) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 588.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 4.(58  : العراقي  مدني  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
758 حصة   : العراقي  عسر  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مدني العراقي عنوانه)ا( )1 
الذئاب  عين  الهادي  املحيط  شارع 

8888) الدار البيضاء املغرب.
 1( السيد عسر العراقي عنوانه)ا( 
الذئاب  عين  الهادي  املحيط  شارع 

8888) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
 1( السيد عسر العراقي عنوانه)ا( 
الذئاب  عين  الهادي  املحيط  شارع 

8888) الدار البيضاء املغرب
 - بباريخ  ب-  القانوني  اإليداع  تم 

تمت رقم -.
584I

CORPORATE AUDIT GROUP

TRUEFIT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم ))، 8888)، 
casablanca maroc

TRUEFIT شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 67، شارع 
عزيز بالل، الطابق الثاني، رقم م، 
املعاريف - 8888) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م98م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   84

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TRUEFIT

ء  شرا غرض الشركة بإيجاز : - 

واسبي8اد وبيع املعدات الرياضية

- إدارة وتشغيل ومشورة القاعات 

واألندية الرياضية

- تنظيم األحداث.

عنوان املقر االجبساعي : 67، شارع 
م،  رقم  الثاني،  الطابق  بالل،  عزيز 

البيضاء  الدار   (8888  - املعاريف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

حصة   188  : نعيم  ممسد  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نعيم  ممسد  السيد 

النواصر  صالح  اوالد  الهواورة  دوار 

8888) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  نعيم  ممسد  السيد 

النواصر  صالح  اوالد  الهواورة  دوار 

8888) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798588.

585I

SOLERGIYA

SOLERGIYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLERGIYA

م1 زنقة احسد املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف، 8مم8)، 

الدار البيضاء املغرب

SOLERGIYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي م1 زنقة 

احسد املجاطي اقامة االلب طابق 

1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

8مم8) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م51151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOLERGIYA

1:مسثل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تجاري

): تاجر األلواح الشسسية.
م1 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 

طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احسد 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

8مم8) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيدة بثينة حسا0 : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيدة كلثو0 حسا0 : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسا0  بثينة  السيدة 

املراك�سي  العدراء  ابن  شارع   118

م الدار  تجزئة السكن املريح الطابق 

البيضاء  الدار   (8588 البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا(  حسا0  كلثو0  السيدة 

املراك�سي  العدراء  ابن  شارع   118

م الدار  تجزئة السكن املريح الطابق 

البيضاء  الدار   (8588 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  الكبي8  حسا0  السيد 

املراك�سي  العدراء  ابن  شارع   118

م الدار  تجزئة السكن املريح الطابق 

البيضاء  الدار   (8588 البيضاء 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 787651.

586I

CABINET AEQ

فاس تيكاري طمسيليسليك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET AEQ

 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9، 20042،

CASABLANCA MAROC

فاس تيكاري طسسيليسليك شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي )8) شارع 

عبد املومن الرقم 5 الطابق األر�سي 

- 6888م الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.416951

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر حل   (8(1 يوليوز   1( في  املؤرخ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة فاس 

تيكاري طسسيليسليك مبلغ رأسسالها
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مقرها  وعنوان  درهم   188.888
عبد  شارع   (8( اإلجبساعي 
األر�سي  الطابق   5 الرقم  املومن 
املغرب  الدارالبيضاء  6888م   -
التسويق. ضعف   : ل  نتيجة 
و حدد مقر البصفية ب )8) شارع 
األر�سي  الطابق   5 الرقم  املومن  عبد 
املغرب 6888م الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
أوزكونز  مقدر  موفيت  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( شارع ممسد السجلسا�سي 
بوركون   (4 الرقم  سامي  إقامة 
املغرب  الدارالبيضاء  6888م 

كسصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798418.
587I

مسبامنة شامة

 EXPLOR SERVICES
)EXPLOSER(

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مسبامنة شامة
شارع املسي8ة رقم )14 الطابق االول 

الناظور شارع املسي8ة رقم )14 
الطابق االول الناظور، 888)6، 

الناظور املغرب
 EXPLOR SERVICES (EXPLOSER(
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي بويزازارن 
احدادا الناظور - 888)6 الناظور 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.18867

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (815 أبريل   (9 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 EXPLOR SERVICES (EXPLOSER(

مبلغ رأسسالها 8.888) درهم وعنوان 

احدادا  بويزازارن  اإلجبساعي  مقرها 

املغرب  الناظور   6(888  - الناظور 

نتيجة ل : ازمة القطاع.
و حدد مقر البصفية ب بويزازارن 
الناظور   6(888  - الناظور  احدادن 

املغرب. 

و عين:

الحسراني  ممسد  السيد)ة( 

انصار  بني  الجديد  الحي  وعنوانه)ا( 

املغرب  الناظور   6(888 الناظور 

كسصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (1 بباريخ  بالناضور  االببدائية 

815) تمت رقم 6)5.

588I

cabinet jdaini

ADAWAT TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini

BD BIR ANZARANE 1 ETAGE)م 

 HAY EL HASSANI BERKANE،

63300، berkane maroc

ADAWAT TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 

عيشون رقم 5) احفي8 - 858م6 

احفي8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م798

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ADAWAT TRANSPORT
*نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب االخرين.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
858م6   - احفي8   (5 رقم  عيشون 

احفي8 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد امين مسباري : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد عبد الحكيم بنعودة : 588 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مسباري  امين  السيد 
زنقة املرابطين رقم م) احفي8 858م6 

احفي8 املغرب.
بنعودة  الحكيم  عبد  السيد 
اغبال  بنعودة  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 

)87م6 اغبال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  مسباري  امين  السيد 
زنقة املرابطين رقم م) احفي8 858م6 

احفي8 املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/488.
589I

LE NID D’ÉVEIL SARL AU

LE NID D’ÉVEIL SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE NID D’ÉVEIL SARL AU
شارع الحسن الشاذلي املجسع 

السكني اللقاء بلوك H رقم 61م، 
98888، طنجة املغرب

LE NID D’ÉVEIL SARL AU شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
الحسن الشاذلي املجسع السكني 

اللقاء بلوك H رقم 61م - 98888 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
69م119 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   85
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 LE NID : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.D’ÉVEIL SARL AU
: - حضانة  بإيجاز  غرض الشركة 

خاصة والبعليم قبل املدر�سي.
تسديد  يسكن  عامة:  وبصفة 
نشاط الشركة املذكور ليشسل جسيع 
أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  العسليات 
غي8 مباشر، كلًيا أو جزئًيا، بالنشاط 
من  يسكن  بشكل  أعاله  إليه  املشار 
مشاركة  أي  وكذلك  الشركة  تطوير 
شكل  بأي  مباشرة  غي8  أو  مباشرة 
تسعى  التي  الشركات  في  األشكال  من 
لبمقيق أهداف مساثلة أو ذات صلة.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
السكني  املجسع  الشاذلي  الحسن 
 98888  - 61م  رقم   H بلوك  اللقاء 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : بمباح  أمينة  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بمباح  أمينة  السيدة 
 18 رقم  لبي8ال  السكنى  مجسع  بوبانة 

98888 طنجة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسساء   
ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  بمباح  أمينة  السيدة 
 18 رقم  لبي8ال  السكنى  مجسع  بوبانة 

98888 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 1مم45).

598I

O.I.FI.COM sarlau

DOUCE ETOILE sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

O.I.FI.COM sarlau
ديار م، عسارة 9، شقة 4، لغرابلية، 

11868، سال املغرب
DOUCE ETOILE sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي الرباط 
سنت868-، زنقة ضاية عوا، الطابق 

4، شقة 16، أكدال - 11888 
الرباط املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

1م98)1.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 ماي  1م  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
DOUCE ETOILE sarl مبلغ رأسسالها 
مقرها  وعنوان  درهم   18.888
زنقة  سنت868-،  الرباط  اإلجبساعي 
 ،16 شقة   ،4 الطابق  عوا،  ضاية 
أكدال - 11888 الرباط املغرب نتيجة 

ل : عد0 تمقيق غرض الشركة.
الرباط  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
الطابق  عوا،  ضاية  زنقة  سنت868-، 
4، شقة 16، أكدال - 11888 الرباط 

املغرب. 
و عين:

الشرفي  ممسد  السيد)ة( 
بكر  أبو  زنقة   57 رقم  وعنوانه)ا( 
الصديق، بطانة 11848 سال املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 1م1169.

591I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ GUERNANA
 BÂTIMENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عسارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ GUERNANA

BÂTIMENT SARL » شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار تكمي 
الجديدة ترميكت - 45888 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

7م116
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 SOCIÉTÉ GUERNANA  :

.« BÂTIMENT SARL
البناء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املخبلفة 
* البصدير واالسبي8اد 

اي  والسيارات  الشاحنات  كراء   *
االليات الصناعية.

عنوان املقر االجبساعي : دوار تكمي 
ورزازات   45888  - ترميكت  الجديدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
758 حصة   : السيد سسي8 كرنان 

بقيسة 188 درهم للحصة.
 (58  : املقد0  العالي  عبد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كرنان  سسي8  السيد 
دوار تاجدة ترميكت 45888 ورزازات 

املغرب.
املقد0  العالي  عبد  السيد 
الشسالية  الجديد  تكمي  عنوانه)ا( 
45888 ورزازات  1886 ترميكت  رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  كرنان  سسي8  السيد 
دوار تاجدة ترميكت 45888 ورزازات 

املغرب
املقد0  العالي  عبد  السيد 
الشسالية  الجديد  تكمي  عنوانه)ا( 
45888 ورزازات  1886 ترميكت  رقم 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بورزازات بباريخ 4) غشت 

1)8) تمت رقم -.

59(I

FADIFISC

CHOLET TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم ) الطابق االول 

عسارة امزيل والزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°8( 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI
AGADIR، 80000، اكادير املغرب

CHOLET TRANS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 548 
تجزئة ابراز حي املحسدي - 88888 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
48515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CHOLET TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع ألجل الغي8.
عنوان املقر االجبساعي : رقم 548 
 88888  - املحسدي  حي  ابراز  تجزئة 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
حصة   1.888  : باه  حسن  السيد 

بقيسة 188.888 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  عنوانه)ا(  باه  حسن  السيد 
548 تجزئة ابراز حي املحسدي 88888 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
رقم  عنوانه)ا(  باه  حسن  السيد 
548 تجزئة ابراز حي املحسدي 88888 

اكادير املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بباريخ  باكادير  البجارية 

1)8) تمت رقم 186858.
Iم59
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مسبامنة شامة

 EXPLOR SERVICE

EXPLOSER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

مسبامنة شامة

شارع املسي8ة رقم )14 الطابق االول 

الناظور شارع املسي8ة رقم )14 

الطابق االول الناظور، 888)6، 

الناظور املغرب

 (EXPLOR SERVICE (EXPLOSER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي : بويزازا 

احدادا الناظور - 888)6 الناظور 

املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.18867

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

حل  تقرر   (815 أبريل   (( في  املؤرخ 

 (EXPLOR SERVICE (EXPLOSER

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   (8.888 رأسسالها 

احدادا  بويزازا  اإلجبساعي  مقرها 

املغرب  الناظور   6(888  - الناظور 

نتيجة الزمة القطاع.

و عين:

الحسراني  ممسد  السيد)ة( 

انصار  بني  الجديد  الحي  وعنوانه)ا( 

املغرب  الناظور   6(888 الناظور 

كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 

بويزازا  وفي   (815 أبريل   (( بباريخ 

الناظور   6(888  - الناظور  احدادا 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (1 بباريخ  بالناضور  االببدائية 

815) تمت رقم 5)5.

594I

ELITE GENERATION SARL AU

الداخلة دريم كلوب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELITE GENERATION SARL AU

حي املطار زنقة أوالد دليم رقم 

864/1، 888م7، الداخلة املغرب

الداخلة دريم كلوب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي املسي8ة 1 
زنقة جبل سروى رقم ) الداخلة - 

888م7 الداخلة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

18747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   8(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : الداخلة 

دريم كلوب.

قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لأللعاب، مقهى، كراء وبيع االلعاب، 

اسبي8اد وتصدير.

املسي8ة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
1 زنقة جبل سروى رقم ) الداخلة - 

888م7 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

حصة   588  : بنور  زكرياء  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : اشريفة  بن  اشرف  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنور  زكرياء  السيد 
888م7  الداخلة   ( رقم   1 املسي8ة 

الداخلة املغرب.

اشريفة  بن  اشرف  السيد 
87) بلوك د املغرب  عنوانه)ا( الرقم 
الداخلة  888م7  القنيطرة  العربي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
اشريفة  بن  اشرف  السيد 
87) بلوك د املغرب  عنوانه)ا( الرقم 
القنيطرة   14888 القنيطرة  العربي 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 
يونيو 1)8) تمت رقم 1)8)/1147.

595I

rochdi conseil

HDI BISNES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم م14 
العيون، 78888، العيون املغرب

HDI BISNES شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
االراحة رقم م69 العيون - 78888 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
9م78م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 HDI  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BISNES
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال العامة.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 78888  - العيون  م69  رقم  االراحة 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : فيصل  هدي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هدي فيصل عنوانه)ا( حي 

القدس تجزئة الراحة زنقة واد الزهار 
العيون   78888 العيون  م69  رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد هدي فيصل عنوانه)ا( حي 

القدس تجزئة الراحة زنقة واد الزهار 
العيون   78888 العيون  م69  رقم 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

18 غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 748).

596I

PREMIUM FINANCE

KISSARIAT ASSAFAA PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE ( RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC

 KISSARIAT ASSAFAA PLUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شقة رقم 

7 الطابق رقم ) عسارة رقم ) زاوية 

شارع الرقيب لوفي وفركل - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم البقييد في السجل البجاري : 
م11787

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.KISSARIAT ASSAFAA PLUS
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

العقارات 
منعش عقاري.

عنوان املقر االجبساعي : شقة رقم 
زاوية   ( رقم  عسارة   ( رقم  الطابق   7
 48888  - وفركل  لوفي  الرقيب  شارع 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسسال الشركة: 4.888.888 

درهم، مقسم كالبالي:
 : الفاتحي  عبدالصادق  السيد 
درهم   188 بقيسة  حصة   (8.888

للحصة.
 (8.888  : الفاتحي  امين  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الفاتحي  عبدالصادق  السيد 
رقم  الرازي  زنقة  امرشيش  عنوانه)ا( 

188 48888 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  الفاتحي  امين  السيد 
زنقة   16 رقم  الشقة   81 نور  اقامة 
مراكش   48888 جليز  يوغوزالفيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:
الفاتحي  عبدالصادق  السيد 
رقم  الرازي  زنقة  امرشيش  عنوانه)ا( 

188 48888 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  الفاتحي  امين  السيد 
زنقة   16 رقم  الشقة   81 نور  اقامة 
مراكش   48888 جليز  يوغوزالفيا 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   86 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6987)1.

597I

NOVATIS

LAMATEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

NOVATIS

 Jeesr Industries – Lot Al Baraka

 – Rue Al Wattasiyine – zone

 Industrielle، 26202، Berrechid

MAROC

LAMATEM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 8 زنقة 

اميسة سايح إقامة لينة الطابق 

5 الرقم 7 - 8888) الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

مم))6م.

العا0  الجسع  بسقب�سى 

ماي   (7 في  املؤرخ  اإلسبثنائي 

الشركة  رأسسال  رفع  تم   (8(1

درهم«   7.588.888« قدره  بسبلغ 

إلى  درهم«   (7.888.888« من  أي 

طريق  عن  درهم«  »4.588.888م 

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم )7م)78.

598I

nezha elwassi

RM CENTER
إعالن مبعدد القرارات

nezha elwassi

 BD. MOHAMMED V. RES .68

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE

 N°1 EL JADIDA، 24000، el

jadida marco

RM CENTER »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: شارع 
سقراط تمزئة ابينال رقم ) اقامة 

ليفين شقة رقم م) ب املعريف 
تسديد - 8478) الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.488191

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
املؤرخ في 81 يوليوز 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
للشركة  القاتوني  الشكل  تغي8  مايلي: 
املحدودة  مسؤولية  دات  شركة  من 
دات  شركة  الي  وحيد  شريك  دات 

مسؤولية املحدودة
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
توسيع نشاط الشركة بتشغيل فندق 

بار ومطعم 
قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجبساعي  مقر  تمويل 
 5 رقم  اقامة  عبداملومن  شارع   (8(
الي شارع سقراط تمزئة ابينال رقم ) 
اقامة ليفين شقة رقم م) ب املعريف 

تسديد بالدار البيضاء
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
ماريا  السيدة  بتيع  حصص  تفويت 
رغاي 988 حصة لفائدة السيد عبد 

الجليل عباوي 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
وتعين  رغاي  ماريا  السيدة  اسبقالة 
مسي8  عباوي  الجليل  عبد  السيد 

جديد للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغي8 الشكل القاتوني للشركة 
بند رقم م: الذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط الشركة 
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تمويل مقر االجبساعي للشركة 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسسال الشركة

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مسي8  وتعيين  مسي8  اسبقالة  مايلي: 

جديد للشركة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 4مم798.

599I

NODI MEDIA

PROD OFFSHORE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROD OFFSHORE

 Avenue Med 5 Appart N°(8,

 4eme Etage، 90000، TANGER

MAROC

PROD OFFSHORE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

 (4B وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة

منطقة مC الطابق األول املنطقة 

الصناعية الحرة - 98888 طنجة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

119495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   85

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 PROD : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.OFFSHORE

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجهيز املالبس واملنسوجات.
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تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
األول  الطابق   Cم منطقة   (4B
 98888  - الحرة  الصناعية  املنطقة 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد بلسكي نوفل : 1.888 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نوفل  بلسكي  السيد 

فرنسا 888)9 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
علي  ممسد  معراوي  السيد 
عنوانه)ا( حي إدرسية زنقة طارق إبن 

زياد طنجة 98888 طنجة املغرب 
السيد العسي8ي عصا0 عنوانه)ا( 
 98881 أصيلة  العسلي  إما0  شارع 

أصيلة املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 4)454).

688I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

BEST-DEAL-AGRO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

BEST-DEAL-AGRO شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي الرقم 18 

زنقة 8م حي واد فاس - 8898م فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

9م691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز  م1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

BEST- : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.DEAL-AGRO

تقديم   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات

- تربية املاشية

- الزراعة

اإلسبي8اد والبصدير.

عنوان املقر االجبساعي : الرقم 18 
زنقة 8م حي واد فاس - 8898م فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد بدر مسبور : 1.888 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مسبور  بدر  السيد 
فاس  واد  حي  8م  زنقة   18 الرقم 

8898م فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  مسبور  بدر  السيد 
فاس  واد  حي  8م  زنقة   18 الرقم 

8898م فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 749م.

681I

GROUPE INDUSRIEL OUEST AFRIQUE

KHALIJ CONSBAT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE INDUSRIEL OUEST
AFRIQUE

تجزئة طانطان الشاطئ, رقم 68, 
جساعة الوطية، 818)8، الوطية - 

طانطان املغرب
KHALIJ CONSBAT شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

املخيم - الوطية - - 818)8 طانطان 
الشاطئ املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5881

 1( في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 KHALIJ : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.CONSBAT
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أعسال  الصحي.-  والصرف  البناء 

الطرق -.البجارة العامة..
عنوان املقر االجبساعي : حي املخيم 
- الوطية - - 818)8 طانطان الشاطئ 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : النبط  السيد اسكيميل 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسكيميل النبط عنوانه)ا( 

حي البقد0 818)8 طانطان الشاطئ 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد اسكيميل النبط عنوانه)ا( 

حي البقد0 818)8 طانطان الشاطئ 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

تمت   - بباريخ  بطانطان  االببدائية 

رقم -.

68(I

FIDUNOUR SARL 

OMAR TRADIV SARL A.U
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNOUR SARL

 LES BELLES RESI IMM (8 APP

 ،03 BENSLIMANE، 13000

بنسليسان املغرب

 OMAR TRADIV SARL A.U

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي الرقم 

م6 بلوك ب حي كريم بنسليسان - 

888م1 بنسليسان املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(745

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

حل  تقرر   (8(1 يونيو  م)  في  املؤرخ 

ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 OMAR TRADIV الوحيد  الشريك 

 188.888 رأسسالها  مبلغ   SARL A.U

درهم وعنوان مقرها اإلجبساعي الرقم 

 - بنسليسان  كريم  حي  ب  بلوك  م6 

 : نتيجة ل  888م1 بنسليسان املغرب 

قرار الشريك الوحيد.

و حدد مقر البصفية ب الرقم م6 

بلوك ب حي كريم بنسليسان - 888م1 

بنسليسان املغرب. 
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و عين:
وعنوانه)ا(  الورز  عسر  السيد)ة( 
 18 الرقم   8( الزنقة  كريم  حي 
املغرب  بنسليسان  888م1  بنسليسان 

كسصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م)  بباريخ  سليسان  ب ن  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 448.
Iم68

AL ASSASSE AFFAIRES

 STE AHLATRADINE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الطابق   15 العسارة  أ   5 الشقة 
الجديدة  املدينة  سبو  زنقة  الثاني 

MEKNES MAROC ،775 ،مكناس
 STE AHLATRADINE SARL AU
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
شارع  اإلجبساعي  مقرها  وعنوان 
8م  16رقم  زنقة  الرياض  حي  املسي8ة 
مكناس   58888  - مكناس  التساتين 

املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

54887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AHLATRADINE SARL AU

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املخبلفة وأشغال البناء - املباجرة.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
8م  16رقم  زنقة  الرياض  حي  املسي8ة 
مكناس   58888  - مكناس  التساتين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : لعسرتي  أحال0  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لعسرتي  أحال0  السيدة 
8) زنقة الناضور حي السال0 ويسالن 

58888 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  لعسرتي  أحال0  السيد 
8) زنقة الناضور حي السال0 ويسالن 

58888 مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م1  بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 756م.
684I

TH CONSULTING

DELI FOOD
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

TH CONSULTING
 (6BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA، 20060،
CASABLANCA MAROC

DELI FOOD شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 84م شارع 
ابراهيم الروداني اقامة الشفاء 
الطابق الخامس الشقة رقم 18 
معاريف - 98م8) الدار البيضاء 

املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.(8687

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تمويل  تم   (8(1 يونيو   (1 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
اقامة  الروداني  ابراهيم  شارع  »84م 
الشقة رقم  الخامس  الطابق  الشفاء 
18 معاريف - 98م8) الدار البيضاء 
طان  شارع  بوركون  »حي  إلى  املغرب« 
البيضاء  الدار   (8858 -  8 طان رقم 

املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789587.

685I

DAR COMPTABILITE

ISISEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR،
62010، NADOR MAROC

ISISEK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي صوناصيد 
حي الجوهرة رقم 159 سلوان 

الناضور - )78)6 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م65))
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
.ISISEK : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها
تمويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال وخدمات مخبلفة.
 : االجبساعي  املقر  عنوان 
 159 رقم  الجوهرة  حي  صوناصيد 
الناضور   6(78(  - الناضور  سلوان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

: الحليم  عبد  البوجوفي   السيد 

588 حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : ممسد  والقا�سي  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحليم  عبد  البوجوفي  السيد 

معسل  حي  صاغرو  شارع  عنوانه)ا( 

السكر زايو 988)6 الناضور املغرب.

السيد والقا�سي ممسد عنوانه)ا( 

حي السعادة رقم)58 سلوان )78)6 

الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

الحليم  عبد  البوجوفي  السيد 

معسل  حي  صاغرو  شارع  عنوانه)ا( 

السكر زايو 988)6 الناضور املغرب

السيد والقا�سي ممسد عنوانه)ا( 

حي السعادة رقم)58 سلوان )78)6 

الناضور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ م) غشت 

1)8) تمت رقم م74م.

686I

CASA CONSULTING

VAYAGO.COM
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ON CONSULTING

 RED EL KAWTAR RUE 8م

 OUKHOUANE APT 19 HAY

 RAHA، 20000، CASABLANCA

MAROC

VAYAGO.COM شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور البصفية(
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وعنوان مقرها اإلجبساعي ٬5 زاوية 

زنقة الفارس بيار وشارع عبد 

الرحسان٬ الصخور السوداء٬ - 

88م8) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.(58149

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر   (8(1 ف 8اير   18 في  املؤرخ 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

VAYAGO. الوحيد  الشريك  ذات 

 188.888 رأسسالها  مبلغ   COM

اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

وشارع  بيار  الفارس  زنقة  زاوية   ٬5

 - السوداء٬  الصخور  الرحسان٬  عبد 

88م8) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : نتيجة لنشاطها املبوقف.

 ٬5 ب  البصفية  مقر  حدد  و 

عبد  وشارع  بيار  الفارس  زنقة  زاوية 

 - السوداء٬  الصخور  الرحسان٬ 

88م8) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( كسال الركاد وعنوانه)ا( 

مول  غاندي  اقامة  غاندي  شارع 

 (8888 املعاريف   ( الطابق   6 عسارة 

)ة(  كسصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

زنقة  زاوية   ٬5  : بالبصفية  املبعلقة 

الرحسان٬  عبد  وشارع  بيار  الفارس 

البيضاء٬  الدار  السوداء٬  الصخور 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

م8  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

ماي 1)8) تمت رقم 776696.

687I

fidact

STE BELAAROUSSI CARS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fidact

رقم )) بلوك E حي السال0، 88)14، 

سيدي سلسان املغرب

STE BELAAROUSSI CARS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي )47 

تجزئة أكدال - 88)14 سيدي 

سليسان املغرب.

حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.1891

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر حل   (8(1 89 غشت  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   STE BELAAROUSSI CARS

وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 

أكدال  تجزئة   47( اإلجبساعي  مقرها 

املغرب  سليسان  سيدي   14(88  -

نتيجة ل : ظروف إقبصادية.

 47( ب  البصفية  مقر  حدد  و 

سيدي   14(88  - أكدال  تجزئة 

سليسان املغرب. 

و عين:

بوطويل  هللا  عبد  السيد)ة( 

أكدال  تجزئة   47( وعنوانه)ا( 

املغرب  سليسان  سيدي   14(88

كسصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بسيدي سليسان بباريخ م) 

غشت 1)8) تمت رقم 1)8)/75).

688I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

فيجي مروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

 RUE HADJ OMAR RIFFI 18م

 4EME ETG N°45، 20360،

CASABLANCA MAROC

فيجي مروك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي 186 

تقاطع شارع مو�سى بن نصي8 وشارع 

الشاوية - 8868) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

47)51م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

حل  تقرر   (8(1 مارس   (8 في  املؤرخ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة فيجي 

مروك مبلغ رأسسالها 188.888 درهم 

وعنوان مقرها اإلجبساعي 186 تقاطع 

شارع مو�سى بن نصي8 وشارع الشاوية 

- 8868) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : إغالق الشركة.

 186 ب  البصفية  مقر  حدد  و 

وشارع  نصي8  بن  مو�سى  تقاطع شارع 

البيضاء  الدار   (8868  - الشاوية 

املغرب. 

و عين:

كالفود  االسكندر  السيد)ة( 

فرنسا  اناطول  زنقة   4 وعنوانه)ا( 

املغرب  البيضاء  الدار   (8188

كسصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

ماي 1)8) تمت رقم 86م779.

689I

la sincérité إنبسائية 

 TRANS COMMERCE
PROFESSIONEL

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل البصفية

la sincérité إنبسائية
زنقة بئ8 أنزران عسارة ٣ الشقة 
١٣ شارع ممسد الخامس فاس، 

8888م، فاس املغرب
 TRANS COMMERCE

PROFESSIONEL شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي : رقم 785 
حي الوحدة بنسودة فاس - 8888م 

فاس املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5)48م.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر   (8(8 دجن 8   17 في  املؤرخ 
 TRANS COMMERCE حل 
ذات  شركة   PROFESSIONEL
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 
 188.888 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - فاس  بنسودة  الوحدة  حي   785
لنظرا  نتيجة  املغرب  فاس  8888م 
من  4/م  يفوق  الذي  الصافي  للعجز 
رأسسال الشركة قرر الشريك الوحيد 
السجل  من  وتشطيبها  الشركة  لقل 

البجاري.
و عين:

أوفقي8  ابراهيم  السيد)ة( 
الوحدة  حي   785 رقم  وعنوانه)ا( 
املغرب  فاس  8888م  فاس  بنسودة 

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
بباريخ 17 دجن 8 8)8) وفي رقم 785 
8888م   - فاس  بنسودة  الوحدة  حي 

فاس املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (4 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)8)/9)8م.
618I
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fidact

 SOCIETE TRANSPORT

SHYNES

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل البصفية

fidact

رقم )) بلوك E حي السال0، 88)14، 

سيدي سلسان املغرب

 SOCIETE TRANSPORT SHYNES

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي : دار 

بلعامري، املركز - 88)14 سيدي 

سليسلن املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.815

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر   (8(1 غشت   8( في  املؤرخ 

 SOCIETE TRANSPORT حل 

مسؤولية  ذات  شركة   SHYNES

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

وعنوان  درهم   18.888 رأسسالها 

مقرها اإلجبساعي دار بلعامري، املركز 

املغرب  سليسلن  سيدي   14(88  -

نتيجة لظروف إقبصادية.

و عين:

طيبة  القادر  عبد  السيد)ة( 

املركز  بلعامري،  دار  وعنوانه)ا( 

املغرب  سليسان  سيدي   14(88

كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 

دار  وفي   (8(1 غشت   8( بباريخ 

سيدي   14(88  - املركز  بلعامري، 

سليسان املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بسيدي سليسان بباريخ 4) 

غشت 1)8) تمت رقم 1)8)/77).

611I

ائبسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ARIJ BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائبسانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-81)77 
صندوق ال 8يد رقم 146، 888م7، 

الداخلة املغرب
ARIJ BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

العركوب رقم 81-4)77 الداخلة 
888م7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
198(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز  م1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 ARIJ  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BUILDING
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اخرى او اشغال البناء.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الداخلة   81-77(4 رقم  العركوب 

888م7 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد عبد اللطيف لكليخي : 588 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد عبد االله بن طلحة : 588 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
لكليخي  اللطيف  عبد  السيد 
9م  رقم  الجامل  اهل  زنقة  عنوانه)ا( 

68888 وجدة املغرب.

طلحة  بن  االله  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي الحسني الوفاق ) زنقة 
ربيع 9 رقم 19 68888 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:
لكليخي  اللطيف  عبد  السيد 
9م  رقم  الجامل  اهل  زنقة  عنوانه)ا( 

68888 وجدة املغرب
طلحة  بن  االله  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي الحسني الوفاق ) زنقة 
ربيع 9 رقم 19 68888 وجدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 8مم1.
61(I

فيكوجيس

MARRA CONSULT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيكوجيس
م4 زنقة موريطانيا الشقة 4 جيليز، 

48888، مراكش املغرب
MARRA CONSULT شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 18 زنقة 
موريطانيا عسارة معالل شقة رقم 

4) الطابق الخامس جليز مراكش - 
48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م11748

 (4 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MARRA CONSULT

 CONSEIL : غرض الشركة بإيجاز
.DE GESTION

18 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 
رقم  شقة  معالل  عسارة  موريطانيا 
 - مراكش  جليز  الخامس  الطابق   (4

48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 SEBASTIEN السيد 
بقيسة  حصة   LEBRASSEUR : 188

188 درهم للحصة.
 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 SEBASTIEN السيد 
 AVENUE عنوانه)ا(   LEBRASSEUR
 DE LAON (51188 7م REIMS

.FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
 SEBASTIEN السيد 
 AVENUE عنوانه)ا(   LEBRASSEUR
 DE LAON (51188 7م REIMS

FRANCE
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (8 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6416)1.

Iم61

JAD BUSINESS & WORKSHOP

ESPRIT PARA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP
 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 ( IMM 98 ETG م APT 15
 SIDI MOUMEN، 20000،

CASABLANCA MAROC
ESPRIT PARA شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجبساعي 96 شارع 

انفا الطابق 9 الشقة 91 - 8888) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

799م51

 (5 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 ESPRIT : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.PARA

اسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبصدير.

عنوان املقر االجبساعي : 96 شارع 

 (8888  -  91 الشقة   9 الطابق  انفا 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : اكدر  سسي8ة  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اكدر  سسي8ة  السيدة 
رقم 5م) شقة م إقامة الحسنية حي 

املسي8ة 1 8888) تسارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  اكدر  سسي8ة  السيدة 
رقم 5م) شقة م إقامة الحسنية حي 

املسي8ة 1 8888) تسارة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 1م7984.

614I

cabinet jdaini

MULTI SPACE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

cabinet jdaini

BD BIR ANZARANE 1 ETAGE)م 

 HAY EL HASSANI BERKANE،

63300، berkane maroc

MULTI SPACE NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجبساعي )م شارع 

بئ8 انزران حي الحسني بركان - 

88مم6 بركان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م578.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (8(1 يونيو   18 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

*البيع والشراء.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   8( بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/)4م.

615I

MA GLOBAL CONSULTING

DELROY BERRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن وزنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

8888)، الدار البيضاء املغرب

DELROY BERRIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي زاوية زنقة 

أمي8ة عيشة وزنقة ستبة، إقامة 

سندس الطابق األول، مكبب رقم 

4، - 14888 قنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

61889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DELROY BERRIES

الفالحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واسبغالل األرا�سي الفالحية.
زاوية   : االجبساعي  املقر  عنوان 
زنقة أمي8ة عيشة وزنقة ستبة، إقامة 

سندس الطابق األول، مكبب رقم 4، 

- 14888 قنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

 ROY AGRI MAROC الشركة 

درهم   188,88 بقيسة  حصة   : 518

للحصة.

 DELASSUS GROUP الشركة 

درهم   188,88 بقيسة  حصة   : 448

للحصة.

حصة   TEXPA SL : 58 الشركة 

بقيسة 188,88 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 ROY AGRI MAROC الشركة 
عنوانه)ا( إقامة مهدي رقم 8م، زنقة 

18، الطابق  ممسد عبدو، شقة رقم 

الثالث، 14888 قنطرة املغرب.

 DELASSUS GROUP الشركة 

عنوانه)ا( 9، محج خالد ابن الوليد، 

البيضاء  الدار   (8888 السبع  عين 

املغرب.

عنوانه)ا(   TEXPA SL الشركة 

 46881  95 بارسيال  لورادوس 

فالنسيا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

 Xavier VISCARRET السيد 
ممسد  قا�سي  زنقة   ،1( عنوانه)ا( 
الرباط   18888 السوي�سي  بنجلون 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 64)4.

616I

MOORISH

OBIANG-CONCEPT GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
9م شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 
د، 8888)، الدار البيضاء املغرب
 OBIANG-CONCEPT GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي زاوية 
شارع عبد املومن وزنقة سسية، 
إقامة شهرزاد م الطابق 4 الرقم 

8) النخيل - 48م8) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
865م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.OBIANG-CONCEPT GROUP
: البيع ع 8  غرض الشركة بإيجاز 

اإلنت8نت واالسبي8اد والبصدير.
زاوية   : االجبساعي  املقر  عنوان 
سسية،  وزنقة  املومن  عبد  شارع 
الرقم   4 الطابق  م  شهرزاد  إقامة 
البيضاء  الدار  48م8)   - النخيل   (8

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 58.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

السيد اهوا اهو�سي تيودور : 58) 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 (58  : ايدا  غاهي  لو  ترا  السيدة 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

تيودور  اهو�سي  اهوا  السيد 
العاج  ساحل  ابيدجان  عنوانه)ا( 

6)م99 ابيدجان ساحل العاج.
السيدة ترا لو غاهي ايدا عنوانه)ا( 
6)م99  العاج  ساحل  ابيدجان 

ابيدجان ساحل العاج.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
تيودور  اهو�سي  اهوا  السيد 
العاج  ساحل  ابيدجان  عنوانه)ا( 

6)م99 ابيدجان ساحل العاج 
السيدة ترا لو غاهي ايدا عنوانه)ا( 
6)م99  العاج  ساحل  ابيدجان 

ابيدجان ساحل العاج 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 1م7985.

617I

YF CONSULTING SERVICES

B.2.A.A TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N(

 BUREAU N 4، 14000، KENITRA
MAROC

B.(.A.A TRANS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي الرقم 
47 زنقة عسر ابن العاص إقامة 
إسساعيل مكبب 4 القنيطرة. - 

14888 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد .

رقم البقييد في السجل البجاري : 

6(859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.B.(.A.A TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدمين.

الرقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

إقامة  العاص  ابن  عسر  زنقة   47

 - القنيطرة.   4 مكبب  إسساعيل 

14888 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : ياسر  حسن  بن  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياسر  بن حسن  السيد 

اوجيه  اوالد  س  بلوك  75م  الرقم 

القنيطرة. 14888 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ياسر  بن حسن  السيد 

اوجيه  اوالد  س  بلوك  75م  الرقم 

القنيطرة. 14888 القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 88876.

618I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

انترناسيونال بيزنس انفورمتيك
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

 RUE HADJ OMAR RIFFI 18م

 4EME ETG N°45، 20360،

CASABLANCA MAROC

انت8ناسيونال بيزنس انفورمبيك 

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 9 شارع 

أحسد الطوقي الطابق ) - 8888) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

511561

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  8م 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

انت8ناسيونال بيزنس انفورمبيك.

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

أجهزة املعلوميات.

شارع   9  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 (8888  -  ( الطابق  الطوقي  أحسد 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : هشا0  مطيع  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هشا0  مطيع  السيد 

14 عسارة  تجزئة قصبة االمين 0 س 

85 شقة 18 ليساسفة 8888) الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  هشا0  مطيع  السيد 

14 عسارة  تجزئة قصبة االمين 0 س 

85 شقة 18 ليساسفة 8888) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 
رقم -.

619I

TH CONSULTING

CESI SAFEWATER MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TH CONSULTING

 (6BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA، 20060،

CASABLANCA MAROC

 CESI SAFEWATER MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي 6) شارع 
مرس السلطان رقم م الطابق األول 

- 8888) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(8685

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   (8(1 يوليوز   81 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 

مبلغ   CESI SAFEWATER MAROC
وعنوان  درهم   ((8.888 رأسسالها 

مرس  شارع   (6 اإلجبساعي  مقرها 

 - األول  الطابق  م  رقم  السلطان 

8888) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشركاء.

و حدد مقر البصفية ب 6) شارع 

مرس السلطان رقم م الطابق األول - 

8888) الدار البيضاء املغرب. 
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و عين:

املالقي  ممسد  السيد)ة( 

الشقة  الرجاء  اقامة   95 وعنوانه)ا( 

الدار   (8858 الوقت  أبو  زنقة   (6

البيضاء املغرب كسصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789586.

6(8I

AZ CONSULATNTS

SM MEATS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141

 CASABLACA، 20000،

CASABLANCA MAROC

SM MEATS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 79 شارع 

ابن سينا شقة رقم 14 اكدال - 

18818 الرباط املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

مم66م1.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

8)8) تم تمويل  15 شتن 8  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

 14 رقم  شقة  سينا  ابن  شارع   79«

إلى  املغرب«  الرباط   18818  - اكدال 

 1( رقم  عسارة  أنوال  جنان  »إقامة 

تسارة   1(888  - هرهورة  رشد  ابن 

املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   (4 بباريخ  بالرباط  البجارية 

1)8) تمت رقم 867)11.

6(1I

cabinet jdaini

SAKHAE TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل البصفية

cabinet jdaini

BD BIR ANZARANE 1 ETAGE)م 

 HAY EL HASSANI BERKANE،

63300، berkane maroc

SAKHAE TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي : دوار 

شعنين مداغ بركان - 88مم6 بركان 

املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م)4).

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر حل   (8(1 11 غشت  في  املؤرخ 

ذات  شركة   SAKHAE TRAVAUX

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسسالها 18.888 درهم 

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار شعنين 

املغرب  بركان  88مم6   - بركان  مداغ 

نتيجة القفال الشركة.

و عين:

السيد)ة( رشيد كناني وعنوانه)ا( 

بلجيكا 81م7 بلجيكا بلجيكا كسصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 

دوار  وفي   (8(1 غشت   11 بباريخ 

بركان  88مم6   - بركان  مداغ  شعنين 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/479.

6((I

PREMIUM FINANCE

FAIRY MOTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE ( RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.، 40000،
MARRAKECH MAROC

FAIRY MOTORS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي زهور 
االطلس عسارة ) شقة ب رقم )1 
مماميد 9 - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
117(17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 مارس   8(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 FAIRY : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.MOTORS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراجات رباعية الدفع 
الرباعية  بالدراجات  الرحالت 

الدفع.
زهور   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 1( رقم  ب  شقة   ( عسارة  االطلس 

مماميد 9 - 48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 FAIRY CARS LTD : 518 الشركة

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد عيفات عبد الرحيم : 498 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 FAIRY CARS LTD الشركة 

هاي   196  1(98 القسم  عنوانه)ا( 

 EC(P (E  (( رقم  كرين  وود  روود 

لندن انجلت8ا.

الرحيم  عبد  عيفات  السيد 

القايد  اعزيب  دوار  عنوانه)ا( 

ابراهيم  سيدي  واحة  املخاليف 

الويدان 48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  صتيان  السيد 

688م9  ديالكروا  اوجين  شارع   1(

فرنسا أولناي سوبوا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 9م)6)1.

Iم)6

COMPTAFFAIRES

LP MAROC
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°(

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

LP MAROC شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي اقامة 
رياض الهدى حي النسيم ج اش 

15 عسارة 18 شقة رقم م - 8888) 

املحسدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

981م)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (819 أبريل   88

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 LP  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MAROC
غرض الشركة بإيجاز : البجارة.

اقامة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
اش  ج  النسيم  حي  الهدى  رياض 
 (8888  - م  رقم  18 شقة  15 عسارة 

املحسدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
1.888 حصة   : السيد خالد نابلي 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  نابلي  خالد  السيد 

النصر ) 1888 تونس تونس.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
حي  عنوانه)ا(  نابلي  خالد  السيد 

النصر ) 1888 تونس تونس
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية باملحسدية بباريخ 87 يونيو 

819) تمت رقم 981م).
6(4I

ACCURCONSULTING

STE SOFT CLASS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 مEME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA، 25000،

KHOURIBGA املغرب
STE SOFT CLASS PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي توطين 
:رقم 14 السوق القديم الطابق 
الثاني بلوك د شارع 1) غشت 

خريبكة - 5888) حريبكة املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.6411

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 85 غشت  في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

زرادكي كسال كسسي8 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
4) غشت  االببدائية بخريبكة بباريخ 

1)8) تمت رقم 664.

6(5I

Bureau d’étude et conseil 

FRESH TURKEY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA، 73000، dakhla
MAROC

FRESH TURKEY شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي النهضة 

81 رقم 788 الداخلة - 888م7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
19195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 FRESH : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.TURKEY
تجهيز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
منبجات  وتمضي8  وحفظها  اللحو0 

اللحو0

الغذائية،  املنبجات  تغليف   -

الصناديق،  البالستيكية،  العبوات 

العبوات الكرتونية

وتسويق  وتوزيع  وتعبئة  إنباج   -

البيض وجسيع أنواع اللحو0 البيضاء.

وبيع  وشراء  وتصدير  اسبي8اد   -

الدجاج.

وذبمها  وتربيتها  الدواجن  تربية   -

والديك  للدواجن  وتسويقها  وتعبئتها 

الرومي.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة   788 رقم   81 النهضة 

888م7 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : هشمي  حسن  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هشمي  حسن  السيد 
 86 الكناني رقم  زنقة   81 املسي8ة  حي 

888م7 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  هشمي  حسن  السيد 
 86 الكناني رقم  زنقة   81 املسي8ة  حي 

888م7 الداخلة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم )م14.

6(6I

FIDUCIAIRE ILIADA

OM Liége
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ILIADA

 AV AL AMAL RIAD MEKNES، 1(

50000، MEKNES MAROC

OM Liége شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي : ممل 16 
تجزئة الهدى توالل مكناس مكناس 

58888 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م5418

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   87
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 OM  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.Liége
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البصدير   – الغي8  لحساب  البضائع 

واالسبي8اد
- بيع عدة أنواع من البضائع.

عنوان املقر االجبساعي : : ممل 16 
مكناس  مكناس  توالل  الهدى  تجزئة 

58888 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : عسر  اممبوب  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عسر  اممبوب  السيد 
 58888 توالل   ( الفبح  اقامة   (76

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  عسر  اممبوب  السيد 
 58888 توالل   ( الفبح  اقامة   (76

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 788م.

6(7I
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mechkour el mostapha

PLATINUM BURO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

mechkour el mostapha

 1(db zarktouni smaala settat

 12db zarktouni smaala settat،

26000، settat maroc

Platinum Buro شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع عبد 

املومن وزنقة سومية اقامة شهرزاد 

م،الطابق 4 الرقم8) شارع عبد 

املومن وزنقة سومية اقامة شهرزاد 

م،الطابق 4 الرقم8) 6888) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

51(779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.Platinum Buro

غرض الشركة بإيجاز : بيع اجهزة 

وادوات املكبب

-اصالح اجهزة املكبب

- البجارة

-اعسال البناء.

عنوان املقر االجبساعي : شارع عبد 

شهرزاد  اقامة  سومية  وزنقة  املومن 

عبد  شارع  الرقم8)   4 م،الطابق 

شهرزاد  اقامة  سومية  وزنقة  املومن 

 (6888 الرقم8)   4 م،الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 518  : هسداني  هجار  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 498  : هسداني  اسساعيل  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هسداني  هجار  السيدة 

الزرقطوني  شارع  السساعلة  حي 

سطات   (6888 الشقة5   7 العسارة 

املغرب.

هسداني  اسساعيل  السيد 

شارع  السساعلة  حي  عنوانه)ا( 

الشقة5   7 العسارة  الزرقطوني 

6888) سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  هسداني  هجار  السيدة 

الزرقطوني  شارع  السساعلة  حي 

سطات   (6888 الشقة5   7 العسارة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 89 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 54م789.

6(8I

Bureau d’étude et conseil 

VASES PRO ENNAHDA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA، 73000، dakhla

MAROC

VASES PRO ENNAHDA شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع اما0 

مالك رقم 59)م الداخلة - 888م7 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

19197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 VASES : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.PRO ENNAHDA

صنع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املزهريات األسسنتية

- أعسال البناء والببليط والدهان 

أعسال  وجسيع  والكهرباء  والسباكة 

البناء

البجصيص  أعسال  جسيع   -

الحواجز  تنفيذ  ؛  األلواح  وتركيب 

والسقوف. البطانة والعزل والوصل.

عنوان املقر االجبساعي : شارع اما0 

888م7   - الداخلة  59)م  رقم  مالك 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : الحسين  بورزمة  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بورزمة الحسين عنوانه)ا( 
الداخلة   (9(6 رقم  م8  الوحدة  حي 

888م7 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد بورزمة الحسين عنوانه)ا( 
الداخلة   (9(6 رقم  م8  الوحدة  حي 

888م7 الداخلة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم مم14.

6(9I

Bureau d’étude et conseil 

COUSCOUS BOUCHRA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA، 73000، dakhla
MAROC

COUSCOUS BOUCHRA شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي النهضة 

81 رقم 14 مركز بئ8 كندوز إقليم 
أوسرد - 74888 بئ8 كندوز املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
19(87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.COUSCOUS BOUCHRA
تصنيع   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعكرونة والكسك�سي.
• صنع الكسكس باألعشاب.

وتصنيع  وتصدير  اسبي8اد   •
وتوزيع  وعرض  وبيع  وشراء  وتمويل 
املنبجات  وجسيع  الكسكس  وتغليف 

الغذائية
أو  املواد  , لجسيع  البيع والشراء   •
أو  الخا0  املواد  أو  املواد  أو  املنبجات 

املصنعة أو شبه املصنعة.
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
بئ8 كندوز  14 مركز  رقم   81 النهضة 
كندوز  بئ8   74888  - أوسرد  إقليم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : اكركور  رباب  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اكركور  رباب  السيدة 
بئ8   47 رقم   5 بلوك   ( العودة  حي 

كندوز 74888 بئ8 كندوز املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  اكركور  رباب  السيدة 
بئ8   47 رقم   5 بلوك   ( العودة  حي 

كندوز 74888 بئ8 كندوز املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

م)  بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 9م14.

8Iم6

karama conseil

STE GREEN LOC CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
رقم مم الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم مم الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

8888م، فاس املغرب

 STE GREEN LOC CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

املنتزه م القطعة رقم 181 ا فاس - 

8888م فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

69195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GREEN LOC CAR SARL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - فاس  ا   181 رقم  القطعة  م  املنتزه 

8888م فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
88م   : االله  عبد  زغلول  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد زغلول عثسان : 788 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زغلول عبد االله عنوانه)ا( 
فاس  سليسان  بن  جنان  64م  رقم 

8888م فاس املغرب.
عنوانه)ا(  عثسان  زغلول  السيد 
فاس  سليسان  بن  جنان  64م  رقم 

8888م فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد زغلول عبد االله عنوانه)ا( 
فاس  سليسان  بن  جنان  64م  رقم 

8888م فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (4 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)8)/886م.
1Iم6

fiduciaire al jamiae

اوفرموندي
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire al jamiae
 Av achra mai n°1 tetouan، (1

93000، tetouan maroc
اوفرموندي شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 1) شارع 

18 ماي - 888م9 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(9959
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت  م1  في  املؤرخ 

املصادقة على :
السطي  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة   588
588 حصة لفائدة السيد )ة( ممسد 

ابحجيال بباريخ م1 غشت 1)8).
ابرهون  امزيان  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة   588
588 حصة لفائدة السيد )ة( ممسد 

ابحجيال بباريخ م1 غشت 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  ببطوان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 9))م.

I)م6

karama conseil

STE MARZAK & FILS SARL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم مم الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم مم الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

8888م، فاس املغرب
 STE MARZAK & FILS SARL

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل رقم 
59 شارع وهران مونفلوري فاس - 

8888م فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
69191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MARZAK & FILS SARL
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخفيفة  /الوجبات  البابت  بالثسن 

والسريعة.
عنوان املقر االجبساعي : ممل رقم 
 - فاس  مونفلوري  وهران  شارع   59

8888م فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : اسساعيل  مرزاق  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مرزاق اسساعيل عنوانه)ا( 
فضيلة  تجزئة  بوزنيقة  زنقة   (( رقم 
8888م  فاس  الشقف  عين  طريق  م 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  فوزية  شلخ  السيدة 
شارع املنامة 6 زنقة الشحرور الزهور 

1 فاس 8888م فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)8)/888م.
Iمم6

fiduciaire al jamiae

اوفرموندي
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

fiduciaire al jamiae
 Av achra mai n°1 tetouan، (1

93000، tetouan maroc
اوفرموندي شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجبساعي 1) شارع 

18 ماي - 888م9 تطوان.
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تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(9959

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في م1 غشت 1)8) تم تمويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  ببطوان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 9))م.

4Iم6

CHAMI CONSEILS

MAMOREV SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

CHAMI CONSEILS

حي الفبح شارع محج ممسد 

السادس عسارة ارينا الطابق الرابع 

شقة 88، 78888، العيون املغرب

MAMOREV SARL AU شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي خط 

الرملة شارع وليلي رقم 78 العيون - 

78888 العيون املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

855مم.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 17 غشت 1)8) تم تمويل 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

 78 »حي خط الرملة شارع وليلي رقم 

العيون - 78888 العيون املغرب » إلى 
»قرب مدينة الوحدة بلوك B العيون 

- 78888 العيون املغرب ».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

4) غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/754).

5Iم6

Bureau d’étude et conseil 

COIFFURE MODE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA، 73000، dakhla
MAROC

COIFFURE MODE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

الوحدة )11 الداخلة - 888م7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
19(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.COIFFURE MODE
جسيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
للنساء  البجسيل  عالجات  أنواع 
الشعر  وتصفيف  واألطفال  والرجال 
الوجه  وعالجات  واألظافر  واملكياج 

والجسم.
- اسبي8اد وتصدير جسيع املنبجات 
الخاص  واألثاث  الصغي8ة  واملعدات 
وصالونات  والبجسيل  بالبصفيف 

األظافر..
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
888م7   - الداخلة   11( الوحدة 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 : عوة  الزهراء  فاطسة  السيدة 

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عوة  الزهراء  فاطسة  السيدة 

 1854 رقم  الوحدة  حي  عنوانه)ا( 

الداخلة 888م7 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عوة  الزهراء  فاطسة  السيدة 

 1854 رقم  الوحدة  حي  عنوانه)ا( 

الداخلة 888م7 الداخلة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

م)  بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 8م14.

6Iم6

Bureau d’étude et conseil 

SABLE TEXTILE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA، 73000، dakhla

MAROC

Sable textile شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

الوحدة رقم 4686 الداخلة - 

888م7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

19199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 Sable  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.textile

تصنيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإنشاء وبيع األثاث واألشياء الخشتية 

الدعامات  من  وغي8ها  املخبلفة 

واملواد.

- بيع وشراء االثاث

األثاث  وترميم  وإصالح  تصنيع   -

بجسيع  واملفروشات  والسجاد 

جسيع  على  الصباغة  عسل  أنواعها. 

أنواع السجاد واملنسوجات

والنوابض  املراتب  وتوزيع  تجارة   -

املنبجات  وجسيع  الصندوقية 

في  البجارة  باملفروشات.  املبعلقة 

السبائر أو غي8ها من إغالق املباني..

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الوحدة رقم 4686 الداخلة - 888م7 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيدة الصالحي مباركة : 1.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

مباركة  الصالحي  السيدة 

 4686 رقم  الوحدة  حي  عنوانه)ا( 

الداخلة 888م7 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

مباركة  الصالحي  السيدة 

 4686 رقم  الوحدة  حي  عنوانه)ا( 

الداخلة 888م7 الداخلة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 5م14.

7Iم6
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Bureau d’étude et conseil 

EPOXY DESIGN
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA، 73000، dakhla
MAROC

Epoxy Design شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 
الوحدة رقم 674) الداخلة - 

888م7 الداخلة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
19(81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 Epoxy : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.Design
أعسال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

التشطيبات العامة
راتنجات  أرضيات  أعسال   -

االيبوك�سي
االيبوك�سي  راتنجات  اسبخدا0   -
للساء  مقاوًما  وجعله  الخشب  لعزل 
وألواح  الطاوالت  أسطح  وإلغالق 
تطبيق  أيًضا  األثاث,  أو  املطبخ 
املطبخ  طاوالت  علي  اليبوك�سي 
تطبيق  أي  أو  الخشتية  واألرضيات 

آخر..
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الوحدة رقم 674) الداخلة - 888م7 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : صفر  الدين  نور  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نور الدين صفر عنوانه)ا( 

الداخلة   (674 رقم  الوحدة  حي 

888م7 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد نور الدين صفر عنوانه)ا( 

الداخلة   (674 رقم  الوحدة  حي 

888م7 الداخلة املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 4م14.

8Iم6

CAB ASSISTANCE

RS1 CAR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER ETAGE

 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

RS1 CAR شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي دار 
البون�سي الطريق ) ممسد الفزازي 

رقم 11 طنجة - 98888 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

119417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 RS1  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CAR
-تأجي8   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املركبات بدون سائق..
دار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الفزازي  ممسد   ( الطريق  البون�سي 
طنجة   98888  - طنجة   11 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : الزفري  ممسد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزفري  ممسد  السيد 
الخضراء  الجزيرة   11(81 اسبانيا 

اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  الزفري  سسية  السيدة 
الخضراء  الجزيرة   11(81 اسبانيا 

اسبانيا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 64م45).
9Iم6

Bureau d’étude et conseil 

MOULINS LKHALIJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA، 73000، dakhla
MAROC

MOULINS LKHALIJ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 
الحسني رقم 68م1 الداخلة - 

888م7 الداخلة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م8)19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MOULINS LKHALIJ
طمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والسسيد  الدقيق  وتصنيع  الدقيق 
الحبوب  وتصنيع  الحبوب  وجسيع 

الخشنة.
الحبوب  جسيع  وسحق  طمن 
منبج مخصص  وأي  الحبوب  وجسيع 

للطمن.
الحبوب  في  العامة  البجارة 

والطمين ومخلفاتها أو مشبقاتها.
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الحسني رقم 68م1 الداخلة - 888م7 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد عثسان كعبار : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
588 حصة   : كعبار  السيد حسزة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثسان كعبار عنوانه)ا( حي 
السال0 شارع أنس بن مالك رقم 99) 

الداخلة 888م7 الداخلة املغرب.
السيد حسزة كعبار عنوانه)ا( حي 
السال0 شارع أنس بن مالك رقم 99) 

الداخلة 888م7 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد عثسان كعبار عنوانه)ا( حي 
السال0 شارع أنس بن مالك رقم 99) 

الداخلة 888م7 الداخلة املغرب 
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م)  بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 7م14.

648I

MBGA

WINDY TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

MBGA
 N (75 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

WINDY TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق ), 
رقم ), الياسسين 51, تجزئة املسي8ة 

ايت اورير, اقليم الحوز - 858)4 
الحوز املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.69885
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   (8(1 غشت   17 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
من  أي  درهم«   1.888.888«
»1.888.888 درهم« إلى »888.888.) 
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (5 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 5)96.

641I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

GLOW OPTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°1م, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf، 20280،

Casablanca MAROC

GLOW OPTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 

الجساعة رقم 8)، سيدي معروف - 

88)8) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

845م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز  م1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 GLOW : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.OPTIC

صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النظارات.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - معروف  سيدي   ،(8 رقم  الجساعة 

88)8) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : مصطفى  ابويش  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : اسامة  ابويش  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابويش مصطفى عنوانه)ا( 

الطابق   (8 رقم  الجساعة  تجزئة 

الدار   (8(88 معروف  سيدي   ،1

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  اسامة  ابويش  السيد 

سيدي   ،(8 رقم  الجساعة  تجزئة 

البيضاء  الدار   (8(88 معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  اسامة  ابويش  السيد 
سيدي   ،(8 رقم  الجساعة  تجزئة 
البيضاء  الدار   (8(88 معروف 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789586.
64(I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE ATTAUFIK CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

STE ATTAUFIK CAR SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
النصر حي با0 زايو 988)6 الناظور 

املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م)1م1.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 م) غشت  في  املؤرخ 
مسي8 جديد للشركة السيد)ة( توفيق 

ممسد كسسي8 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 4) غشت 

1)8) تمت رقم 165م.
Iم64

HI GEST SARL AU

MK PREFA HOLDING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم م1 حي الرجا فاهلل النخيل 

الشسالي، 48868، مراكش املغرب
MK PREFA HOLDING شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل 

بدوار ايت مسعود جساعة حربيل - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

117897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 MK  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PREFA HOLDING

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخبلفة.

ممل   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - حربيل  جساعة  مسعود  ايت  بدوار 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 688.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 6.888  : القسراني  ممسد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  القسراني  ممسد  السيد 

الجديد  روض   4 رقم  االحباس  درب 

48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  القسراني  ممسد  السيد 

الجديد  روض   4 رقم  االحباس  درب 

48888 مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (4 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 7)69)1.

644I
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STE AK MISSION SARL AU

STE SALMA.BINAE-SARL-
AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل ابن عبد هللا رقم م1 

فاس، 8888م، فاس املغرب
 STE SALMA.BINAE-SARL-AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
املامونية الزنقة1 ب1 رقم 17 طريق 

صفرو. - 8888م فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م6915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SALMA.BINAE-SARL-AU
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري واالشغال املخبلفة..
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
17 طريق  املامونية الزنقة1 ب1 رقم 

صفرو. - 8888م فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد جواد مزور : 1.888 حصة 

بقيسة 188.888 درهم للحصة. 
1888 بقيسة   : السيد جواد مزور 

188.888 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جواد مزور عنوانه)ا( رقم 
14تجزئة رياض النخيل طريق صفرو 

8888م فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد جواد مزور عنوانه)ا( رقم 

النخيل طريق صفر  14تجزئة رياض 

8888م فاس املغرب
السيد ممسد عليلو عنوانه)ا( رقم 

سيدي  العلمي  جنان  م  الزنقة  )م 

بوجيدة 8888م فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 7765م.

645I

ACCOUN-TAX SERVICES

 SOLUTIONS 
 CODITIONNEMENTS

INNOVATIONS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOUN-TAX SERVICES

 RUE IBN TOUMERT IMM

 BELKZIZ N° 10 GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

 SOLUTIONS 

 CODITIONNEMENTS

INNOVATIONS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 16م 

تجزئة املسار )ط.س( مراكش - 

48188 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

65599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (814 نون 8   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
مببوعة  الشركة  تسسية 
بسخبصر  اإلقبضاء  عند 
 SOLUTIONS  : تسسيتها 
 C O D I T I O N N E M E N T S

.INNOVATIONS
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البعبئة والبغليف.
16م   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  )ط.س(  املسار  تجزئة 

48188 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 58.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
ميشال  ماكسيم  الفي8ت  السيد 
هن8ي : 588 حصة بقيسة 188 درهم 

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ميشال  ماكسيم  الفي8ت  السيد 
عيشة  فيال  عنوانه)ا(  هن8ي 
الويدان  وقيادة  مركز  الحسامضية 

مراكش م4118 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
ميشال  ماكسيم  الفي8ت  السيد 
عيشة  فيال  عنوانه)ا(  هن8ي 
الويدان  وقيادة  مركز  الحسامضية 

مراكش م4118 مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بسراكش بباريخ - تمت رقم 

.-
646I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 SOCIETE DE SERVICES
MASAOUDI S.A.R.L D’AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،

NADOR MAROC
 SOCIETE DE SERVICES

 MASAOUDI S.A.R.L D’AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي حا�سي 

بران املركز الناظور 888)6 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
((5(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو  م) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 SOCIETE DE SERVICES  :

.MASAOUDI S.A.R.L D’AU
تمويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
حا�سي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
888)6 الناظور  بران املركز الناظور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : السيد عصا0 مسعودي 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عصا0 مسعودي عنوانه)ا( 
الناظور   6(888 زايو  احد  زنقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد عصا0 مسعودي عنوانه)ا( 
الناظور   6(888 زايو  احد  زنقة 

املغرب
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 19 يوليوز 

1)8) تمت رقم )88).

647I

BEN BEL CONSEILS

MOMO STUFF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS
 gueliz 4eme etage appt 18 imm
 al asfahani، 40000، Marrakech

MAROC
MOMO STUFF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي املبنى رقم 

118، املخزن رقم B1 ،5، تجزأة 
العطاوية - مكناس - 48888 مكناس 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

985م5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MOMO STUFF
البصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالبس  جسيع  وتسويق  وبيع  شراء 

والديكور واألزياء بشكل عا0
الكهربائية  املعدات  تجارة 
أصناف  وجسيع  واألجهزة  والسباكة 

املعدات بالبقسيط, بشكل عا0
اسبي8اد / تصدير.

املبنى   : االجبساعي  املقر  عنوان 
رقم 118، املخزن رقم B1 ،5، تجزأة 
العطاوية - مكناس - 48888 مكناس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيدة احسد احاجي : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد ممسد العطار : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احاجي  احسد  السيد 

 1 الطابق   4 الشقة   6 دال  عسارة 

58888 مكناس  ديار كاميليا مكناس 

املغرب.

عنوانه)ا(  العطار  ممسد  السيد 

اإلمارات   -  BP 514788 الشارقة 

مكناس   88888 املبمدة  العربية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  احاجي  احسد  السيد 

 1 الطابق   4 الشقة   6 دال  عسارة 

58888 مكناس  ديار كاميليا مكناس 

املغرب

عنوانه)ا(  العطار  ممسد  السيد 

اإلمارات   -  BP 514788 الشارقة 

مكناس   58888 املبمدة  العربية 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   8( بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 599م.

648I

s1 consulting

بنوماتيك محمد رياض
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting

 imm (eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3، 31000،

SEFROU MAROC

بنوماتيك ممسد رياض شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 4)) 
زنقة النجاح حي السعادة طريق 

املنزل صفرو صفرو 1888م صفرو 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
415م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

بنوماتيك ممسد رياض.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

PNEUMATIQUE
 PIECES AUTOMOBILES ET

.ACCESOIRES
عنوان املقر االجبساعي : رقم 4)) 
زنقة النجاح حي السعادة طريق املنزل 
صفرو صفرو 1888م صفرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : نائم  خديجة  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نائم  خديجة  السيدة 
املنزل  طريق  بودرهم  حي   (84 رقم 

صفرو 1888م صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  نائم  خديجة  السيدة 
املنزل  طريق  بودرهم  حي   (84 رقم 

صفرو 1888م صفرو املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (8 بباريخ  بصفرو  االببدائية 

1)8) تمت رقم 551.
649I

TPP Aménagement SARL

TPP Aménagement SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TPP Aménagement SARL

حي السال0 رقم 1878، 888م7، 

الداخلة املغرب

TPP Aménagement SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي السال0 
رقم 1878 الداخلة - 888م7 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م1988

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   89

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 TPP  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.Aménagement SARL

أعسال   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسباكة  والدهان  والبالط  البناء 

والكهرباء وجسيع أعسال البناء.

الداخلية  البناء  أعسال  جسيع   •

والخارجية: تشييد وهد0.

اإلنشاءات  أعسال  كافة   •

والبجديدات العامة للسباني السكنية 

وغي8 السكنية.

أعسال  البناء:  أعسال  جسيع   •

داخلية  وتشطيبات  إنشائية 

وخارجية.

والتسوية  الحفر  أعسال  جسيع   •

والرد0 والصرف واألسسنت والرصف.

على  البنظيف  أعسال  جسيع   •

والواجهات.  والجدران  األرضيات 

صيانة  صبغ.  إعادة  الصنفرة، 

األسطح وإزالة الرغوة.

وتغطية  الببليط  أعسال  كافة   •

األرضيات.
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وتشكيل  تقطيع  أعسال  جسيع   •

تصنيع  والرخا0.  الحجارة  وتشطيب 

مصنوعات من الحجر.

الحراري  العزل  أعسال  كافة   •

والصوتي واملضاد لالهتزاز.

• جسيع أعسال البجصيص ووضع 

والسقوف.  الحواجز  إعسال  األلواح. 

البطانة والعزل والوصالت.

الكهربائية  األعسال  جسيع   •

وتركيب  وتركيب  إنجاز  العامة. 

وأي  والهاتفية  الكهربائية  األنظسة 

شبكة اتصاالت.

الصحية  املرافق  تركيب   •

أنظسة  وتركيب  وإنشاء  والسباكة 

البدفئة والبكييف...

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

السال0 رقم 1878 الداخلة - 888م7 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

فباح  الطيف  عبد  السيد 

حي  غشت   (8 زنقة   89 عنوانه)ا( 

البي8   (4158 الجديد  البي8  الجساعة 

الجديد املغرب.

عنوانه)ا(  فباح  ممسد  السيدة 

89 زنقة 8) غشت حي الجساعة البي8 

الجديد 4158) البي8 الجديد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

فباح  الطيف  عبد  السيد 

حي  غشت   (8 زنقة   89 عنوانه)ا( 

البي8   (4158 الجديد  البي8  الجساعة 

الجديد املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 14م1.

658I

fidomek

SOCIETE AB.BEAUTIFUL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidomek

 N14 مEME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE، 50000،

meknes maroc

SOCIETE AB.BEAUTIFUL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل 

بالطابق السفلي رقم 61 جنان 

الريان مجاط مكناس 58888 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

54141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOCIETE AB.BEAUTIFUL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

البجارة.

ممل   : االجبساعي  املقر  عنوان 

بالطابق السفلي رقم 61 جنان الريان 

مكناس   58888 مكناس  مجاط 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

: الرحسان  عبد  جطيوي   السيد 

58) حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

: الرحيم  عبد  الحسداني   السيد 

588 حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد يعقوبي ممسد : 58) حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحسان  عبد  جطيوي  السيد 
النعيم  راء   194 رقم  عنوانه)ا( 

مكناس 58888 مكناس املغرب.

الرحيم  عبد  الحسداني  السيد 
عنوانه)ا( رقم 1) تجزئة الفبح زواغة 

العليا فيال عين السسن 8888م فاس 

املغرب.

عنوانه)ا(  ممسد  يعقوبي  السيد 
الن8جس   6 النعيم  194راء  رقم 

مكناس 58888 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

الرحسان  عبد  جطيوي  السيد 
 6 النعيم  194راء  رقم  عنوانه)ا( 

مكناس 58888 مكناس املغرب

الرحيم  عبد  الحسداني  السيد 
عنوانه)ا( رقم 1) تجزئة الفبح زواغة 

العليا فيال عين السسن 8888م فاس 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م)  بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 7م8م.

651I

soreno consulting

POLYDREAME SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

soreno consulting

م1 زنقة الجز ولي البلدية، 8788)، 

البيضاء املغرب

POLYDREAME SARL AU شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي )1 زنقة 

ص 8ي بوجسعة درب عسر - 58)8) 

الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

449م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.POLYDREAME SARL AU

تصنيع   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البالستيكية  املنبجات  وإنباج 

الزراعي،  أو  الصناعي  لالسبخدا0 

املتساوية  البالستيكية  واملنبجات 

شديدة  أو  املجسدة  أو  الحرارة 

جسع  في  املسبخدمة  وتلك  البجسيد، 

النفايات.

عبوات  وتسويق  وشراء  إنباج   •

املنبجات  كرتون،  أو  بالستيكية 

البالستيكية؛

املواد  واسبغالل جسيع  معالجة   •

وتصنيع  واملعدنية  البالستيكية 

وإنباج  وتشكيل  وإصالح  وتمويل 

وشراء وبيع هذه املواد.

والشراء  واملباجرة  االسبي8اد   •

والبيع والبسثيل والبجارة بشكل عا0 

ألي مادة أو منبج أو �سيء من أي نوع 

ومن أي مصدر.

ومعالجة  وتجسيع  تركيب   •

املعدات املذكورة.

املذكورة  املعدات  صيانة   •

وصيانتها وإصالحها.

جسيع  في  الشركة  مشاركة   •
تكون  أن  يمبسل  التي  العسليات 

طريق  عن  الهدف  بهذا  مرتبطة 

املساهسة  أو  جديدة  شركات  إنشاء 

أو الرعاية أو االكبباب أو إعادة شراء 

األسهم..
)1 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 

 (8(58  - عسر  درب  بوجسعة  ص 8ي 

الدار البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

 : بورقية  الفباح  عبد  السيد 
درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بورقية  الفباح  عبد  السيد 
 1849 بقعة  م  الشطر  عنوانه)ا( 
العسران  تجزئة  السفلي  الطابق 
البيضاء  الدار   (9884 الهراويين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
بورقية  الفباح  عبد  السيد 
 1849 بقعة  م  الشطر  عنوانه)ا( 
العسران  تجزئة  السفلي  الطابق 
البيضاء  الدار   (9884 الهراويين 

املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 449م51.

65(I

شركة ابهوش للخدمات

TEAM TRANS-LAND
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عسارة الصالحي الطابق 
االول رقم 84 العيون، 78818، 

العيون املغرب
TEAM TRANS-LAND شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي ببجزئة 
املسي8ة الخضراء رقم 19 املر�سى 
العيون - 78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7869م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 TEAM : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.TRANS-LAND
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملسافرين  البضائع  نقل  العا0. 
البضائع  نقل  واالرساليات.  والطرود 
الغي8.  ولحساب  الخاص  للحساب 
أنواع  لجسيع  والدولي  الوطني  النقل 
البضائع. النقل الطرقي للبضائع. نقل 
األسساك وجسيع املنبوجات البمرية.. 
امل 8د.  النقل  والفواكه.  الخضار  نقل 
نقل  مقاول  النقل.  معدات  تأجي8 
والدولية  الوطنية  املباجرة  بضائع. 
العامة  البجارة  املنبجات.  لجسيع 
واالسبي8اد  والتسليم  واالستشارات 
والبصدير لجسيع املنبجات والبضائع 
بشتى  املنبجات  وجسيع  واألشياء 
اصنافها املصنعة أو نصف املصنعة، 
الخاص  احساب  سواء  نوع  أي  من 
األشخاص  لجسيع  أو  للشركة 
اآلخرين.  االعبباريين  أو  الطبيعيين 
العامة.  البجارة  االشخاص.  نقل 

اسبي8اد وتصدير.
ببجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
املر�سى   19 رقم  الخضراء  املسي8ة 

العيون - 78888 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : باحسون  مني8  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  باحسون  مني8  السيد 
6)م درب ايت  م رقم  القاطن ببلوك 
ملول  ايت   8615( ملول  ايت  قدور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  باحسون  مني8  السيد 

6)م درب ايت  م رقم  القاطن ببلوك 

ملول  ايت   8615( ملول  ايت  قدور 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

5) غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 768).

Iم65

ائبسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MINA AUTO SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

ائبسانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-81)77 

صندوق ال 8يد رقم 146، 888م7، 

الداخلة املغرب

MINA AUTO SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

ممسد السادس الطابق السفلي 

عسارة مينة - 78888 العيون املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

م687م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 11 غشت 1)8) تقرر إنشاء 

 - التسسية  تمت  للشركة  تابع  فرع 

والكائن بالعنوان شارع الوالء الطريق 

الوطني 18 - 888م7 الداخلة املغرب 

صتيو  السيد)ة(  طرف  من  واملسي8 

الحسين.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

5) غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 766).

654I

شركة ابهوش للخدمات

TRANSPORT B.H.C
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عسارة الصالحي الطابق 
االول رقم 84 العيون، 78818، 

العيون املغرب
TRANSPORT B.H.C شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي ببجزئة 
املسي8ة الخضراء رقم 19 املر�سى 
العيون - 78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7871م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TRANSPORT B.H.C
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملسافرين  البضائع  نقل  العا0. 
البضائع  نقل  واالرساليات.  والطرود 
الغي8.  ولحساب  الخاص  للحساب 
أنواع  لجسيع  والدولي  الوطني  النقل 
البضائع. النقل الطرقي للبضائع. نقل 
األسساك وجسيع املنبوجات البمرية.. 
امل 8د.  النقل  والفواكه.  الخضار  نقل 
نقل  مقاول  النقل.  معدات  تأجي8 
والدولية  الوطنية  املباجرة  بضائع. 
العامة  البجارة  املنبجات.  لجسيع 
واالسبي8اد  والتسليم  واالستشارات 
والبصدير لجسيع املنبجات والبضائع 
بشتى  املنبجات  وجسيع  واألشياء 
اصنافها املصنعة أو نصف املصنعة، 
الخاص  احساب  سواء  نوع  أي  من 
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األشخاص  لجسيع  أو  للشركة 

اآلخرين.  االعبباريين  أو  الطبيعيين 

العامة.  البجارة  االشخاص.  نقل 

اسبي8اد وتصدير.

ببجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
املر�سى   19 رقم  الخضراء  املسي8ة 

العيون - 78888 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : العبيوي  احسد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العبيوي  احسد  السيد 

 16 د  عسارة  املدينة  باب  بإقامة 

م4884  العزوزية مراكش   198 شقة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  العبيوي  احسد  السيد 

 16 د  عسارة  املدينة  باب  بإقامة 

م4884  العزوزية مراكش   198 شقة 

مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

5) غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 761).

655I

HOLDING HBF

MOBILIAS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOLDING HBF

 AVENUE CHEFCHAOUNE ((

 R(SIDENCE YASMINE REZ DE

 CHAUSSEE BUREAU N°1 VN

 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

MOBILIAS TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي )) شارع 
شفشاون اقامة ياسسين الطابق 
السفلي املكبب رقم 14 املدينة 

الجديدة مكناس - 58888 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
54151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MOBILIAS TRAVAUX
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخبلفة او البناء.
عنوان املقر االجبساعي : )) شارع 
الطابق  ياسسين  اقامة  شفشاون 
املدينة   14 رقم  املكبب  السفلي 
مكناس   58888  - مكناس  الجديدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسسال الشركة: 1.888.888 

درهم، مقسم كالبالي:
 HOLDING : 1.888 الشركة 

حصة بقيسة 1.888 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 HOLDING HBF الشركة 
اقامة  شفشاون  شارع   (( عنوانه)ا( 
رقم  املكبب  السفلي  الطابق  ياسسين 

1 58888 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد عبد العالي بلسكي عنوانه)ا( 
ياسسين  اقامة  شفشاون  شارع   ((
مكناس   58888 الجديدة  املدينة 

املغرب

السيد عبد الحق بلسكي عنوانه)ا( 
 I( 58888(( رقم م اقامة 79 مرجان

مكناس املغرب
السيد ممسد بلسكي عنوانه)ا( )) 
شارع شفشاون اقامة ياسسين املدينة 

الجديدة 58888 مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (4 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 857م.
656I

SOFINACTE

COMPTINES PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU ((.

 5éme ETAGE، 30000، FES
MAROC

COMPTINES PRIVEE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي قطعة د 
6) تجزئة باب السال0 طريق عين 
الشقف - ))61م فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.51919
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يوليوز   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
طاهري  بديعة  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   588 حسني  ادري�سي  جوطي 
حصة   1.888 أصل  من  اجبساعية 
لفائدة السيد )ة( توفيق بناني بباريخ 

)1 يوليوز 1)8).
طاهري  بديعة  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   588 حسني  ادري�سي  جوطي 
حصة   1.888 أصل  من  اجبساعية 
بباريخ  بناني  علي  )ة(  السيد  لفائدة 

)1 يوليوز 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   (5 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 9م8م.
657I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 COMPLEXE SAADA BEN

GUERIR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العسارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقبصادية، 

88م46، اليوسفية املغرب

 COMPLEXE SAADA BEN

GUERIR شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي السعادة 

جساعة ال 8يكيين دوارأوالد ابراهيم - 

158م4 بن جرير املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(7(1

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر   (8(1 غشت   85 في  املؤرخ 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 COMPLEXE الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   SAADA BEN GUERIR
وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 

جساعة  السعادة  اإلجبساعي  مقرها 

ال 8يكيين دوارأوالد ابراهيم - 158م4 

فشل   : ل  نتيجة  املغرب  جرير  بن 

املشروع.

و حدد مقر البصفية ب السعادة 

 - ابراهيم  ال 8يكيين دوارأوالد  جساعة 

158م4 بن جرير املغرب. 

و عين:

السيد)ة( الكبي8 فبوح وعنوانه)ا( 

رشيد  موالي  زنقة  الحسني  الحي 
املغرب  اليوسفية  88م46   86 رقم 

كسصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : السعادة جساعة 

ال 8يكيين دوارأوالد ابراهيم بن جرير
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بابن جرير بباريخ م) غشت 

1)8) تمت رقم 74م.

658I

ste FIDOKOM sarl au

SBA INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°16م rue dakhla hay el amal

 selouane nador، 62700، Nador
Maroc

SBA INVEST SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي الحضي8ة 
الصناعية ميدز تجزئة 4 طريق زايو 

سلوان 788)6 الناضور املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.16847

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   (8(1 غشت  م8  في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»588.888 درهم« أي من »88.888م 
عن  درهم«   888.888« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 11 غشت 

1)8) تمت رقم )67م.

659I

GECAM

جنرال كوتشو املغرب
إعالن مبعدد القرارات

GECAM
 ROUTE NATIONAL N°9 KM 7
 BERRECHID MAROC BP، 991،

BERRECHID MAROC
جن8ال كوتشو املغرب »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجبساعي: الطريق 

الوطنية رقم 9 ك.0 7 برشيد املغرب 
- 991 برشيد املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

.1499

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 84 يونيو 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بعد  االسبتنائي  العا0  الجسع  قرر 

اسبقالة  قبول  االدارة  تقرير  سساع 

السيد ممسد العفو من مهامه كسسي8 

لشركة جن8ال كوتشو املغرب 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 أقر الجسع العا0 االسبتنائي تسسية :

في  مزداد   ( العفو  عدنان  السيد 

الجنسية  مغربي   ،1994 يوليوز   87

رقم  الوطنية  للبطاقة  والحامل 

لعفوا  بوبكر  والسيد  ج498119( 

مغربي   ،1976 دجن 8   1( في  )املزداد 

الوطنية  للبطاقة  والحامل  الجنسية 

لشركة  كسسيي8ين   )  766414 أ  رقم 

جسيع  ولديهم  سنوات.  ثالث  ملدة 

الصالحيات لتسيي8 الشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم م: الذي ينص على مايلي: 

تغيي8  االسبثنائي  العا0  الجسع  قرر 

البند رقم 14 من القانون األسا�سي 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م)  بباريخ  باكادير  البجارية 

1)8) تمت رقم 7م1861.

668I

THALAL CONSULTANTS

DAR BEN SAMAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS

 N° (م RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

DAR BEN SAMAMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

عبد الكريم الخطابي شارع حسن 

بن مبارك اقامة الخطابية عسارة 

ب الطابق األول رقم م مراكش - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

117919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 DAR  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BEN SAMAMA

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة,  دار  الفنادق,  وتشغيل 

املطاعم.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

حسن  شارع  الخطابي  الكريم  عبد 

عسارة ب  الخطابية  اقامة  مبارك  بن 

الطابق األول رقم م مراكش - 48888 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

حصة   KATIMAR : 99 الشركة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة   1  : سساما  ايف  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   KATIMAR الشركة 

 9(888 166 شارع جورج كليسونسو 

نانبي8 فرنسا.

 91 عنوانه)ا(  ايف سساما  السيد 

78488 شاتو  تي8 شارع جون جوري 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

 91 عنوانه)ا(  ايف سساما  السيد 
78488 شاتو  تي8 شارع جون جوري 

فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (5 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6955)1.

661I

LEADING PARTNERS

 COLLABORATIVE
TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LEADING PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN IMM (18

 G( (18 BD ABDELMOUMEN
 IMM G2، 2000، CASABLANCA

MAROC
 Collaborative Technologies

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 
الزاوية عبد املؤمن وشارع السسية، 

سكن شهرزاد م، الطابق 4، رقم 
8)، الدار البيضاء - 8888) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7م)م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   86
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.Collaborative Technologies
مكبب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  املشاريع  إدارة  في  مبخصص  فني 

األتسبة والروبوتات ورؤية اآللة.
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شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

السسية،  وشارع  املؤمن  عبد  الزاوية 

رقم   ،4 الطابق  م،  شهرزاد  سكن 

الدار   (8888  - البيضاء  الدار   ،(8

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد ر�سى السفري : 188 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السفري  ر�سى  السيد 

فرنسا 8888) فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

فرنسا  عنوانه)ا(  فرنسا  السيد 

8888) فرنسا فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.

66(I

GLOBAL ADVICE SARLAU

LA SEMOULE D'OR
عقد تسيي8 حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(

عقد تسيي8 حر ألصل تجاري

LA SEMOULE D'OR

 (6 قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 LA SEMOULE أعطى   (8(1 ماي 

البجاري  بالسجل  املسجل   D’OR

بالدار  البجارية  باملحكسة   187565

لألصل  الحر  التسيي8  حق  البيضاء 

 58 سها0  تجزئة  ب  الكائن  البجاري 

البيضاء  الدار   (8888  - كاليفورنيا 

خبان  سعيد  السيد  لفائدة  املغرب 

يونيو   81 من  تتبدئ  سنة   1 ملدة 

1)8) وتنبهي في 1م ماي ))8) مقابل 

مبلغ شهري قيسبه 18.888 درهم.

Iم66

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كنزا طوغ
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 1م LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC
كنزا طوغ شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي : الشقة 
رقم 16 الطابق م املجسع السكني 

دليلة مجسوعة الضحى )8 ب اقامة 
78 زواغة فاس - 8888م فاس 

املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
85م48.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر   (8(1 غشت   8( في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  طوغ  كنزا  حل 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 
وعنوان  درهم   1.888.888 رأسسالها 
 16 رقم  الشقة  اإلجبساعي  مقرها 
دليلة  السكني  املجسع  م  الطابق 
 78 اقامة  ب   8( الضحى  مجسوعة 
املغرب  فاس  8888م   - فاس  زواغة 

نتيجة للقفل النهائ للشركة.
و عين:

كساح  ادريس  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( 84م ا تجزئة املنتزه تغات 
كسصفي  املغرب  فاس  8888م  فاس 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
الشقة  وفي   (8(1 غشت   8( بباريخ 
السكني  املجسع  م  الطابق   16 رقم 
اقامة  )8 ب  دليلة مجسوعة الضحى 
فاس  8888م   - فاس  زواغة   78

املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (5 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 1)845/8م.

664I

LE MONDE ECONOMIQUE

BEN HATTAL IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE MONDE ECONOMIQUE
 HAY MOUBARAKA GR 8 N 5
 1ER ETAGE SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

BEN HATTAL IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع ابن 
 G تاشفين تجزئة السال0، العسارة

6)5 الطابق البالث،الرقم 15 الدار 
البيضاء - 88م8) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5189(1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 BEN  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HATTAL IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجبساعي : شارع ابن 
 G العسارة  السال0،  تجزئة  تاشفين 
الدار   15 البالث،الرقم  الطابق   5(6
البيضاء  الدار  88م8)   - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بنهطال  تلسساني  انس  السيد 
طابق  الحطيئة  زنقة   7 عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء  املعاريف   1 شقة   1

78م8) الدار البيضاء املغرب.

بنهطال  تلسساني  ياسين  السيد 
طابق  الحطيئة  زنقة   7 عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء  املعاريف   1 شقة   1

78م8) الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  لعرو�سي  رجاء  السيدة 
 1 شقة   1 طابق  الحطيئة  زنقة   7
املعاريف الدارالبيضاء 78م8) الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  لعرو�سي  رجاء  السيدة 
 1 شقة   1 طابق  الحطيئة  زنقة   7
املعاريف الدارالبيضاء 78م8) الدار 

البيضاء املغرب
بنهطال  تلسساني  انس  السيد 
طابق  الحطيئة  زنقة   7 عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء  املعاريف   1 شقة   1

78م8) الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 786996.
665I

إئبسانيات الدريوش

CTR TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي8 نشاط الشركة

إئبسانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب )68، 888)9، العرائش املغرب

CTR TRANS شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجبساعي تجزئة 
شعبان إقامة 45م الطابق 1 شقة 

1 - 888)9 العرائش املغرب.
تغيي8 نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
19م6

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تغيي8  تم   (8(1 غشت  م8  في  املؤرخ 
 Transport« من  الشركة  نشاط 
 du personnel pour le compte
 Transport de« إلى   »d’autrui
 marchandises pour le compte

.»d’autrui
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالعرائش بباريخ 6) غشت 

1)8) تمت رقم 945.

666I

ديوان االسباذ العلمي املجاطي ممسد الصوفي موثق

 CENTRE DES MALADIES 

 DU COEUR ET DES

 VAISSEAUX ASSALAM

TANGER  ش.ذ.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان االسباذ العلمي املجاطي 

ممسد الصوفي موثق

87 عسارة كوفيكو0 الطابق االول 

طنجة، 98888، طنجة املغرب

 CENTRE DES MALADIES DU «

 COEUR ET DES VAISSEAUX

ASSALAM TANGER » ش.ذ.0.0. 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي طنجــة،18 

شارع عبد الرحسان اليوسفي، 

مصحة السال0، الطابق السادس. - 

98888 طنجــة املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

19م95.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( ممسد ديرا 588 

 18.888 أصل  من  اجبساعية  حصة 

شكيب  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بنعجيبة بباريخ 15 يوليوز 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   (4 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 45468).

667I

noura com

LOUVRE DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

noura com
 hay bouchta rue 18n 15 RUE
 CNA GAGA N 15 TANGER،

90000، tanger maroc
LOUVRE DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 57 شارع 

موالي عبد العزيز ممل رقم ١ طنجة 
- 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
119597

 89 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LOUVRE DESIGN
است8اد،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املفروشات  وتوزيع  شراء  بيع، 

واالجهزة املنزلية.
عنوان املقر االجبساعي : 57 شارع 
موالي عبد العزيز ممل رقم ١ طنجة 

- 98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 96.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
حصة   168  : بوزيد  احسد  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.
 168  : العزيز  عبد  بوزيد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
168 حصة   : بوزيد  السيد حسن 

بقيسة 188 درهم للحصة.
 168  : مصطفى  بوزيد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد بوزيد ابراهيم : 168 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 168  : اللطيف بوزيد  السيد عبد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوزيد  احسد  السيد 
 1761 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

98888 العرائش املغرب.
العزيز  عبد  بوزيد  السيد 
 0 األندلس  حي  عنوانه  عنوانه)ا( 
 98888 9م  رقم  الشاوي  تجزئة  أ 

القصر الكبي8 املغرب.
عنوانه)ا(  بوزيد  حسن  السيد 
 1768 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

98888 العرائش املغرب.
عنوانه)ا(  مصطفى  بوزيد  السيد 
 99 رقم   15 أزنقة   0 األندلس  حي 

98888 القصر الكبي8 املغرب.
عنوانه)ا(  ابراهيم  بوزيد  السيد 
 99 رقم   15 أزنقة   0 األندلس  حي 

98888 القصر الكبي8 املغرب.
بوزيد  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة املغرب الجديد رقم 

8م16 98888 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  بوزيد  احسد  السيد 
 1761 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

العرائش 98888 العرائش املغرب
بوزيد  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة املغرب الجديد رقم 
العرائش   98888 العرائش  8م16 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (5 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم -.
668I

MARGEST SARL AU

T.D.B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

MARGEST SARL AU
)7) تجزئة العزوزية مراكش، 

48888، مراكش املغرب
T.D.B شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 
السفلي تجزئة القي8وان رقم 55) 
تمناوت مراكش - )8م)4 مراكش 

املغرب.
وفاة شريك

رقم البقييد في السجل البجاري 
.186919

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 85 غشت 1)8) تم اإلعال0 
وتوزيع  بويفدن  عسر  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (8(1 مارس   89 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

م7  بويفدن،  سعيدة  السيد)ة( 
حصة.

 646 بويفدن،  يوسف  السيد)ة( 
حصة.

م7  بويفدن،  كريسة  السيد)ة( 
حصة.

السيد)ة( فاطسة الزهراء بويفدن، 
م7 حصة.

م7  بويفدن،  حسناء  السيد)ة( 
حصة.

 6( اكويض،  عائشة  السيد)ة( 
حصة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6899)1.

669I

centre d‘affaires sicilia

PERLA ROUTIERE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

centre d›affaires sicilia
vn safi، 46000، safi maroc

PERLA ROUTIERE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 85 
زنقة الوحدة قرية الشسس العليا 

اسفي 46888 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم البقييد في السجل البجاري : 

م981

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (818 أبريل 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 PERLA : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.ROUTIERE

االعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخبلفة للبناء.

 85 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

العليا  الشسس  قرية  الوحدة  زنقة 

اسفي 46888 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : مي8ة  بن  حسناء  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 1888  : مي8ة  بن  حسناء  السيدة 

بقيسة 188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حسناء بن مي8ة عنوانه)ا( 

الشسس  قرية  الوحدة  طريق   85

العليا 46888 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيدة حسناء بن مي8ة عنوانه)ا( 

الشسس  قرية  الوحدة  طريق   85

العليا 46888 اسفي املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل  8م  بباريخ  بآسفي  االببدائية 

818) تمت رقم 8)1.

678I

MARGEST SARL AU

T.D.B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

MARGEST SARL AU
)7) تجزئة العزوزية مراكش، 

48888، مراكش املغرب
T.D.B شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 
السفلي تجزئة القي8وان رقم 55) 
تمناوت مراكش - )8م)4 مراكش 

املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.186919

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 85 غشت  في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

بويفدن يوسف كسسي8 وحيد
تبعا لوفاة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6899)1.
671I

Bureau d’étude et conseil 

 IMPRIMERIE BIR
GUENDOUZ

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA، 73000، dakhla
MAROC

 IMPRIMERIE BIR GUENDOUZ
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي مجسوعة 
)19 بئ8 كندوز - 74888 بئ8 كندوز 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
19(15

م1  في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.IMPRIMERIE BIR GUENDOUZ
 •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
واإلبداعات  الطباعة  أعسال  جسيع 

الجرافيكية واملطبوعات.
• توفي8 خدمات الطباعة.

وتصدير  واسبي8اد  وبيع  شراء   •
والبسثيل  املكاتب  ولواز0  الكبب 
بكافة  والبوزيع  والنشر  والطباعة 
واملطبوعات  الكبب  من  الوسائل 

وال 8وشورات.
عنوان املقر االجبساعي : مجسوعة 
كندوز  بئ8   74888  - كندوز  بئ8   19(

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيدة الدريجة اجريفين : 1.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اجريفين  الدريجة  السيدة 
 118 رقم   1 العودة  حي  عنوانه)ا( 
مركز بئ8 كندوز اقليم اوسرد 74888 

بئ8 كندوز املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
اجريفين  الدريجة  السيدة 
 118 رقم   1 العودة  حي  عنوانه)ا( 
مركز بئ8 كندوز اقليم اوسرد 74888 

بئ8 كندوز املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1444.

67(I

BOUCHTA COMPTA

TREND TIME
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3،
90000، TANGER MAROC
TREND TIME شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي ساحة 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقامة 

القدس رقم 4م - 98888 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.188895
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر حل   (8(1 م8 غشت  في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد TREND TIME مبلغ 
وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 
الروداني  ساحة  اإلجبساعي  مقرها 
القدس  اقامة  الهبطي  عبد هللا  زنقة 
املغرب  طنجة   98888  - 4م  رقم 
نتيجة ل : صعوبة البسويل واملنافسة.
ساحة  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقامة 
طنجة   98888  - 4م  رقم  القدس 

املغرب. 
و عين:

اسساعيلي  ايسان  السيد)ة( 
ابن  زنقة  النزاهة  حي  وعنوانه)ا( 
عطية رقم 15 98888 طنجة املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 7446.

Iم67
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BAHAJJOUB

Y W K CONS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BAHAJJOUB

حي السعادة زنقة الكبتية رقم 1 

اليوسفية، 88م46، اليوسفية 

املغرب

Y W K CONS شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 45م املسار 

طريق آسفي - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م11798

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   81

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 Y W K : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.CONS

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لواز0  بيع  الخدمات.  تقديم  البناء. 

املكاتب واالعالميات.

45م   : االجبساعي  املقر  عنوان 

املسار طريق آسفي - 48888 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 588.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 : اللطيف  عبد  بوطهي8  السيد 

درهم   188 بقيسة  حصة   5.888

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  بوطهي8  السيد 
منطقة46  مراكش  ابواب  عنوانه)ا( 
الشطر 8 ب رقم 5) 48888 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
اللطيف  عبد  بوطهي8  السيد 
منطقة46  مراكش  ابواب  عنوانه)ا( 
الشطر 8 ب رقم 5) 48888 مراكش 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (5 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 9595.
674I

COMPT NET

عالم ديستريبيسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPT NET
 (7RUE CASABLANCA ( EME
 ETAGE APPARTEMENT NR 3،

60000، OUJDA MAROC
عالم ديست8يبيسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

العونية تجزئة موهوب طريق الهزار 
رقم 1 وجدة - 68888 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
8815م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   84
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
عالم   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

ديست8يبيسيون.
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جسيع املنبوجات في املغرب.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الهزار  طريق  موهوب  تجزئة  العونية 
رقم 1 وجدة - 68888 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 98.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

العلمي  عبدالرحيم  السيد 

 188 بقيسة  حصة   688  : االدري�سي 

درهم للحصة.

88م   : البقالي  رشيدة  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العلمي  عبدالرحيم  السيد 

زنقة  الهدى  حي  عنوانه)ا(  االدري�سي 

 68888 وجدة   5 رقم  عابدين  ابن 

وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  البقالي  رشيدة  السيدة 

ابن  زنقة  عياض  القا�سي  شارع 

وجدة   68888 وجدة   5 رقم  عابدين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

العلمي  عبدالرحيم  السيد 

زنقة  الهدى  حي  عنوانه)ا(  االدري�سي 

 68888 وجدة   5 رقم  عابدين  ابن 

وجدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (4 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم )م8م.

675I

شركة الحسيسة لالستشارات ش.0.0

FATHI EVENTS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

شركة الحسيسة لالستشارات 

ش.0.0

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

FATHI EVENTS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع )م 
رقم 7م امزورن الحسيسة - 888)م 

الحسيسة املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

69)م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في م) غشت 1)8) تم تمويل 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

»شارع )م رقم 7م امزورن الحسيسة 

إلى  املغرب«  الحسيسة  888)م   -

»شارع )م رقم 7م امزورن الحسيسة 

- 888)م الحسيسة املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بباريخ  بالحسيسة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 4م6.

676I

STE HICHAM-CLIM

HICHAM-CLIM
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل البصفية

STE HICHAM-CLIM

سيدي يحي، 88)14، سيدي يحي 

املغرب

HICHAM-CLIM شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي : حي 

الوحدة 1 مجسوعة 4 بلوك س رقم 

1 - 188665 سيدي يحي الغرب 

املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

9م19.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر   (8(1 يونيو   17 في  املؤرخ 

ذات  شركة   HICHAM-CLIM حل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

 188.888 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 

حي  اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الوحدة 1 مجسوعة 4 بلوك س رقم 1 

- 188665 سيدي يحي الغرب املغرب 

نتيجة النعدا0 املعامالت.
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و عين:
الحسين  ايت  هشا0  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( حي الوحدة 1 مجسوعة 4 
بلوك س رقم 1 188665 سيدي يحي 

الغرب املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
حي  وفي   (8(1 غشت  م)  بباريخ 
الوحدة 1 مجسوعة 4 بلوك س رقم 1 
- 188665 سيدي يحي الغرب املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بسيدي سليسان بباريخ 6) 

غشت 1)8) تمت رقم 78).
677I

STE AYAD CONSULTING SARL

UZAVIRO TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
UZAVIRO TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة أ 6 

رقم 5)1 حي البفاح الجرف االخضر 
- 68888 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7989م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   81
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.UZAVIRO TRAVAUX
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة وأشغال البناء
البصدير واالسبي8اد

أعسال الصرف الصحي والشبكات 
الكهربائية واالتصاالت.

 6 أ  : زنقة  عنوان املقر االجبساعي 
رقم 5)1 حي البفاح الجرف االخضر 

- 68888 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد ممسد الركني : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة   588  : زرفاوي  يحي  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الركني  ممسد  السيد 
م  رقم   5 الهديل  زنقة   1 البفاح  حي 

68888 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  زرفاوي  يحي  السيد 

 (9 اس  زنقة  بنعدي  السالمة  تجزئة 
رقم 11 68888 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  الركني  ممسد  السيد 
م  رقم   5 الهديل  زنقة   1 البفاح  حي 

68888 وجدة املغرب

عنوانه)ا(  زرفاوي  يحي  السيد 

 (9 اس  زنقة  بنعدي  السالمة  تجزئة 
رقم 11 68888 وجدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 884).

678I

SUBTANCE GRAPHIQUE

SUBSTANCE GRAPHIQUE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

SUBTANCE GRAPHIQUE

 Rue kenitra Numérique 18

 quartier essada Laayoune،

70000، laayoune maroc

Substance graphique شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Av Cadi وعنوان مقرها اإلجبساعي
 Ayad et Magnolias Rés.Aba

 Soufiane 3 étage N°17 Tanger -
.98888 Tanger maroc

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

9م66م.
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تمويل  تم   (8(1 أبريل   89 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 Av Cadi Ayad et Magnolias  «
 Rés.Aba Soufiane 3 étage N°17
 »Tanger - 98888 Tanger maroc
 LAAYOUNE RUE KENITRA« إلى 
 NUMERO 18 QUARTIER
 ESSADA - 78888 LAAYOUNE

.»MAROC
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   18 بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/1518.
679I

ATMANI SERVICE CONSULTING

افو رايدو تر
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ATMANI SERVICE
CONSULTING

) زنقة االزهر حي السال0 بركان، 
88مم6، بركان املغرب

رايدو ترافو شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي طريق 
وجدة تجزىة الفبح رقم )) حي 

السال0 مكبب رقم مA الطابق الرابع 
بركان - 688م6 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
رايدو   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

ترافو.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخبلف االشغال أو البناء.

طريق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

حي   (( رقم  الفبح  تجزىة  وجدة 

السال0 مكبب رقم مA الطابق الرابع 

بركان - 688م6 بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ممسن  الحسداوي  السيد 

مداغ  خروبة  حرشة  دوار  عنوانه)ا( 

م8م68 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

ممسن  الحسداوي  السيد 

مداغ  خروبة  حرشة  دوار  عنوانه)ا( 

م8م68 بركان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم )49.

688I

CABINET BENHASSAN SARL AU

 WEAL
THMASTERYINSTITUTE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خالد زنقة م4 رقم 5 ق.ج، 

8448)، الدارالبيضاء املغرب

 WEAL THMASTERYINSTITUTE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجبساعي 18 زنقة 
شراردة درب لوبال طابق السفلي - 

8488) البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
9م4م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   89
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 WEAL : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.THMASTERYINSTITUTE
مرافقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبأطي8 في جسيع املجاالت 
البكوين وجسيع الخدمات.

18 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 
 - السفلي  طابق  لوبال  درب  شراردة 

8488) البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : فاتن  حلواني  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فاتن  حلواني  السيدة 
 1 طابق  أ  درج  ما�سي  أبو  إليا  زنقة 

شقة 1 8888) البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  فاتن  حلواني  السيدة 
 1 طابق  أ  درج  ما�سي  أبو  إليا  زنقة 

شقة 1 8888) البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 
غشت 1)8) تمت رقم مركز الجهوي 

إلسثبسار بالبيضاء.

681I

CABINET CBA SARL

MOCTOTPECT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

7) زنقة بابو0، طابق م، شارع 

ممسد الخامس، 58)8)، الدار 

البيضاء املغرب

MOCTOTPECT شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 5 زنقة 

ديكسسود، الطابق األول، الشقة 
رقم ) بنجدية - 58)8) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

741م51

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MOCTOTPECT

إستشارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العسومية،  واألشغال  البناء  إدارية، 

مواد  جسيع  وتصدير  وإست8اد  شراء 

ومعدات البنظيف واألمن وقطع غيار 

السيارات والنقل..
زنقة   5  : االجبساعي  املقر  عنوان 

ديكسسود، الطابق األول، الشقة رقم 

البيضاء  الدار   (8(58  - بنجدية   (

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

: العرفاوي  الرزاق  عبد   السيد 
درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العرفاوي  الرزاق  عبد  السيد 
44 زنقة موالي عبد  عنوانه)ا( الرقم 
 (4888 املويلحة  مشيش  بن  السال0 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
العرفاوي  الرزاق  عبد  السيد 
44 زنقة موالي عبد  عنوانه)ا( الرقم 
 (4888 املويلحة  مشيش  بن  السال0 

الجديدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 8)7984.
68(I

fidmbk

RAMO AGRO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصي8ي، 16158، مشرع 

بلقصي8ي املغرب
RAMO AGRO شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار اوالد 
الرياحي الصفصاف 16158 مشرع 

بلقصي8ي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 RAMO : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.AGRO
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحية وبيع مواد وأدوات فالحية.
عنوان املقر االجبساعي : دوار اوالد 
مشرع   16158 الصفصاف  الرياحي 

بلقصي8ي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد الرمودي عزيز : 188 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عزيز  الرمودي  السيد 
الصفصاف  الرياحي  اوالد  دوار 

16158 مشرع بلقصي8ي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  عزيز  الرمودي  السيد 
الصفصاف  الرياحي  اوالد  دوار 

16158 مشرع بلقصي8ي املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بلقصي8ي  بسشرع  االببدائية 

5) غشت 1)8) تمت رقم عم9.

Iم68

AB RED1 COMPTA

GANDESA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR ( ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4، 90000
GANDESA IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي يعقوب 

املنصور رقم ) الطابق الثاني رقم 4 
طنجة شارع يعقوب منصور رقم ) 
طابق ) رقم 4 طنجة 98878 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم البقييد في السجل البجاري : 

119557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GANDESA IMMOBILIER

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

وتأجي8 العقارات.

منعش عقاري.

يعقوب   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 4 الثاني رقم  الطابق   ( املنصور رقم 

 ( رقم  منصور  يعقوب  شارع  طنجة 
98878 طنجة  4 طنجة  ) رقم  طابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد عثسان الهيشو : 58 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد رضوان الهيشو : 58 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة. 

السيد عثسان الهيشو : 58 بقيسة 

188 درهم.

السيد رضوان الهيشو : 58 بقيسة 

188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الهيشو  عثسان  السيد 
 98878 (9 زنقة الجيل االبيض رقم 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الهيشو  رضوان  السيد 

7 98878 طنجة  شارع برشلونة رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  الهيشو  عثسان  السيد 
 98878 (9 زنقة الجيل االبيض رقم 

طنجة املغرب

عنوانه)ا(  الهيشو  رضوان  السيد 
7 98878 طنجة  شارع برشلونة رقم 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (4 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 45486).

684I

ATLAS ETUDE CONSULTING

SIGA-SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLAS ETUDE CONSULTING
 RESIDENCE JAOUHARA APPT

 N° 18 ETAGE ( AV ALLAL
 ELFASSI، 40090، MARRAKECH

MAROC
SIGA-SHOP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل 
مبواجد بالطابق األر�سي رقم 

) إقامة املنار الشرف - 48888 
مراكش املسلكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
184179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 مارس   86
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
SIGA- : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.SHOP
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اسبي8اد   - اإللكت8ونية  السجارة 

وتصدير -تجارة.
ممل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 ( رقم  األر�سي  بالطابق  مبواجد 
إقامة املنار الشرف - 48888 مراكش 

املسلكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : الساف  مصطفى  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : امجاظ  خديجة  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى الساف عنوانه)ا( 

أوالد   69 رقم  السو�سي  املخبار  شارع 

املسلكة  تارودانت  888م8  تايسة 

املغربية.

السيدة خديجة امجاظ عنوانه)ا( 

زنقة عالل ابن عبد هللا رقم م6 أوالد 

املسلكة  تارودانت  888م8  تايسة 

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد مصطفى الساف عنوانه)ا( 

أوالد   69 رقم  السو�سي  املخبار  شارع 

املسلكة  تارودانت  888م8  تايسة 

املغربية

السيدة خديجة امجاظ عنوانه)ا( 

زنقة عالل ابن عبد هللا رقم م6 أوالد 

املسلكة  تارودانت  888م8  تايسة 

املغربية

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (4 بباريخ  بسراكش  البجارية 

8)8) تمت رقم 569م11.

685I

SCIENTER CONSULTING

SCIENTER CONSULTING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SCIENTER CONSULTING

شارع الزرقطوني الطابق 11 املكبب 

رقم )م، 68م8)، الدار البيضاء 

املغرب

SCIENTER CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 11 املكبب رقم 
)م - 68م8) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
514187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SCIENTER CONSULTING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات والبدريب والدراسات ؛
- االتصاالت واألحداث.

- طبعة وترجسة ومكببة.
- البجارة.

عنوان املقر االجبساعي : 59 شارع 
رقم  املكبب   11 الطابق  الزرقطوني 

)م - 68م8) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : سامورا  مامودو  السيد 
حصة بقيسة 188,88 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سامورا  مامودو  السيد 
 ( ط   (8 شقة   1( النصر  شارع 

98881 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  سامورا  مامودو  السيد 
 ( ط   (8 شقة   1( النصر  شارع 

98881 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798787.
686I
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ACCOF

ITM PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°( APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ITM PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم ) حي 

الوحدة الطابق رقم ) الشقة رقم م 

العاليا - 8م88) املحسدية املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.11947

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 85 يوليوز 1)8) تم تمويل 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
رقم  الطابق  الوحدة  حي   ( رقم   «

8م88)   - العاليا  م  رقم  الشقة   (

»أوركيدي  إلى  املغرب«  املحسدية 

العسارة  السادس  ممسد  شارع   ,4

 (8888  -  9 املكبب  م,  الطابق   ,D

املحسدية املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 89 بباريخ  باملحسدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1917.

687I

ACCOF

 ALROMAR ENERGIE

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°( APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 ALROMAR ENERGIE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي »رشيد 1« 

طريق ستبة شارع بن يخلف اقامة 
زينب. - 8815) املحسدية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م41م1.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت  م8  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مقاول كهربائي، أشغال مخبلفة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بباريخ  باملحسدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1955.
688I

ATMANI SERVICE CONSULTING

سوسيتي سليماني سيكورتي اند 
سيرفيس

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ATMANI SERVICE
CONSULTING

) زنقة االزهر حي السال0 بركان، 
88مم6، بركان املغرب

سوسيتي سليساني سيكورتي اند 
سي8فيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي طريق 
وجدة تجزىة الفبح رقم )) حي 

السال0 مكبب رقم A1 الطابق الرابع 
بركان - 88مم6 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
اند  سيكورتي  سليساني  سوسيتي 

سي8فيس.

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

,اصالح,  تعديل   , املعلوميات  اجهزة 

تسرين, ال 8مجيات.

طريق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

حي   (( رقم  الفبح  تجزىة  وجدة 

السال0 مكبب رقم A1 الطابق الرابع 

بركان - 88مم6 بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سليساني  يميى  السيد 
 ( الوفاء  حي  مونت8يال  زنقة   6 رقم 

فاس  8888م  فاس  صفرو  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  سليساني  يميى  السيد 
 ( الوفاء  حي  مونت8يال  زنقة   6 رقم 

فاس  8888م  فاس  صفرو  طريق 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم م49.

689I

NOUSSAH CONSULTING

TRANSPORT NACEUR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

NOUSSAH CONSULTING

 59BD ZERKTOUNI ETG م

 N°8 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

TRANSPORT NACEUR شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 87م شارع 

ممسد الخامس الرقم 15 الطابق 

5 الدار البيضاء - 8888) الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.68581

 بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي

تم   (8(1 ماي   (7 في  املؤرخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

من  أي  درهم«  »88.888م  قدره 

»788.888.) درهم« إلى »888.888.م 

حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 88م785.

698I

OUR EXPERT

FOMACOP SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

OUR EXPERT

 marrakech، 40000، marrakech

maroc

FOMACOP SARL AU شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 

اصيال رقم 8م العيون - 78888 

العيون املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(449

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم   (8(1 غشت   86 في  املؤرخ 

الحالي  االجبساعي  املقر  تمويل 
8م  رقم  اصيال  »زنقة  من  للشركة 

العيون - 78888 العيون املغرب« إلى 

املخبار  سيدي  الساللية  »الجساعة 

 - اقليم شيشاوة جهة مراكش اسفي 

48888 مراكش املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

6) غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)/776).

691I
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موثق

MAJD K.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

موثق
8)1 شارع موالي ادريس االول 
افامة دار موالي ادريس الطابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء، 8588)، 
الدارالبيضاء املغرب

MAJD K.M شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوان مقرها االجبساعي الدار 
البيضاء مم.زنقة حسن الصغي8 

الطابق ) مكبب )B-5 الدار البيضاء 
مم.زنقة حسن الصغي8 الطابق ) 
مكبب )B-5 8مم8) الدارالبيضاء.

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.488967
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تمويل  تم   (8(1 يونيو   (6 في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798541.

69(I

موثق

MAJD K.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق
8)1 شارع موالي ادريس االول 
افامة دار موالي ادريس الطابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء، 8588)، 
الدارالبيضاء املغرب

MAJD K.M شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي الدار 
البيضاء مم.زنقة حسن الصغي8 
الطابق ) مكبب )B-5 - 8مم8) 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.488967

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يونيو   (6 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( مني8 قايدي 8) 

 1.888 أصل  من  اجبساعية  حصة 

ممسد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

يونيو   (6 بباريخ  البجدين  رمضان 

.(8(1

قايدي  جاد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   (88

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888

 (6 بباريخ  البجدين  رمضان  ممسد 

يونيو 1)8).

تفويت السيد )ة( لينا قايدي 88) 

 1.888 أصل  من  اجبساعية  حصة 

ممسد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

يونيو   (6 بباريخ  البجدين  رمضان 

.(8(1

قايدي  سارة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   (88

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888

 (6 بباريخ  البجدين  رمضان  ممسد 

يونيو 1)8).

قايدي  رانية  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   (88

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888

 (6 بباريخ  البجدين  رمضان  ممسد 

يونيو 1)8).

تفويت السيد )ة( سوهاير امنوح 

أصل  من  اجبساعية  حصة   188

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.888

 (6 بباريخ  البجدين  رمضان  ممسد 

يونيو 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798541.

Iم69

FIDUCIAIRE ZBIRI

FRONIKS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZBIRI
 AVENUE ZERKTOUNI 5م/6م
 APT N° 10 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC
FRONIKS شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 5م/6م 
شارع ممسد الزرقطوني شقة رقم 
18 جليز - 48888 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
188487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 أكبوبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FRONIKS
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املواد االلكت8ونية والرقسية.
6م/5م   : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارع ممسد الزرقطوني شقة رقم 18 

جليز - 48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:
السيد عبد الغفور صدقي : 1.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
صدقي  الغفور  عبد  السيد 
 (9 رقم   8( حسزة  اقامة  عنوانه)ا( 
 48888 براهيم  او  ابراهيم  تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

صدقي  الغفور  عبد  السيد 

 (9 رقم   8( حسزة  اقامة  عنوانه)ا( 

 48888 براهيم  او  ابراهيم  تجزئة 

مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 8   19 بباريخ  بسراكش  البجارية 

8)8) تمت رقم 7974.

694I

موثق

MAJD K.M

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي8 جديد للشركة

موثق

8)1 شارع موالي ادريس االول 

افامة دار موالي ادريس الطابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء، 8588)، 

الدارالبيضاء املغرب

MAJD K.M شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي الدار 

البيضاء مم.زنقة حسن الصغي8 

الطابق ) مكبب )B-5 الدار البيضاء 

مم.زنقة حسن الصغي8 الطابق ) 

مكبب )B-5 8مم8) الدارالبيضاء 

املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.488967

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 يونيو   (6 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

البجدين ممسد رمضان كسسي8 وحيد

تبعا إلقالة مسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798541.

695I
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GESTION ALJANOUB

PUERTO RIVEIRA PESCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GESTION ALJANOUB

زنقة تطوان حي السعادة عسارة رقم 

) الطابق الثالث العيون، 78888، 

العيون املغرب

PUERTO RIVEIRA PESCA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي عسارة 

رقم م الطابق الثاني إقامة الجامع 

حي موالي عبد هللا بوجدور 71888 

بوجدور املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

465م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 غشت   84 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بكاي  عامر  )ة(  السيد  تفويت 

758 حصة اجبساعية من أصل 758 

حصة لفائدة السيد )ة( فاطنة هدي 

بباريخ 85 غشت 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

6) غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/)77).

696I

GESTION ALJANOUB

SAMTA PECHES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GESTION ALJANOUB

زنقة تطوان حي السعادة عسارة رقم 

) الطابق الثالث العيون، 78888، 

العيون املغرب

SAMTA PECHES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي عسارة 

رقم 4 الطابق الثاني إقامة الجامع 

حي موالي عبد هللا بوجدور 71888 

بوجدور املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(589
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت   84 في  املؤرخ 

املصادقة على :
البكاي  عامر  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة   (.788
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   (.788
فاطنة هدي بباريخ 85 غشت 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
6) غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)/769).
697I

CASA CONSULTING

 NOW TEAM
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CASA CONSULTING
 N°191 BD ANFA RED AZUR
 BUREAU 11B ANFA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 NOW TEAM CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي م1 
بشارع ابراهيم الروداني , زنقة 

احسد املجاني إقامة ليزالب الطابق 
األول رقم 8, املعاريف - 8888) 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م)4898.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر   (8(1 يونيو   87 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 NOW الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   TEAM CONSTRUCTION
وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 
ابراهيم  بشارع  م1  اإلجبساعي  مقرها 
إقامة  املجاني  احسد  زنقة   , الروداني 
ليزالب الطابق األول رقم 8, املعاريف 
- 8888) الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : نتيجة لنشاطها املبوقف.

و حدد مقر البصفية ب م1 بشارع 
ابراهيم الروداني , زنقة احسد املجاني 
 ,8 رقم  األول  الطابق  ليزالب  إقامة 
الدارالبيضاء   (8888  - املعاريف 

املغرب. 
و عين:

عارفو  بوشعيب  السيد)ة( 
شارع  النصر  تجزئة  وعنوانه)ا( 
زرقطوني رقم 4م 4158) البئ8 الجدد 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقبضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  وممل  املخابرة  ممل  لهم 
 العقود والوثائق املبعلقة بالبصفية :
زنقة   , الروداني  ابراهيم  بشارع  م1 
الطابق  ليزالب  إقامة  املجاني  احسد 
األول رقم 8, املعاريف - الدارالبيضاء 

- املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم 5م7846.
698I

SOBARGEST

COLOR CONCEPT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة كولور كونستت ش 0 0 ش و
 الحي الصناعي سيدي غانم مراكش 

))/مرقم 
تأسيــــــس

 بسقب�سى عقد عرفي مسرح بباريخ 
شركة  تأسيس  تم   1(/87/(8(1
كولور كونستت ش 0 0 ش ووالتي لها 

املسيزات الباليــة :
التسسيـــة : شركة كولور كونستت 

ش 0 0 ش و
الهـدف :

 - بيع مواد البناء 
 - صناعة مواد البناء 

 - بيع وشراء مواد السباكة 
املواد  جسيع  وشراء  بيع   -  

الكهربائية
املقـر االجبساعي : رقم  م / )) الحي 

الصناعي سيدي غانم مراكش 

تاريخ  من  اببداء  سنة   99  : املــدة 
البأسيس النهائي 

درهم   188.888.88  : الرأسسـال 
 188 ب  حصة   1888 إلي  مقسسة 

دراهم للحصة
السيد البقالي عبد الرحيم : 1888 

حصة 
عبد  البقالي  السيد  عين   : اإلدارة 
ملدة  الشركة  لشؤون  مسي8ا  الرحيم 

غي8 ممدودة
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسراكش  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   (8(1 بباريخ  6)غشت 

م688)1. 
اإلشهار 

699I

خ 8ة الشرق

 THE GREENS
MANAGEMENT SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

خ 8ة الشرق
49، شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم م، 699، بركان 
املغرب

 THE GREENS MANAGEMENT
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي السعيدية.

شقة 16 املدخل الثاني الطابق 
الثاني بركان املغرب

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م18م.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (8(1 17 غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 THE GREENS MANAGEMENT
 18.888 رأسسالها  مبلغ   SERVICES
اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الثاني  املدخل   16 السعيدية.شقة 
الطابق الثاني بركان املغرب - 88م68 
ضعف   : ل  نتيجة  املغرب  بركان 

نشاط الشركة.
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السعيدية  البصفية  مقر  حدد  و 

شقة 16 املدخل الثاني الطابق الثاني 

بركان املغرب بركان املغرب.

و عين:

ديي8  جيسس  ريتشارد  السيد 

 16 شقة  السعيدية  وعنوانه 

بركان  الثاني  الطابق  الثاني  املدخل 

املغرب88م68 بركان املغرب كسصفي 

للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بباريخ  ب 8كان  االببدائية 

1)8) تمت رقم 486

788I

السالوي حسن

RIBH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

السالوي حسن

115شارع ) مارس الدار البيضاء، 

888)، الدار البيضاء املغلرب

RIBH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي الدار 

البيضاء- م7) شارع بي8 أنزران، 

معاريف - 8888) الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.789166

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 يونيو   81 في  املؤرخ 

مسي8 جديد للشركة السيد)ة( علمي 

إدري�سي الغالي كسسي8 آخر

تبعا لوفاة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 88م8).

781I

السالوي حسن

RIBH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

السالوي حسن
115شارع ) مارس الدار البيضاء، 

888)، الدار البيضاء املغلرب
RIBH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي الدار 
البيضاء- م7) شارع بي8 أنزران، 
معاريف - 8888) الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.789166

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 يونيو   81 في  املؤرخ 
مسي8 جديد للشركة السيد)ة( علمي 

إدري�سي ممسد كسسي8 آخر
تبعا لوفاة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 88م8).
78(I

A&O

TRAC & CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

A&O
 AVENUE MERS SULTAN، (6
58)8)، الدار البيضاء املغرب

TRAC & CO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 6) شارع 
مرس السلطان الطابق 1 شقة م - 

58)8) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5م)496
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 مارس   84
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 TRAC  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.& CO
غرض الشركة بإيجاز : تأجي8 آالت 

األشغال العامة.
عنوان املقر االجبساعي : 6) شارع 
 - م  شقة   1 الطابق  السلطان  مرس 

58)8) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
58) حصة   : انور  ناصري  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.
 السيد أبو الفضيل أحسد ياسين :
58) حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 7 عنوانه)ا(  انور  ناصري  السيد 
زنقة املنازير طابق 4 املعاريف 8888) 

الدار البيضاء املغرب.
ياسين  الفضيل أحسد  أبو  السيد 
هللا  فضل  تجزئة   (1 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   (8818  9 املجسوعة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيدة سها0 حنيكر عنوانه)ا( 7 
زنقة املنازير طابق 4 املعاريف 8888) 

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

مارس 1)8) تمت رقم م77191.

Iم78

AMG CONSULTING

swimwear anywhere
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

AMG CONSULTING
 BD LA GRANDE CEINTURE 41م

 HAY MOHAMMADI، 20000،
CASABLANCA MAROC

swimwear anywhere شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 SALE LOT وعنوان مقرها اإلجبساعي
 51 ZI ERRAHMA TABRIQUET -

.(8888 sale maroc
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري -.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تمويل  تم   (8(1 يونيو  8م  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 SALE LOT 51 ZI ERRAHMA«
 TABRIQUET - (8888 sale
 LOTISSEMENT  118« إلى   »maroc
 AL WAFAE HAY EL FARAH
 SECTEUR 4 LOCAL م AL QUARIA

.»- (8888 sale maroc
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بباريخ  بسال  االببدائية 

1)8) تمت رقم )719م.
784I

LAHJOUJICAPITAL

BOVINS AL KHAYRAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

LAHJOUJICAPITAL
 BD EMILE ZOLA RES AL

 KARAM CASABLANCA، 40450،
CASABLANCA MAROC

BOVINS AL KHAYRAT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 96 
شارع انفا طابق 9 شقة رقم 91 

الدارالبيضاء - 8888) الدارالبيضاء 
املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.497475
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
رفع  تم   (8(1 ماي  م1  في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال 
من  أي  درهم«   1.988.888«
 (.888.888« إلى  درهم«   188.888«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسبمقة.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أبريل 1)8) تمت رقم 774696.

785I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE DAYTRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
م4م شارع ممسد الخامس رقم 5 
الطابق الثالث بني مالل، 888م)، 

بني مالل املغرب
STE DAYTRA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 
األدارسة تجزئة رقم 81 الطابق 

األول الشقة رقم )8 - 888م) بني 
مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
118(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DAYTRA SARL AU
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مخبلفة وأشغال البناء، بيع العقاقي8 

والبجارة.
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
األدارسة تجزئة رقم 81 الطابق األول 
مالل  بني  888م)   -  8( رقم  الشقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسسال الشركة: 1.888.888 
درهم، مقسم كالبالي:

حصة   188  : رشيد  ندير  السيد 
بقيسة 18.888 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ندير رشيد عنوانه)ا( حي م 
88 888م) بني  مارس حي شوقي رقم 

مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد ندير رشيد عنوانه)ا( حي م 
88 888م) بني  مارس حي شوقي رقم 

مالل املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببني مالل بباريخ م) غشت 

1)8) تمت رقم 895.
786I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

STE BELGI TRAVAUX SARL
إعالن مبعدد القرارات

MAITRE ZOHRA KOSTIT
14، شارع باسبور، الطابق الثاني 
رقم 87، 98888، طنجة املغربي
 STE BELGI TRAVAUX SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجبساعي: 88)، 

الخي8 ) قطعة 88) الطابق السفلي 
- - طنجة املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.118989
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 7) أبريل 1)8)
تم اتخاذ القرارات البالية: 

حصص  تفويت   :1 رقم  قرار 
مايلي:  على  ينص  الذي  اجبساعية: 
من  اجبساعة  حصة   (5888 تفويت 
 : لفائدة  بوكي8  رضوان  السيد  طرف 
 1(588( شبعة  السال0  عبد  السيد 
سعيد  والسيد  اجبساعية(  حصة 

بوحيلة )588)1 حصة اجبساعية(
الشركة:  مقر  تغيي8   :( رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي: تم تغيي8 مقر 
17 زنقة  الشركة من الدار البيضاء، 

الثالث  الطابق  سانت8  بيلجي  خالكان 

رقم 1) إلى طنجة، 88) تجزئة الخي8 

) الطابق األر�سي

مسي8  اسبقالة  م:  رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  الشركة: 

بوكي8  رضوان  السيد  اسبقالة 

وسليسان السريفي كسسيي8 للشركة 

قرار رقم 4: تعيين مسي8 الشركة: 

كل  تعيين  تم  مايلي:  على  ينص  الذي 

والسيد  السريفي  رضوان  السيد  من 

عبد السال0 شبعة كسسي8ين للشركة 

ملدة غي8 ممدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مقر الشركة هو: 88)، تجزئة الخي8 ) 

الطابق السفلي - طنجة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيد  للشركاء:  النقدية  املساهسة 

 (.588.888  ( السريفي  سليسان 

شبعة  السال0  عبد  السيد  درهم( 

سعيد  والسيد  درهم(   1.(58.888(

بوحيلة )58.888).1 درهم( 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم الحصص االجبساعية كاآلتي: 

 (5888  ( السريفي  سليسان  السيد 

حصة اجبساعية( السيد عبد السال0 

اجبساعية(  حصة   1(588 شبعة 

 1(588( بوحيلة  سعيد  والسيد 

حصة اجبساعية( 

على  ينص  الذي   : م4  رقم  بند 

مايلي: تعيين السيد رضوان السريفي 

والسيد عبد السال0 شبعة كسسي8ين 

للشركة ملدة غي8 ممدودة.

على  ينص  الذي   :44 رقم  بند 

مايلي: إمضاء املسي8ين السيد رضوان 

السال0 شبعة  السريفي والسيد عبد 

إمضاء مشت8ك

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (9 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 6969.

787I

FIDUCIAIRE JABBARI

انوفالب تيكنولوجي
(INNOVLAB TECHNOLOGY(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES AL
 MACHRIK II ETG 1 N°3، 20090،

CASABLANCA MAROC
 INNOVLAB( انوفالب تيكنولوجي

TECHNOLOGY( شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 18 زنقة 
الحتشة الطابق ) مكبب رقم 4 - 

8م81) الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
مم)97م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يونيو   88 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أيوب  السيد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجبساعية  حصة   488 املشاط 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   188 أصل 
يونيو   88 بباريخ  القباج  غالي  السيد 

.(8(1
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 84 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789815.
788I

ACCOMPT CONSULTING

LUXURIA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA مEME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA،

60000، OUJDA MAROC
LUXURIA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي ممل رقم 
) تجزئة بالحسين حي الزيبون تجزئة 

5م6 وجدة - 68888 وجدة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1)79م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LUXURIA CAR
تأجي8   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجبساعي : ممل رقم 
) تجزئة بالحسين حي الزيبون تجزئة 

5م6 وجدة - 68888 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 LUXURIA CAR : 188 الشركة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
بقيسة   58  : السيد صابر فتشات 

188 درهم.
السيد ممسد فتشات : 58 بقيسة 

188 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فتشات  صابر  السيد 

فرنسا Soissons 8((88 فرنسا.
عنوانه)ا(  فتشات  ممسد  السيد 
شارغ الحسن الثاني تجزئة بن ميسون 
زنقة الرضوان رقم 1) 68888 وجدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  فتشات  الياس  السيد 
حي الحسني تجزئة لعلج زنقة املشسش 

رقم 7) 68888 وجدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 898).

789I

MEDAFCO CONSULTING

أكري زيفراسام
(AGRI ZIFRASAM(

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MEDAFCO CONSULTING
 AL IRFANE (, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249 - TANGER، 90000،

TANGER TANGER
 (AGRI ZIFRASAM( 0أكري زيفراسا
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي م1 شارع 
45 حي السليساني - طنجة - 98888 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
119579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
أكري   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.(AGRI ZIFRASAM( 0زيفراسا
اسبغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إلى  باإلضافة  الفالحية  الضيعات 

اسبي8اد وتصدير املنبجات الفالحية
املوا�سي  وتربية  الدواجن  مربي  و 

والدواجن.
عنوان املقر االجبساعي : م1 شارع 
 98888  - - طنجة  السليساني  45 حي 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : العافية  عدنان  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العافية  عدنان  السيد 
شارع الحسن األول غرسة القطيوط 
رقم 9) طنجة 98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  العافية  عدنان  السيد 
شارع الحسن األول غرسة القطيوط 
رقم 9) طنجة 98888 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (5 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 45498).

718I

G-STEF SARL AU

G-STEF SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G-STEF SARL AU
 RDC N 18م RUE AGHBAL OU

 NKARDOUS KACHLA AZROU،
AZROU ،0 املغرب

G-STEF SARL AU شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي السفلي 
رقم م18 زنقة اغبال اونكردوس 

القشلة -. ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.G-STEF SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : الحراسة
االشغال العامة

وسيط.
السفلي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
اونكردوس  اغبال  زنقة  م18  رقم 

القشلة -. ازرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : فاضيلي  لطيفة  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لطيفة فاضيلي عنوانه)ا( 
الرشاد سيدي عسو.  زنقة  )8م  رقم 

ازرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيدة لطيفة فاضيلي عنوانه)ا( 
الرشاد سيدي عسو.  زنقة  )8م  رقم 

ازرو املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (6 بباريخ  بازرو  االببدائية 

1)8) تمت رقم 888).
711I

أر كون�سي

نوفاالنج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

أر كون�سي
م زنقة حرملة شارع ممسد 6 م زنقة 

حرملة شارع ممسد 6، 8588)، 
الدار البيضاء املغرب

نوفاالنج شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رياض 61 
شارع لال الياقوت الطابق 1 الرقم 
49 - 8888) الدار البيضاء املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م)868م.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 17 دجن 8 8)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
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»رياض 61 شارع لال الياقوت الطابق 

49 - 8888) الدار البيضاء  1 الرقم 

الزنقة  العسارية  »تجزئة  إلى  املغرب« 

 ((888  -  (8 الرقم  8م  العسارة   48

الدار البيضاء املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

دجن 8 8)8) تمت رقم 759456.

71(I

la marocaine des bilans

TALK CENTRE PRIVE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تمويل املقر االجبساعي للشركة

la marocaine des bilans

محج 11 يناير مكبب رقم 8 عسارة 

أدرار حي الداخلة، 88868، أكادير 

املغرب

TALK CENTRE PRIVE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 

الثاني FM 16 ملحقة املسجد الكبي8 

حي الداخلة أكادير - 88888 أكادير 

املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.48981

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تمويل  تم   (8(1 يونيو   18 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

ملحقة   FM 16 الثاني  »الطابق 

أكادير  الداخلة  حي  الكبي8  املسجد 

»شقة  إلى  املغرب«  أكادير   88888  -

فرحات  شارع  األول  الطابق  8م  رقم 

 88888  - أكادير  الداخلة  حي  حشاد 

أكادير املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بباريخ  باكادير  البجارية 

1)8) تمت رقم 186176.

Iم71

أر كون�سي

نوفاالنج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

أر كون�سي
م زنقة حرملة شارع ممسد 6 م زنقة 

حرملة شارع ممسد 6، 8588)، 
الدار البيضاء املغرب

نوفاالنج شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 144 
زنقة ممسد سسيمة إقامة جوهرة 

ممسد سسيمة الطابق 6 الرقم 5م - 
8888) الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م)868م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تمويل  تم   (818 نون 8   15 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
إقامة  سسيمة  ممسد  زنقة   144«
 6 الطابق  سسيمة  ممسد  جوهرة 
البيضاء  الدار   (8888  - 5م  الرقم 
لال  شارع   61 »رياض  إلى  املغرب« 
الياقوت الطابق 1 الرقم 49 - 8888) 

الدار البيضاء املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

نون 8 818) تمت رقم 8م7م68.
714I

HOUSSAM EDDINE

نورد سيد نكوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM( 1
 ERE ETAGE N 1 PRET DE
 PHARMACIE BAB TOUT،

93000، TETOUAN MAROC
نورد سيد نكوس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي )6شارع 

واد زيز بلوك س الطابق 5 رقم)) - 
888م9 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.19965
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يوليوز   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
يوسف  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجبساعية  حصة   588 اليعقوبي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   588 أصل 
يوليوز   14 بباريخ  يشرق  بن  منية 

.(8(1
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   (8 بباريخ  ببطوان  االببدائية 

1)8) تمت رقم )م1م.

715I

GLOFID

 SOCIETE D’ASSURANCE
GENERATION FUTURE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي8 جديد للشركة

GLOFID
196 شارع السفي8 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4، 88م8)، الدار 
البيضاء املغرب

 SOCIETE D’ASSURANCE
GENERATION FUTURE شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي ر م) زنقة 
م8 تجزئة خديجة - )8)6) الدروة 

املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
7م59.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 81 غشت  في  املؤرخ 
تبار  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

بدر الدين كسسي8 وحيد
تبعا إلقالة مسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (6 بباريخ  ب 8شيد  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1879.

716I

GLOFID

 SOCIETE D’ASSURANCE

GENERATION FUTURE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي8 جديد للشركة

GLOFID

196 شارع السفي8 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4، 88م8)، الدار 

البيضاء املغرب

 SOCIETE D’ASSURANCE

GENERATION FUTURE شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي ر م) زنقة 

م8 تجزئة خديجة - )8)6) الدروة 

املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

7م59.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 84 غشت  في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

العبا�سي إيسان كسسي8 وحيد

تبعا إلقالة مسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بباريخ  ب 8شيد  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1888.

717I

REAL OFFICE SARL

MH BIO COSMETICS
إعالن مبعدد القرارات

REAL OFFICE SARL

 58A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

MH BIO COSMETICS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: م18 شارع 

ولي العهد مركز ني8يا الطابق االر�سي 

مكبب 15 - 98888 طنجة املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
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رقم البقييد في السجل البجاري: 
.189815

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
املؤرخ في 85 غشت 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  حصص   (488 تفويت 
للسيد سسي8 احسدي من طرف السيد 

الحبيب خضري
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
الحبيب خضري من  السيد  اسبقالة 

صفبه مسي8 وحيد للشركة 
قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 
مسي8  احسدي  سسي8  السيد  تعيين 

وحيد للشركة 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيي8 في بنود القانون االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 (48888 في  الشركة  رأسسال  تمديد 
حصة   (488 علي  وتقسيسها  درهم 
سسي8  السيد  باسم  درهم   188 ب 

احسدي
على  ينص  الذي  م1:  رقم  بند 
احسدي  سسي8  السيد  تعيين  مايلي: 

مسي8 وحيد للشركة 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (6 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 7م76.

718I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 CHNDLR EVENTPROD
AGENCY

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

 CHNDLR EVENTPROD
AGENCY شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي فضاء باب 
 C انفا م شارع باب املنصور مبنى

الطابق األول مكبب رقم م - 8 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

811)8م.
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر   (8(1 يوليوز   15 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 CHNDLR الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   EVENTPROD AGENCY
وعنوان  درهم   78.888 رأسسالها 
م  انفا  باب  فضاء  اإلجبساعي  مقرها 
الطابق   C مبنى  املنصور  باب  شارع 
األول مكبب رقم م - 8 الدار البيضاء 
املغرب نتيجة ل : صعوبات في تطوير 

النشاط.
فضاء  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
 C باب انفا م شارع باب املنصور مبنى
الطابق األول مكبب رقم م - 8 الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

CHANDLER Jean- السيد)ة( 
دي  شارع  م17  وعنوانه)ا(   Pierre
فرنسا  فينسين  88م.94  فونتيني، 

كسصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 89 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

شتن 8 819) تمت رقم )85م71.

719I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 SYH REAL ESTATE
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

SYH REAL ESTATE COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي 4)1، بناية 
رحال املسكيني، الطابق الخامس - 8 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.(59979

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(8 ف 8اير   (7 في  املؤرخ 
 SYH شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ   REAL ESTATE COMPANY
وعنوان  درهم   98.888 رأسسالها 
رحال  بناية   ،1(4 اإلجبساعي  مقرها 
املسكيني، الطابق الخامس - 8 الدار 
: صعوبات  البيضاء املغرب نتيجة ل 

في تطوير النشاط..
 ،1(4 ب  البصفية  مقر  حدد  و 
الطابق  املسكيني،  رحال  بناية 

الخامس - 8 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

وعنوانه)ا(  عادل  مجد  السيد)ة( 
 J H Van Den Broekstraat, (8 ,م
روتردا0 هولندا كسصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

شتن 8 8)8) تمت رقم م74711.
7(8I

MAROC AUDIT

 INSTITUT PROMETHEE
INTERNATINAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MAROC AUDIT
 AV LALLA YACOUT ANGLE 61

 MUSTAPHA EL MAANI 1ER
 ETG، 20000، CASABLANCA

املغرب
 INSTITUT PROMETHEE

INTERNATINAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي 16، شارع 
الجيش امللكي، زنقة جياللي العريبي، 
الطابق 8 - 8888) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
1م4598.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 ماي  1م  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 INSTITUT PROMETHEE
رأسسالها  مبلغ   INTERNATINAL
مقرها  وعنوان  درهم   18.888
امللكي،  الجيش  16، شارع  اإلجبساعي 
 -  8 الطابق  العريبي،  جياللي  زنقة 
8888) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : اغالق الشركة.
و حدد مقر البصفية ب 16، شارع 
العريبي،  امللكي، زنقة جياللي  الجيش 
البيضاء  الدار   (8888  -  8 الطابق 

املغرب. 
و عين:

الشحايمي  امين  السيد)ة( 
س   0 املسبقبل،  اقامة  وعنوانه)ا( 
معروف  سيدي   ،18 عسارة  6م، 
املغرب  البيضاء  الدار   (8888

كسصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 788887.
7(1I

ASHAM MOHAMED

أكلة فوفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
أكلة فوفي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجبساعي 48 درب 
زرقطوني طبقة 7 شقة 7م الدار 

البيضاء - 88888م9 الدار البيضاء 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
املغربم)5118

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
أكلة   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

فوفي.
اكالت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خفيفة.
48 درب   : عنوان املقر االجبساعي 
الدار  7م  شقة   7 طبقة  زرقطوني 
البيضاء  الدار  88888م9   - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 588  : املنظري  فدوى  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
حصة   588  : مريك  نورة  السيدة 

بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مريك  نورة  السيدة 
 16 رقم   89 زنقة  حيان  جبل  شارع 

تطوان 8888م9 تطوان املغرب.
املنظري عنوانه)ا(  السيدة فدوى 

طوان 888م9 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
املنظري عنوانه)ا(  السيدة فدوى 
الوتيد  بن  خالد  بشارع  خالد  شارع 
الوتيد  4 تن  ) شقة  الطابق  مم  رقم 
تطوان   4 شقة   ( الطابق  مم  رقم 

888م9 تطوان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم م645).

7((I

CABINET FIDUCIARE ATLANTIQUE

سنا اينيفورم
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIARE
ATLANTIQUE

 RUE LAHORE ET SAYED
 KOTB RES ASSEDK BUREAU
 K TANGER RUE LAHORE ET
 SAYED KOTB RES ASSEDK

 BUREAU K TANGER، 90000،
TANGER MAROC

سنا اينيفور0 شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي سيدي 
البخاري 1 شارع ) تجزئة كريسة 8 ه 
طنجة طنجة 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
111797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 دجن 8   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
سنا   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

اينيفور0.
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

الزي الرسمي.
سيدي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
البخاري 1 شارع ) تجزئة كريسة 8 ه 

طنجة طنجة 98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العثساني سناء  السيدة 
54 زنقة الحرية طنجة 98888 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  العثساني سناء  السيدة 
54 زنقة الحرية طنجة 98888 طنجة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   14 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 56م.
Iم)7

N(M CONSEIL-SARL

CAFE NOMA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, (
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
CAFE NOMA شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي خي 

العرا�سي L119 - 6(888 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
((657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 CAFE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NOMA

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومطعم

اسبي8اد وتصدير.
خي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الناظور   L119 - 6(888 العرا�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد اوسار امين : 1.888 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امين  اوسار  السيد 
الدانسارك 1858 كوبنهاغن الدنسارك.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  امين  اوسار  السيد 

الدنسارك 1858 كوبنهاغن الدنسارك
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 4) غشت 

1)8) تمت رقم 755م.
7(4I

SUD EST CONSEIL

 ENTREPRISE IDRARNE
 DE CONSTRUCTION ET

 TRAVAUX ENIDRACO
إعالن مبعدد القرارات

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan II, Hay Hassani، 40130،
Marrakech maroc

 ENTREPRISE IDRARNE DE
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

ENIDRACO)( »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: الطابق 
األر�سي الرقم 1م1 مسي8ة ) - 

48148 مراكش املغرب.
»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.181681

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
املؤرخ في 18 ماي 1)8)
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تم اتخاذ القرارات البالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
شركة  مال  رأس  من  الرفع  مايلي: 
 ENTREPRISE IDRARNE DE
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX
بسبلغ   )SARL (ENIDRACO
طريق  عن  درهم   4،070،000.00
السائلة  املدينة  الذمم  مقاصة 
واملسبمقة الدفع، لبصبح من املبلغ 
درهم   1،030،000.00 البالغ  الحالي 

إلى 100،000.00 5 درهم
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
الجاري  الحساب  مالك  تأكيد  مايلي: 
لحسن  وامعسو  السيد  للشريك: 
الجاري  للحساب  الوحيد  املالك 

للشريك
قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 
تفويت الحصص: قا0 السيد وامعسو 
لحسن ببفويت 198)م حصة لصالح 
كل من : السيد أومعسو موحا: 5188 
الجليل:  السيد وامعسو عبد  حصة. 
88)18 حصة. السيد وامعسو مني8: 

16898 حصة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
الرٱسسال  املساهسات  مايلي: 
للشركة  الشركاء  قد0  اإلجبساعي: 
موزعة  درهم   5،100،000.00 مبلغ 
وامعسو  السيد  البالي:  النمو  على 
لحسن 8.888.88م1.5 درهم. السيد 
 2،040،000.00 مني8  وامعسو 
الجليل  عبد  وامعسو  السيد  درهم. 
السيد  درهم.   1،020،000.00

أومعسو موحا 510،000.00 درهم.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الرأس املال: حدد الرأس املال في مبلغ 
مقسسة  وهي  درهم.   5،100،000.00
 188.88 بقيسة  حصة   51888 إلى 
بالكامل،  مكبتبة  للحصة،  درهم 
ومخصصة  بالكامل  مدفوعة 
لحسن  وامعسو  السيد  للشركاء: 
 51،000 أصل  من  حصة   15،300
حصة. السيد وامعسو مني8 8.488) 
حصة.   51.888 أصل  من  حصة 
السيد وامعسو عبد الجليل 88).18 

حصة.   51.888 أصل  من  حصة 
حصة   5188 موحا  أومعسو  السيد 

من أصل 51888 حصة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6898)1.
7(5I

omri compta sarl au

AKF TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID، 92000، larache maroc
AKF TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار بداوة 

الشجرة ريصانة جنوبية قيادة 
ريصانة دائرة واد املخازن العرائش - 

888)9 العرائش املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4645

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (8(1 16 غشت  في  املؤرخ 
 AKF شركة ذات املسؤولية املحدودة
 188.888 رأسسالها  مبلغ   TRANS
درهم وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار 
بداوة الشجرة ريصانة جنوبية قيادة 
 - ريصانة دائرة واد املخازن العرائش 
 : ل  نتيجة  املغرب  العرائش   9(888
الحظ الشركاء أن الشركة لم تنفذ أي 
عسلية منذ إنشائها في 819)/8/84م، 

وتقرر حل الشركة في وقت مبكر..
دوار  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
بداوة الشجرة ريصانة جنوبية قيادة 
 - ريصانة دائرة واد املخازن العرائش 

888)9 العرائش املغرب. 
و عين:

دامون  الرحيم  عبد  السيد)ة( 
الشجرة  بداوة  دوار  وعنوانه)ا( 
ريصانة  قيادة  جنوبية  ريصانة 
 9(888 العرائش  املخازن  واد  دائرة 
)ة(  كسصفي  املغرب  العرائش 

للشركة.

 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعرائش بباريخ م) غشت 

1)8) تمت رقم م94.
7(6I

FIDUCIAIRE AL QODS

WELCOME NICE FISH
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET م6م

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

WELCOME NICE FISH شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي الرقم 

41 حي نوران شارع الجيش امللكي - 
888م) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م1154

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 أبريل   89
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.WELCOME NICE FISH
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.
الرقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - امللكي  الجيش  شارع  نوران  حي   41

888م) بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

: حسناوي  الرحيم  عبد   السيد 

درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حسناوي  الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي بنكي8ان تجزئة ياسسينة 
رقم )8 888م) بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
حسناوي  الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي بنكي8ان تجزئة ياسسينة 
رقم )8 888م) بني مالل املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (6 بباريخ  مالل  ببني  االببدائية 

1)8) تمت رقم 596.

7(7I

SIMPLCOMPT CONSULTING 

STE CHTAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

 APPT N°( IMM 1( RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI،

40000، MARRAKECH MAROC

STE CHTAOUI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 

السفلي تجزئة سيدي عباد م رقم 

51) مراكش - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

117951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CHTAOUI
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
رقم  م  عباد  سيدي  تجزئة  السفلي 
مراكش   48888  - مراكش   (51

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
حصة   588  : يحي  قي�سي  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.
 588  : نادية  لكري�سي  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 66 عنوانه)ا(  يحي  قي�سي  السيد 
زنقة روبي8 دوبان 688)9 أسنيي8 سور 
سن فرنسا 68)7) أسنيي8 سور سن 

فرنسا.
عنوانه)ا(  نادية  لكري�سي  السيدة 
688)9 أسنيي8  66 زنقة روبي8 دوبان 
سور سن فرنسا 68)7) أسنيي8 سور 

سن فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
 66 عنوانه)ا(  يحي  قي�سي  السيد 
زنقة روبي8 دوبان 688)9 أسنيي8 سور 
سن فرنسا 68)7) أسنيي8 سور سن 

فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (6 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6984)1.
7(8I

LIEBESKIND

LIEBESKIND
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

LIEBESKIND
 Rue Fes immeuble wafaa
 1 appartement 1، 70000،

laayoune maroc

LIEBESKIND شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

 Rue 15 وعنوان مقرها اإلجبساعي
 avenue niger - 78888 laayoune

.rabat
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري -.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 17 غشت 1)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 Rue 15 avenue niger - 78888«
 rue fes« إلى   »laayoune rabat
 immeuble wafaa 1 appartement

.»1 - 78888 laayoune maroc
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 779).
7(9I

 LAAFA ELECTROTECHNIQUE & SOLAR

ENERGY

 LAAFA
 ELECTROTECHNIQUE &

SOLAR ENERGY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

 LAAFA ELECTROTECHNIQUE &
SOLAR ENERGY

 rue 15 avenue niger، 70000،
laayoune maroc

 LAAFA ELECTROTECHNIQUE
SOLAR ENERGY & شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Rue 15 وعنوان مقرها اإلجبساعي

 avenue niger - 78888 laayoune
.rabat

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري -.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 17 غشت 1)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 Rue 15 avenue niger - 78888«
 rue fes« إلى   »laayoune rabat
 immeuble wafaa 1 appartement

.»1 - 78888 laayoune maroc

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
7) غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 788).
8Iم7

INTERPROSOURCE TRADING LTD

 INTERPROSOURCE
TRADING LTD

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجبساعي للشركة

 INTERPROSOURCE TRADING
LTD

 rue 15 avenue niger، 70000،
laayoune maroc

 Interprosource Trading LTD
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
 Rue 15 وعنوان مقرها اإلجبساعي

 avenue niger - 78888 laayoune
.rabat

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري -.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 17 غشت 1)8) تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 Rue 15 avenue niger - 78888«
 rue fes« إلى   »laayoune rabat
 immeuble wafaa 1 appartement

.»1 - 78888 laayoune maroc
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
7) غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم )78).
1Iم7

Atlas Parts & Service

أطلس قطع الغيار والخدمات
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Atlas Parts & Service
اقامة املنزه العسارة 46 الطابق ) 
الرقم 5، 8158)، الدار البيضاء 

املغرب
أطلس قطع الغيار والخدمات 

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 75 شارع 

انفا زاوية زنقة كلوس بروفانس 
الطابق9 الشقة ب 188 - 78م8) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
115م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : أطلس 

قطع الغيار والخدمات.
قطع  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والبصدير  - االسبي8اد  املركبات  غيار 

- اصالح وصيانة املركبات.
عنوان املقر االجبساعي : 75 شارع 
بروفانس  كلوس  زنقة  زاوية  انفا 
78م8)   -  188 ب  الشقة  الطابق9 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعاد  اكن  السيدة 
الطابق   46 العسارة  املنزه  اقامة 
البيضاء  الدار   (8678  5 الرقم   (

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  سعاد  اكن  السيدة 
 ( الطابق   46 العسارة  املنزه  اقامة 
الرقم 5 8678) الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم -.
I)م7
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مكبب عادل اليعقوبي

EL GRANDE HM, SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكبب عادل اليعقوبي
54 شارع الحرية الطابق 1 رقم 
 TANGER ،98888 ،7 طنجة

MAROC
EL GRANDE HM, SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 1 زنقة 

األردن، إقامة مليكة، الطابق 
األر�سي طنجة طنجة 98888 طنجــة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

7م1191
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 ماي   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 EL  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GRANDE HM, SARL
إن   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخاص  لحسابها  كهدف  لها  الشركة 
أو لحساب الغي8 سواء باملغرب أو بكل 
باملشاركة  أو  وحدها  األخرى  البلدان 
أشخاص  أو  أخرى  شركات  مع 

طبيعيين األهداف البالية:
بالكراء،  األخذ  اقبناء،   : أساسا 
كل  واسبغالل  تسيي8  إنشاء  كراء 
مخابز  سناك،  واملطاعم،  املقاهي 
مثلجات،  الشاي  قاعات  وحلويات، 
وكل  السياحية  املركبات  وكل 

األنشطة املبعلقة بصناعة املطعسة.
ومن  املطاعم  مخبلف  اسبغالل 
كل األشكال، االستهالك بعين املكان، 
طريق  عن  البيع  أو  البوصيل  خدمة 
األنبي8نيت، است8اد وتصدير، خدمات 
تجارية وتقديم كل الخدمات باملغرب 

أو بالخارج.

الحفالت  كل  واسبغالل  تنظيم 

وقاعات  واملعارض  والبظاهرات 

العروض.

انشطة  وكل  الحفالت  تنظيم 

الجساعية  واملطاعم  الحفالت  تسوين 

وللحفالت.

اسبي8اد، تصدير، اتجار، بيع شراء 

وتوزيع، عسولة، تخزين والوساطة في 

كل املواد الغذائية، طرية أو مجسدة 

ولكل املواد الغذائية بالجسلة، نصف 

املواد  ولكل  البقسيط  أو  الجسلة 

غي8  أو  مباشرة  تبعلق  التي  األخرى 

مباشرة بأي من األهداف املذكورة.

العسليات  كل   : عسوما  وأكث8 

واملالية  والصناعية  البجارية 

والعقارية والغي8 العقارية التي تبعلق 

بأي  مباشرة  غي8  أو  مباشرة  بطريقة 

من األهداف املساثلة أو املشابهة..
زنقة   1  : االجبساعي  املقر  عنوان 

األردن، إقامة مليكة، الطابق األر�سي 

طنجة طنجة 98888 طنجــة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 : قروق  اليمسدي  مروان  السيد 

58 حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 58  : الشنبوف  أحسد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

قروق  اليمسدي  مروان  السيد 

القسطالني  اإلما0  شارع  عنوانه)ا( 
 98888  6 رقم   ( طابق  إسراء  إقامة 

طنجة املغرب.

السيد أحسد الشنبوف عنوانه)ا( 
 98888 8م  رقم  م8  زنقة  نجيبة  حي 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

قروق  اليمسدي  مروان  السيد 

القسطالني  اإلما0  شارع  عنوانه)ا( 
 98888  6 رقم   ( طابق  إسراء  إقامة 

طنجة املغرب

السيد أحسد الشنبوف عنوانه)ا( 
 98888 8م  رقم  م8  زنقة  نجيبة  حي 

طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   89 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 45151).
Iمم7

FADMELEC SARL AU

FADMELEC
إعالن مبعدد القرارات

FADMELEC SARL AU
 HAY AL AZHAR TR SEVAM

 MAGAZIN N 1 IMB 1
 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC
FADMELEC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجبساعي: حي األزهر 
مجسع سيڢا0 املحل رقم 1 عسارة 

رقم 1 الدار البيضاء - 8688) الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

5م568م.
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 81 يونيو 1)8)
تم اتخاذ القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 MERY« من  البجاري  االسم  تغيي8 
GRAPH« إلى االسم البجاري الجديد 

»FADMELEC«
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
بيع مائة )188( سهم للسيدة اليساني 
زينة بقيسة اسسية مائة درهم للسيد 

فنان ممسد
قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 
شركة  من  للشركة  القانوني  البمول 
 (S.A.R.L( ممدودة  مسؤولية  ذات 
إلى شركة ذات مسؤولية ممدودة مع 

(S.A.R.L.A.U( مساهم واحد
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
وإستبداله  النشاط  في  كلي  تغيي8 
الت8كيبات  »أعسال  جديد  بنشاط 

الكهربائية«

وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 
النظا0 األسا�سي البالية: 

على  ينص  الذي   :(6 رقم  بند 
مايلي: يجوز للشركاء، من خالل قرار 
اسبثنائي، تعديل النظا0 األسا�سي في 

جسيع أحكامهم
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 86 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 8)7857.

4Iم7

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

اطو مير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V، 26000، SETTAT MAROC
اطو مي8 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 16) 

الطابق الثاني شارع عبد الرحسان 
سكي8ج مجسع الخي8 سطات - 6888) 

سطات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

6647
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
اطو   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

مي8.
غرض الشركة بإيجاز : - 

ممطة خدمة السيارات 
- مشغل مقهى مطعم

- تجارة.
 (16  : االجبساعي  املقر  عنوان 
الرحسان  عبد  شارع  الثاني  الطابق 
سكي8ج مجسع الخي8 سطات - 6888) 

سطات املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسسال الشركة: 588.888.) 
درهم، مقسم كالبالي:

888.م1   : الناجحي  رشيد  السيد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 1(.888  : الناجحي  عزيز  السيد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الناجحي  رشيد  السيد 
سطات  البنسية  تجزئة   16 الرقم 

6888) سطات املغرب.
عنوانه)ا(  الناجحي  عزيز  السيد 
عبد  شارع  الخي8  مجسع  تجزئة 
الرحسان اسكي8ج الرقم 16) سطات 

6888) سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  الناجحي  رشيد  السيد 
سطات  البنسية  تجزئة   16 الرقم 

6888) سطات املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
م) غشت  بباريخ  االببدائية بسطات 

1)8) تمت رقم 1)/4))1.
5Iم7

TEMESNA SARL

SODREP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

TEMESNA SARL
 APPT N°( RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
SODREP SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
مجسع الخي8 تجزئة رقم 81م1 

سطات - 6888) سطات املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.5781

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 يوليوز   88 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

الطاهوري عبداملولى كسسي8 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

6) يوليوز  بباريخ  االببدائية بسطات 

1)8) تمت رقم 1)/918.

6Iم7

شركة الحسيسة لالستشارات ش.0.0

 STE NAJAH DE LA

 CONSTRUCTION ET EL

LAAMAR SARL A.U
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

شركة الحسيسة لالستشارات 

ش.0.0

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 STE NAJAH DE LA

 CONSTRUCTION ET EL

LAAMAR SARL A.U شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي حدو 

شارع طنجة رقم 4) الحسيسة - 

888)م الحسيسة املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.19(5

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 مارس  8م  في  املؤرخ 

املصادقة على :

اغالي  احسد  )ة(  السيد  تفويت 

 188 أصل  من  اجبساعية  حصة   58

حصة لفائدة السيد )ة( عبد الواحد 

قايقاي بباريخ 8م مارس 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 89 بباريخ  بالحسيسة  االببدائية 

يوليوز 1)8) تمت رقم م9).

7Iم7

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

SH VITALITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم 

العسارة -8) الطابق األول رقم 5، 

8888م، فاس مغرب

SH VITALITY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي املحل رقم 

87 ملعب الخيل تجزئة سنور تجزئة 
رقم )1 املدينة الجديدة فاس - 

8888م فاس مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م4)69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 SH  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.VITALITY

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

منبجات البجسيل

شراء وبيع الزهور املجففة.

املحل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
سنور  تجزئة  الخيل  ملعب   87 رقم 

تجزئة رقم )1 املدينة الجديدة فاس 

- 8888م فاس مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيدة هجر الوكيلي : 588 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : املرحو0  سسية  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الوكيلي  هجر  السيدة 

م 8وكة  تجزئة  م  نواكشوط  شارع 

الزهور 1 فاس 8888م فاس املغرب.

عنوانه)ا(  املرحو0  السيدة سسية 

ا  بلوك   1 سكبور  السرو  زنقة   (4

الرباط   18888 الرباط  السوي�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  الوكيلي  هجر  السيدة 

م 8وكة  تجزئة  م  نواكشوط  شارع 

الزهور 1 فاس 8888م فاس املغرب

عنوانه)ا(  املرحو0  السيدة سسية 

ا  بلوك   1 سكبور  السرو  زنقة   (4

الرباط   18888 الرباط  السوي�سي 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 861م.

8Iم7

HORICOM

MARINA PROMO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

HORICOM

 (1AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

MARINA PROMO شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور البصفية(

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 8 

درب رقم ) رقم 54 حي اإلنارة سيدي 

بوزكري - 58888 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.4(887

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر   (8(1 مارس  1م  في  املؤرخ 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
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 MARINA الوحيد  الشريك  ذات 

 18.888 رأسسالها  مبلغ   PROMO

درهم وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 
اإلنارة  حي   54 رقم   ( رقم  درب   8

مكناس   58888  - بوزكري  سيدي 

املغرب نتيجة ل : أزمة القطاع.

 8 زنقة  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
درب رقم ) رقم 54 حي اإلنارة سيدي 

بوزكري - 58888 مكناس املغرب. 

و عين:

حاكمي  الحاكم  موالي  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( رقم 54 زنقة ) حي اإلنارة 

)ة(  املغرب كسصفي  58888 مكناس 

للشركة.

 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   1( بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 147.

9Iم7

س-اطلس

HM MAROC INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41، 888م)، بني مالل 

املغرب

HM MAROC INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي الحي 

االداري اقامة العبسانية الطابق 

الثالت - 888م) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

118(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 HM  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MAROC INVEST

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

تجزئة االرا�سي 

بيع االرا�سي السكنية.

الحي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الطابق  العبسانية  اقامة  االداري 

الثالت - 888م) بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 588.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 (.588  : ممسد  بودالل  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

السيد نافلي هشا0 : 588.) حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ممسد  بودالل  السيد 

املنظر  اقامة  الثاني  الحسن  شارع 

الجسيل بلوك د الرقم 11 888م) بني 

مالل املغرب.

عنوانه)ا(  هشا0  نافلي  السيد 

املنظر  اقامة  ا  ب  درج   9 الشقة 

الجسيل شارع الحسن الثاني 888م) 

بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ممسد  بودالل  السيد 

املنظر  اقامة  الثاني  الحسن  شارع 

الجسيل بلوك د الرقم 11 888م) بني 

مالل املغرب

عنوانه)ا(  هشا0  نافلي  السيد 

املنظر  اقامة  ا  ب  درج   9 الشقة 

الجسيل شارع الحسن الثاني 888م) 

بني مالل املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببني مالل بباريخ 9) يوليوز 

1)8) تمت رقم 5)8.

748I

tensiftconsultant

JNF PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tensiftconsultant

املكبب ) عسارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة، 46888، آسفي املغرب

JNF PRODUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 15 

زنقة الفقيه الريفي حي بياضة - 

46888 أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

11987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   81

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 JNF  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PRODUCTION

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

التسويق  تصسيم   , شركةاالعالنات 

الطباعة 

تكنولوجيا  وتطوير  تصسيم 

املعلومات 

البصرية  السسعية  الصناعة 

والفنية 

األدارة الفنية والرياضية.

 15 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - بياضة  حي  الريفي  الفقيه  زنقة 

46888 أسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد ممسد رضا بساك : 1.888 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بساك  رضا  ممسد  السيد 

عنوانه)ا( رقم 15 زنقة الفقيه الريفي 

حي بياضة 46888 أسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

بساك  رضا  ممسد  السيد 

عنوانه)ا( رقم 15 زنقة الفقيه الريفي 

حي بياضة 46888 أسفي املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   89 بباريخ  بآسفي  االببدائية 

1)8) تمت رقم 57)1.

741I

tensiftconsultant

WEB TRANSFERT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

tensiftconsultant

املكبب ) عسارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة، 46888، آسفي املغرب

WEB TRANSFERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي تجزئة 

ملياء بلوك 5 رقم م5 - 46888 أسفي 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.18((7

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (8(1 يونيو   18 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الى  والبوصيل  معالجة  جسع, 

املنزل.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   1( بباريخ  بآسفي  االببدائية 

1)8) تمت رقم 85م1.

74(I
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مسبامنة تيسادير ش.0.0 ش.و

محر الشرق ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مسبامنة تيسادير ش.0.0 ش.و

حي لعري شيخ عسارة الشفاء الطابق 
الرابع الناظور، 888)6، الناظور 

املغرب

ممر الشرق ش.0.0 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي املسي8ة 
العروي الناظور 888)6 الناظور 

املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.19(17

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يوليوز   86 في  املؤرخ 

املصادقة على :

معوان  امية  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   166

16.666 حصة لفائدة السيد )ة( جاد 

الطهوري بباريخ 86 يوليوز 1)8).

معوان  امية  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   166

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   16.666
يوليوز   86 بباريخ  العبدالوي  اسساء 

.(8(1

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 15 يوليوز 

1)8) تمت رقم 1م4).

Iم74

NOVATIS

LAMATEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOVATIS

 Jeesr Industries – Lot Al Baraka

 – Rue Al Wattasiyine – zone

 Industrielle، 26202، Berrechid

MAROC

LAMATEM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة أميسة 

سايح, إقامة لينا, الطابق 5, الشقة 

7 - 8888) الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

مم))6م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 ماي   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 BADAA تفويت السيد )ة( شركة

أصل  من  اجبساعية  حصة   888

)ة(  السيد  لفائدة  حصة  45.888م 

علي بداع بباريخ 8) ماي 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 (1 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم 487م78.

744I

شركة مماسبة صايم

 STE STEMO POUR LES
 TRAVAUX ELECTRIQUES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

شركة مماسبة صايم

شارع الدرفوفي عسارة السعادة 

الطابق الثالث رقم 6، 68888، 

وجدة مغرب

 STE STEMO POUR LES

 TRAVAUX ELECTRIQUES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 14 زنقة 

غانا - 68888 وجدة املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

765م1.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

رفع  تم   (8(1 ماي   19 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال 

من  أي  درهم«   1.588.888«

 (.888.888« إلى  درهم«   588.888«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   88 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم م51).

745I

 ALLIANCE HYDRAULIQUE PNEUMATIQUE

AGADIR

 ALLIANCE HYDRAULIQUE
PNEUMATIQUE AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALLIANCE HYDRAULIQUE
PNEUMATIQUE AGADIR

 RUE SAFIR NR 86, HAY EL
 ،KASSAM LAAYOUNE، 70000

العيون املغرب
 ALLIANCE HYDRAULIQUE

PNEUMATIQUE AGADIR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
الخي8 رقم 76 العيون - 78888 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

7859م
في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 ALLIANCE HYDRAULIQUE

.PNEUMATIQUE AGADIR
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 REPARATION DES MACHINES
 ET D’EQUIPEMENT ET SERVICES

.DIVERS
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 78888  - العيون   76 رقم  الخي8 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

السيد سعيد ازروال : 588 حصة 
بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة   588  : عنا0  احسد  السيد 
بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احسد عنا0 عنوانه)ا( زنقة 
اكادير   88888 انزكان  الجرف  م58 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  ازروال  سعيد  السيد 
ازرو  الجديد  حي   181 رقم   84 بلوك 

ايت ملول 88888 اكادير املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
4) غشت  بباريخ  بالعيون  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)/)75).
746I

Nettoyage Multiservices

 NETTOYAGE
MULTISERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Nettoyage Multiservices
إقامة آسية الخي8, عسارة 118 شقة 

4), برج موالي عسر، 58888، 
مكناس املغرب

Nettoyage Multiservices شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي إقامة 
آسية الخي8, عسارة 118 شقة 4), 
برج موالي عسر - 58888 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

54187
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.Nettoyage Multiservices

أعسال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البجارية  املباني  لجسيع  النظافة 

والصناعية 

البنظيف  منبجات  وبيع  شراء   -  

والبطهي8.

إقامة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 ,(4 شقة   118 عسارة  الخي8,  آسية 

مكناس   58888  - عسر  موالي  برج 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 88.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

488 حصة   : السيد علوي زكرياء 

بقيسة 188 درهم للحصة.

488 حصة   : زينب خليل  السيدة 

بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زكرياء  علوي  السيد 

 ,  ( التسبان  18أ,  شقة   (7 عسارة 

ويسالن 58848 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  خليل  زينب  السيدة 

118 شقة  الخي8, عسارة  آسية  إقامة 

58888 مكناس  4), برج موالي عسر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  زكرياء  علوي  السيد 

 ,  ( التسبان  18أ,  شقة   (7 عسارة 

ويسالن 58848 مكناس املغرب

عنوانه)ا(  خليل  زينب  السيدة 

118 شقة  الخي8, عسارة  آسية  إقامة 

58888 مكناس  4), برج موالي عسر 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم )78م.

747I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

AYIS SNT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

15 زنقة جسال الدين األفغاني 
الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة.، 

68888، وجدة املغرب
AYIS SNT شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 115 
حي الحسني وجدة - 68888 وجدة 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
1119م.

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر   (8(1 يوليوز   8( في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 AYIS SNT الوحيد  الشريك  ذات 
درهم   188.888 رأسسالها  مبلغ 
 115 زنقة  اإلجبساعي  مقرها  وعنوان 
وجدة   68888  - وجدة  الحسني  حي 
خسائر  زيادة   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة وعجزها عن
االسبسرار.....

و حدد مقر البصفية ب زنقة 115 
وجدة   68888  - وجدة  الحسني  حي 

املغرب. 
و عين:

حسداوي  احسد  السيد)ة( 
القديسة  مكادة  بني  حي  وعنوانه)ا( 
 98868 طنجة   88 رقم   48 زنقة 

طنجة املغرب كسصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (7 بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 789).
748I

CABINET BADREDDINE

GASTRO FIX
إعالن مبعدد القرارات

CABINET BADREDDINE
79) أ مسي8ة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1، 8، مراكش املغرب
GASTRO FIX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجبساعي: اقامة 

الزيبون ) شارع ممسد السادس - 
48888 مراكش املغرب.
»إعالن مبعدد القرارات«

رقم البقييد في السجل البجاري: 
9655م.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
املؤرخ في 88 يوليوز 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  موافقة   : الحصص  تفويت 
بنسليسان عبد السال0 على بيع 88مم 
أسهم  جسيع  وبيع  اجبساعية  حصة 
شركة GASTRO DEUTSH S.A التي 
السال0  بنسليسان عبد  السيد  يسثلها 
التي تبلغ 188م) حصة لفائدة السيد 
لبطاقة  الحامل  يونس  بنسليسان 
 E4رقم8م6مم الوطنية  البعريف 
الساكن ببجزئة الفبح فيال رقم 1)1 
الذي  مراكش  السياحية  املنطقة 
 (6488 مجسوع  حيازت  على  وافق 

حصة.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
السال0  عبد  بنسليسان  السيد  اقالة 
من تسيي8 الشركة وتعيين السيد عبد 
لبطاقة  الحامل  العالي  عبد  الفباح 
 JC15947( رقم  الوطنية  البعريف 
هللا  عبد  موالي  شارع  ب  والساكن 
عسارة اللوزة رقم مم مراكش كسسي8 
مع  ممددة  غي8  ملدة  للشركة  جديد 

امضائه الوحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
بند رقم *: الذي ينص على مايلي: 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (4 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم ))69)1.
749I

MB ARCHITECTURE

MB ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MB ARCHITECTURE

زنقة الفرابي رقم م1 الطابق ) 

امرشيش مراكش، 48888، مراكش 

املغرب

MB ARCHITECTURE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 

الفرابي رقم م1 الطابق ) امرشيش 

مراكش - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

م11786

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 MB  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ARCHITECTURE

مها0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة.

زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

امرشيش   ( الطابق  م1  رقم  الفرابي 

مراكش - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 18.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

السيد بوعليل مهدي : 188 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  مهدي  بوعليل  السيد 
 ( الطابق  م1  رقم  الفرابي  زنقة 
مراكش   48888 مراكش  امرشيش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  مهدي  بوعليل  السيد 
 ( الطابق  م1  رقم  الفرابي  زنقة 
مراكش   48888 مراكش  امرشيش 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بسراكش بباريخ - تمت رقم 

.-

758I

financial coach

MY IMPRIMERIE SARLAU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

financial coach
اقامة عايدة الطابق الثالث رقم 
)1 زنقة اسفي، 58888، مكناس 

املغرب
 MY IMPRIMERIE SARLAU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 11 
مسر الحسين زنقة اسفي املدينة 
الجديدة - 58888 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
58911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 شتن 8   87
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 MY  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.IMPRIMERIE SARLAU

طباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

است8اد   - الخدمات  انواع  جسيع   -

وتصدير.

 11 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

املدينة  اسفي  زنقة  الحسين  مسر 

الجديدة - 58888 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : بالغساري  قسر  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بالغساري  قسر  السيدة 

اسفي  زنقة  الحسين  مسر   11 رقم 

مكناس   58888 الجديدة  املدينة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  بالغساري  قسر  السيدة 

اسفي  زنقة  الحسين  مسر   11 رقم 

مكناس   58888 الجديدة  املدينة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أكبوبر   89 بباريخ  بسكناس  البجارية 

8)8) تمت رقم -.

751I

MOUSSAOUI HAJJI

GOLDBRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 88 N°87 NOUVELLE CITE

 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC

GOLDBRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي : قصر 

قصبة بن علي عرب الصباح زيز 

ارفود - 88))5 ارفود املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م17م1.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (8(1 يوليوز   (6 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   GOLDBRO
 188.888 رأسسالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجبساعي قصر 
زيز  الصباح  عرب  علي  بن  قصبة 
نتيجة  املغرب  ارفود   5((88  - ارفود 

الزمة في القطاع.
و عين:

مسعودي  الطيبي  السيد)ة( 
 16 رقم  الجديد  الحي  وعنوانه)ا( 
ارفود 88))5 ارفود املغرب كسصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
قصر  وفي   (8(1 يوليوز   (6 بباريخ 
زيز  الصباح  عرب  علي  بن  قصبة 

ارفود - 88))5 ارفود املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 89 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم م6م.

75(I

ABA GESTION SARLAU

MADIHA PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V مEME ETG 8م
 BUREAU 12، 30000، FES

MAROC
MADIHA PLAST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي )ممشارع 

ابراهيم الروداني الطابق 5 رقم 
1) إقامة ريمان حي املعاريف 

الدارالبيضاء - 8888) الدارالبيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

م48958.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت   84 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( فؤاد ابن كي8ان 
من  اجبساعية  حصة   588 السعدي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   588 أصل 
غشت   84 بباريخ  مماندي  حسيد 

.(8(1
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798569.
Iم75

moorish co

TINKIEE GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish co
rue ishsaq ibn hanin etageم 

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca، 20100، casablanca

maroc
TINKIEE GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 418,شارع 

الزرقطوني إقامة حساد الطابق 1 
رقم 1 الدار البيضاء الدار البيضاء 

88)8) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

869م51
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TINKIEE GROUP
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مسبمضرات   - املالبس  تجارة  شراء 
اسبي8اد  منزلية  ومنبجات  البجسيل 

وتصدير.
عنوان املقر االجبساعي : 418,شارع 
 1 الطابق  حساد  إقامة  الزرقطوني 
البيضاء  الدار  البيضاء  الدار   1 رقم 

88)8) الدار البيضاء املغرب
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 58.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالبالي:

السيدة خديجة ساو : 58) حصة 
بقيسة 188 درهم للحصة.

 (58  : ناب  ابوباكاردمبا  السيد 
حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ساو  خديجة  السيدة 
حي االنارة 81 شارع الداخلة رقم 1) 
الدار   (8888 البيضاء  الشق  عين 

البيضاء املغرب.
السيد ابوباكاردمبا ناب عنوانه)ا( 

غينيا 8مم99 كوناكري غينيا.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  ساو  خديجة  السيدة 
حي االنارة 81 شارع الداخلة رقم 1) 
الدار   (8888 البيضاء  الشق  عين 

البيضاء املغرب
السيد ابوباكاردمبا ناب عنوانه)ا( 

غينيا 8مم99 كوناكري غينيا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 9)7985.

754I

MECOMPTES

JS-GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

MECOMPTES
 4EME ÉTAGE PLACE 1

 ZELLAQUA IMMEUBLE
HELVETIA الدار البيضاء، 58)8)، 

الدار البيضاء املغرب
JS-GESTION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة سسية 

إقامة شهرزاد م الطابق 5 الشقة 
رقم )) زنقة سسية إقامة شهرزاد 

م الطابق 5 الشقة رقم )) 8888) 
الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.468985
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 ماي   (4 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

جوهري يونس كسسي8 آخر
تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 1)8) تمت رقم )ممم78.
755I

STE TIB COMPT SARL AU

 PHARMACIE AL AMANA
BERRAMDANE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملبقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكبب رقم 
85، 68888، وجدة املغرب

 PHARMACIE AL AMANA
BERRAMDANE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع ب68 
حي �سي لخضر رقم 8) - 68888 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7995م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 PHARMACIE AL AMANA

.BERRAMDANE

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

ب68 حي �سي لخضر رقم 8) - 68888 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 588.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 5.888  : ممسد  بوغرارة  السيد   -

حصة بقيسة 188 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ممسد  بوغرارة  السيد 

 46 رقم  الحقيقة  زنقة  العرفان  حي 

68888 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ممسد  بوغرارة  السيد 

 46 رقم  الحقيقة  زنقة  العرفان  حي 

68888 وجدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م)  بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 889م.

756I

MOUSSAOUI HAJJI

HOTEL CANNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 88 N°87 NOUVELLE CITE

 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC

HOTEL CANNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 85 

شارع الحسن الثاني ارفود - 88))5 

ارفود املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

م)5).

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

قدوري  عي�سى  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة  48م 
)ة( جلول  السيد  لفائدة  48م حصة 

قدوري بباريخ 7) يوليوز 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم )7م.
757I

MOUSSAOUI HAJJI

IBN TAYMIYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 88 N°87 NOUVELLE CITE

 ERFOUD، 52200، ERFOUD
MAROC

IBN TAYMIYA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي قصر 

حنابو عرب الصباح غريس ارفود - 
88))5 ارفود املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.9891
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (8(1 86 غشت  في  املؤرخ 
 IBN شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 18.888 رأسسالها  مبلغ   TAYMIYA
درهم وعنوان مقرها اإلجبساعي قصر 
 - ارفود  غريس  الصباح  عرب  حنابو 
88))5 ارفود املغرب نتيجة ل : ازمة 

في القطاع.
قصر  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
 - ارفود  غريس  الصباح  عرب  حنابو 

88))5 ارفود املغرب. 
و عين:

مومني  ابراهيم  السيد)ة( 
 17 وعنوانه)ا( زنقة احسد الهبة رقم 
البطماء ارفود 88))5 ارفود املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 71م.
758I

COMPTADAM SARL AU

BFZ TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي8 تسسية الشركة

COMPTADAM SARL AU
 RUE 185 N° 5677 HAY EL

 OUAHDA، 14000، KENITRA
MAROC

BFZ TRANS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجبساعي رقم )7 حي 
الوفاء 81 الطابق االر�سي - 14888 

القنيطرة املغرب.
تغيي8 تسسية الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م5498

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تغيي8  تم   (8(1 يونيو   (8 في  املؤرخ 
 »BFZ TRANS« من  الشركة  تسسية 

.»H & F FOR SELL« إلى
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 
رقم  تمت   (8(1 غشت   89

8م98)18)9111)).
759I

AZALMADI

محل تجاري
عقد تسيي8 حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تسيي8 حر ألصل تجاري

ممل تجاري 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
السيد)ة(  أعطى   (819 نون 8   (5
للبطاقة  )ة(  الحامل  وكريم  إبراهيم 
املسجل   B 47م8م  رقم  الوطنية 
بالسجل البجاري 8م95م4 باملحكسة 
البجارية بالدار البيضاء حق التسيي8 
ب  الكائن  البجاري  لألصل  الحر 
زرارة  ابن  6)،زنقة  البيضاء ب  الدار 
البيضاء  الدار  78م8)   - معاريف 

ازملا�سي  سعيد  للسيد)ة(  املغرب 
 BE الحامل )ة( للبطاقة الوطنية رقم
 (5 من  تتبدئ  ) سنة  ملدة  4م7م71 
نون 8 819) وتنبهي في 5) نون 8 1)8) 

مقابل مبلغ شهري 888.)) درهم.
768I

مينارة فينانس جروب

بيرون الي
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

مينارة فينانس جروب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 48888، 
مراكش املغرب

بي8ون الي شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي : )5 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 48888 مراكش املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.181981

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
حل  تقرر   (8(1 يونيو  8م  في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  الي  بي8ون 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 
وعنوان  درهم   18.888 رأسسالها 
موالي  شارع   5( اإلجبساعي  مقرها 
الرابع  الطابق   7 رقم  شقة  رشيد 
جليز - 48888 مراكش املغرب نتيجة 

لخسارة الشركة.
و عين:

السيد)ة( فيليكس باسكال بي8ون 
وعنوانه)ا( م) ب شارع اوروبا لزيغب 
شارونت  سي8  بريف   17888 فول 

فرنسا كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخبامية 
)5 شارع  1)8) وفي  8م يونيو  بباريخ 
الطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 
الرابع جليز - 48888 مراكش املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (6 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6971)1.
761I

مينارة فينانس جروب

ا ش ج انفيستسمون
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسثل قانوني للشركة

مينارة فينانس جروب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 48888، 
مراكش املغرب

ا ش ج انفيستسسون »شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجبساعي: )5 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 
الرابع جليز - 48888 مراكش املغرب.

»تعيين مسثل قانوني للشركة«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

57م71.
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
وتبعا   (816 يونيو  8م  في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  مسي8)ين(  لبعيين 

املسثل)ين( القانوني)ين(: 
- صابر يونس 

- اريك فليب ضورنو كورمولو 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  الكائن  الوحيد  الشريك  ذات 
)5 شارع موالي رشيد  اإلجبساعي ب: 
جليز  الرابع  الطابق   7 رقم  شقة 

48888 مراكش املغرب
عند  البجاري  السجل  رقم 

االقبضاء.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بباريخ  بسراكش  البجارية 

816) تمت رقم م8147.

76(I

مينارة فينانس جروب

ا م ب هوم
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي8 نشاط الشركة

مينارة فينانس جروب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 48888، 
مراكش املغرب

ا 0 ب هو0 شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجبساعي )5 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 48888 مراكش املغرب.

تغيي8 نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.71161

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تغيي8  تم   (816 يوليوز   84 في  املؤرخ 

أو  بيع  »شراء،  من  الشركة  نشاط 

الشقق  »كراء  إلى  العقارات.«  كراء 

املفروشة«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بباريخ  بسراكش  البجارية 

816) تمت رقم 6)815.

Iم76

ADVOLIS

 TOUT POUR L'ENTREPRISE
ET L'INDUSTRIE
إعالن مبعدد القرارات

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

 TOUT POUR L'ENTREPRISE

ET L'INDUSTRIE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجبساعي: شارع 

 ممسد الخامس عسارة النخيل

 رقم م - 68888 وجدة املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

م1819.

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 8) يونيو 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 

على  ينص  الذي   :81 رقم  قرار 

الحالي  مايلي: تمويل املقر االجبساعي 

الخامس  ممسد  »شارع  من  للشركة 

شارع   « إلى  م«  رقم  النخيل  عسارة 

النخيل  عسارة  الخامس  ممسد 

الطابق السادس 
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على  ينص  الذي   :8( رقم  قرار 
العا0  الجسع  اعضاء  اتفق  مايلي: 
القانون  تميين  على  وباالجساع 

االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
الذي  االسا�سي:  القانون  رقم  بند 
القانون  تميين  مايلي:  على  ينص 

االسا�سي
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  م)  بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 1678.
764I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

AMLAK AALIA -امالك عاليا
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC
AMLAK AALIA -امالك عاليا 

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي بين 
ملدون شارع انزكان زنقة 65 رقم 

115 الطابق الباني - 8478) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
445519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (819 شتن 8  م8 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

AMLAK AALIA -امالك عاليا.
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبطوير العقاري.
بين   : االجبساعي  املقر  عنوان 
رقم   65 زنقة  انزكان  شارع  ملدون 
الدار   (8478  - الباني  الطابق   115

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
السيد ممسد فالح : 1.888 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فالح  ممسد  السيد 
 8 شقة   ( طابق  هللا  فضل  اقامة 
البيضاء  الدار   (8478 كاليفورني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  فالح  ممسد  السيد 
 8 شقة   ( طابق  هللا  فضل  اقامة 
البيضاء  الدار   (8478 كاليفورني 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أكبوبر 819) تمت رقم -.

765I

عادل الزميبة - مماسب-

EXCELLENCE PRIVE TAZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عادل الزميبة - مماسب-
58) حي االدارسة بلوك ) تازة، 

5888م، تازة املغرب
EXCELLENCE PRIVE TAZA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي شارع 

ممسد الخامس عسارة الكوثر مكبب 
رقم 1 - 5888م تــــازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
6147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.EXCELLENCE PRIVE TAZA
 CENTRE- : غرض الشركة بإيجاز

DE LANGUES
 FORMATION INTIALE ET-

CONTINUE
.SOUTIEN SCOLAIRE-

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الكوثر مكبب  الخامس عسارة  ممسد 

رقم 1 - 5888م تــــازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
8.888م  الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 188  : الهيسوفي  ممسد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد رشيد أوح�سي : 188 حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
 188  : القرموني  الطيب  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الطيب القرموني عنوانه)ا( 
تازة  5888م  طنجة  زنقة   96 رقم 

املغرب.
السيد ممسد الهيسوفي عنوانه)ا( 
 18 عسارة  الياسسين  السكني  املركب 
الشقة 87 حي موالي يوسف 5888م 

تازة املغرب.
عنوانه)ا(  أوح�سي  رشيد  السيد 
5888م  األمل  89 حي  561 مجسوعة 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد الطيب القرموني عنوانه)ا( 

تازة  5888م  طنجة  زنقة   96 رقم 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م1  بباريخ  ببازة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 1)8)/478.

766I

 CORPORATE PROFESSIONAL

ACCOUNTANTS PARTNERS PARTNERS

AN HOLDING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESSIONAL

 ACCOUNTANTS PARTNERS

PARTNERS

 Boulevard Zerktouni Etage ,(75

 1 ,Casablanca - Maroc، 20200،

Casablanca Maroc

AN HOLDING شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي 18 شارع 

لي 8تي الطابق م شقة رقم 5 الدار 

البيضاء 8888) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

5م6)51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 AN  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HOLDING
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-1عقد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإدارة املشاركات في الشركات األخرى

حصص  على  -)االسبمواذ 

عن  إما  �سيء،  كل  في  امللكية  حقوق 

واملساهسة  واالكبباب  الشراء  طريق 

واألوراق  املسبلكات  لجسيع  واالندماج 

القانونية  الكيانات  جسيع  في  املالية، 

االعببارية،  الشخصية  بدون  أو  مع 

السيطرة  على  االسبمواذ  وكذلك 

بجسيع أشكالها

ومسبلكاتها  استثساراتها  -مإدارة 

املخبلفة وجسيع العسليات التي تسسح 

ببطوير وصيانة غرض الشركة.

عنوان املقر االجبساعي : 18 شارع 

الدار   5 رقم  شقة  م  الطابق  لي 8تي 

البيضاء  الدار   (8888 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : النيات  الحسين  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  النيات  الحسين  السيد 

 47 رقم  فيال  الكورنيش  الحدائق 

ح  ح  بوطالب  الهادي  عبد  شارع 

البيضاء  الدار   (8888 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  النيات  الحسين  السيد 

 47 رقم  فيال  الكورنيش  الحدائق 

ح  ح  بوطالب  الهادي  عبد  شارع 

البيضاء  الدار   (8888 البيضاء 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 85 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 16م8).

767I

ائبسانية بيان حنان

بوجمعة الراون
فسخ عقد تسيي8 حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون(
فسخ عقد تسيي8 حر ألصل تجاري

بوجسعة الراون
 15 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
التسيي8  1)8) تم فسخ عقد  يوليوز 
السيد)ة(  طرف  من  املوقع  الحر 
مالك)ة(  )بصفبه)ا(  الراون  بوجسعة 
لألصل البجاري( الحامل)ة( للبطاقة 
 E(887م رقم  للبعريف  الوطنية 
اكناو  باب  درب  بالعنوان  القاطن)ة( 
 - مراكش   (4 رقم  دكان  األمراء  حي 
والسيد)ة(  املغرب  مراكش   48888
حسن وسي8 الراون الراون )بصفبه)ا( 
مسي8)ة( حرا )ة(( الحامل)ة( للبطاقة 
و  E15541م رقم  للبعريف  الوطنية 
بالعنوان درب  القاطن)ة(   E775(((
 (4 رقم  دكان  األمراء  حي  اكناو  باب 
 6-7 رقم  الكرماعي  وقسارية  مراكش 
48888 مراكش   - باب اكناو مراكش 
البجاري  بالسجل  واملسجل  املغرب 
تمت  بسراكش  البجارية  باملحكسة 

عدد 58814.
768I

س-اطلس

TAGNDOUFT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41، 888م)، بني مالل 
املغرب

TAGNDOUFT TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي الطابق 

السفلي ادوز فم العنصر - 888م) 
بني مالل املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م)78.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   (8(1 يوليوز   (6 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
مبلغ   TAGNDOUFT TRAVAUX
وعنوان  درهم   188.888 رأسسالها 
السفلي  الطابق  اإلجبساعي  مقرها 
888م) بني مالل  ادوز فم العنصر - 
البا0  البوقف   : ل  نتيجة  املغرب 

لنشاط الشركة.
الطابق  ب  البصفية  مقر  و حدد 
بني  888م)   - العنصر  فم  السفلي 

مالل املغرب. 
و عين:

السيد)ة( اتساح سعيد وعنوانه)ا( 
دوار ايت اسحاق فم العنصر 888م) 
بني مالل املغرب كسصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببني مالل بباريخ 4) غشت 

1)8) تمت رقم 988.

769I

دادي واصل

HOCEIMA BETON
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

دادي واصل
شارع السلطان موالي يوسف 

رقم 18 - ص ب 8)م، 888)م، 
الحسيسة املغرب

HOCEIMA BETON شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجبساعي دوار 

ازفزافن - آيت قسرة -  
))8)م الحسيسة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م87).
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (8(1 غشت   1( في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- نقل البضائع لحساب الغي8.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 (6 بباريخ  بالحسيسة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم م88.
778I

دادي واصل

T.G.C.H
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

دادي واصل
شارع السلطان موالي يوسف 

رقم 18 - ص ب 8)م، 888)م، 
الحسيسة املغرب

T.G.C.H شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجبساعي حي 
تسسقذنت - اجدير - )585م 

الحسيسة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م76).

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (8(1 غشت   1( في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
- نقل البضائع لحساب الغي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 (6 بباريخ  بالحسيسة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم )88.
771I

FIDORO MULTI-SERVICES

HYPSUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA MAROC
HYPSUD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

السال0، شارع طارق ابن زياد، رقم 
)6، الداخلة. - 888م7 الداخلة 

املغرب.
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تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.1(1(1

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 غشت   86 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( عبد هللا ابشرى 

458 حصة اجبساعية من أصل 458 

)ة( عبد املجيد  لفائدة السيد  حصة 

بوكصة بباريخ 86 غشت 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

م)  بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 6م14.

77(I

موثق

PLAYUP CAFE

عقد تسيي8 حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(

عقد تسيي8 حر ألصل تجاري

PLAYUP CAFE

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 

السيد)ة(  أعطى   (8(1 يوليوز   14

)ة(  الحامل   TAHAR BOUJID

 J16161 رقم  الوطنية  للبطاقة 

166م6  البجاري  بالسجل  املسجل 

حق  باكادير  البجارية  باملحكسة 

التسيي8 الحر لألصل البجاري الكائن 

الفرح  حي  امزيل  عسارة   84 رقم  ب 

اكادير   88888  - اكادير  بنسركاو 

ABDELALI- للسيد)ة(  املغرب 

 RACHID EL GHOUAGH-JAIFI

رقم  الوطنية  للبطاقة  )ة(  الحامل 

سنة   7 ملدة   JB1584مم-JB16(767

1)8) وتنبهي في  81 يناير  تتبدئ من 

شهري  مبلغ  مقابل   (8(8 يناير   81

6.888 درهم.

Iم77

cabinet AMSN

STE TMC OPTIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes، 50000،
meknes maroc

STE TMC OPTIC SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم )1 
زنقة ٱنتسرابي املدينة الجديدة 
مكناس - 58888 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

54165
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 شتن 8   88
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TMC OPTIC SARL
غرض الشركة بإيجاز : -مبصري

-تجارة
-اسبي8اد وتصدير.

رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الجديدة  املدينة  ٱنتسرابي  زنقة   1(

مكناس - 58888 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:
: بوغرس  الزهراء  فاطسة   السيدة 
888 حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
السيد ممسد االزعر : 88) حصة 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوغرس  الزهراء  فاطسة  السيدة 
عنوانه)ا( شارع الحسن الثاني إقامة 
ال 8كة حي االفرح رقم11 8م111 سال 

املغرب.

رقم)4  الياسسين  تجزئة  السيد 
عنوانه)ا(  فاس  الشق  عين  طريق 
عين  طريق  رقم)4  الياسسين  تجزئة 

الشق 8478) فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
بوغرس  الزهراء  فاطسة  السيدة 
عنوانه)ا( شارع الحسن الثاني إقامة 
سال  8م111  سال  الفرح  حي  ال 8كة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (6 بباريخ  بسكناس  البجارية 

1)8) تمت رقم 887م.

774I

Ste Abdoune Conseil

WAHDA TOPO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطسة شارع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فاس، 
8888م، فاس املغرب

WAHDA TOPO شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 6 عسارة 
4 الطابق ) زنقة ابي نعيم فاس 

املدينة الجديدة 6 عسارة 4 الطابق ) 
زنقة ابي نعيم فاس املدينة الجديدة 

8888م فاس املغرب.
وفاة شريك

رقم البقييد في السجل البجاري 
1م8)4.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم اإلعال0   (8(1 يونيو   84 في  املؤرخ 
إدري�سي  بوزيد  الشريك  بوفاة 
على  حصصه  وتوزيع  البوزيدي 
 لرسم اإلراثة املؤرخ في 7) 

ً
الورثة تبعا

ف 8اير 1)8) بالشكل األتي :
إدري�سي  أحال0  السيد)ة( 

البوزيدي، 1.894 حصة.
السيد)ة( نتيل إدري�سي البوزيدي، 

188.) حصة.

السيد)ة( ندى إدري�سي البوزيدي، 

م1.89 حصة.

السعيدي،  سعدية  السيد)ة( 

5)6 حصة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (5 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 858م.

775I

 SOCIETE DE CONCEPTION ET REALISATION

DES PROJETS ORIENTALE - SCRPO

 STE DE CONCEPTION ET

 REALISATION DES PROJETS

ORIENTALE SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONCEPTION ET

 REALISATION DES PROJETS

ORIENTALE - SCRPO

شارع املغرب العربي وزنقة عالل 

بن عبد هللا الطابق الثاني تاوريرت، 

68888، تاوريرت املغرب

 STE DE CONCEPTION ET

 REALISATION DES PROJETS

ORIENTALE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي زاوية شارع 

املغرب العربي وشارع عالل بن عبد 

هللا - 68888 تاوريرت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

1(71

في  مؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يناير   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 STE DE : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

 CONCEPTION ET REALISATION

 DES PROJETS ORIENTALE SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز : البنظيف

تطوير املساحات الخضراء

االشغال املخبلفة والبناء.

زاوية   : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع املغرب العربي وشارع عالل بن 

عبد هللا - 68888 تاوريرت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : صابر  هاجر  السيدة 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صابر  هاجر  السيدة 

الناظور   68888 الناظور  ترقاع  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  صابر  هاجر  السيدة 

الناظور   68888 الناظور  ترقاع  حي 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

)) ف 8اير  االببدائية بباوريرت بباريخ 

1)8) تمت رقم 1)8)/5م.

776I

Ste Abdoune Conseil

WAHDA TOPO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Ste Abdoune Conseil

رقم 4 إقامة فاطسة شارع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فاس، 

8888م، فاس املغرب

WAHDA TOPO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 6 عسارة 4 

الطابق ) زنقة ابي نعيم فاس املدينة 

الجديدة 6 عسارة 4 الطابق ) زنقة 

ابي نعيم فاس املدينة الجديدة - 

8888م فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

1م8)4.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 يونيو  م)  في  املؤرخ 

املصادقة على :

إدري�سي  أحال0  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجبساعية  حصة   6(5 البوزيدي 

أصل 1.894 حصة لفائدة السيد )ة( 

يونيو   88 بباريخ  السعيدي  سعدية 

.(8(1

إدري�سي  أحال0  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجبساعية  حصة   469 البوزيدي 

السيد  لفائدة  حصة   1.894 أصل 

يونيو   88 بباريخ  خلفاوي  فاطسة  )ة( 

.(8(1

إدري�سي  نتيل  )ة(  السيد  تفويت 

اجبساعية  حصة   (.188 البوزيدي 

من أصل 188.) حصة لفائدة السيد 

يونيو   88 بباريخ  خلفاوي  فاطسة  )ة( 

.(8(1

إدري�سي  ندى  )ة(  السيد  تفويت 

اجبساعية  حصة  م1.89  البوزيدي 

من أصل م1.89 حصة لفائدة السيد 

يونيو   88 بباريخ  خلفاوي  فاطسة  )ة( 

.(8(1

سعدية  )ة(  السيد  تفويت 

5)6 حصة اجبساعية من  السعيدي 

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   6(5 أصل 

غشت   (6 بباريخ  خلفاوي  فاطسة 

.(8(1

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   (5 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 858م.

777I

Ste Abdoune Conseil

WAHDA TOPO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطسة شارع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فاس، 
8888م، فاس املغرب

WAHDA TOPO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 6 عسارة 4 
الطابق ) زنقة ابي نعيم فاس املدينة 
الجديدة 6 عسارة 4 الطابق ) زنقة 
ابي نعيم فاس املدينة الجديدة - 

8888م فاس املغرب.
تعيين مسي8 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
1م8)4.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (8(1 يونيو   11 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

خلفاوي فاطسة كسسي8 وحيد
تبعا لوفاة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (5 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 858م.

778I

GLOBAL HULL LOGISTIK

GLOBAL HULL LOGISTIK
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL HULL LOGISTIK
 Tanger, rue el mansour ibn abi
 amer n 95 étage 3 n°7 drissiya،

90000، TANGER MAROC
 GLOBAL HULL LOGISTIK

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي ملبقى 
شارع القا�سي عياض وشارع 

ماقنولياس اقامة ابا سفيان الطابق 
الثالث رقم 17 98888 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

119681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GLOBAL HULL LOGISTIK

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل ال 8ي للبضائع.

ملبقى   : االجبساعي  املقر  عنوان 

وشارع  عياض  القا�سي  شارع 

ماقنولياس اقامة ابا سفيان الطابق 

الثالث رقم 17 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 588.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 188  : تاويت  ابن  ممسد  السيد 

حصة بقيسة 5.888 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ممسد ابن تاويت عنوانه)ا( 

تجزئة ايناس زتقة عين اسردون رقم 

16 98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد ممسد ابن تاويت عنوانه)ا( 

تجزئة ايناس زتقة عين اسردون رقم 

16 98888 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (5 بباريخ  بطنجة  البجارية 

1)8) تمت رقم 4م455).

779I
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STE TIB COMPT SARL AU

PHARMA MY MILOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملبقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكبب رقم 
85، 68888، وجدة املغرب

PHARMA MY MILOUD شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي زاوية شارع 
و5 وا49 تجزئة مالو رقم م8 حي 

موالي امليلود - 68888 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م799م
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يونيو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PHARMA MY MILOUD
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

زاوية   : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارع و5 وا49 تجزئة مالو رقم م8 حي 
موالي امليلود - 68888 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 588.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 5.888  : فوزية  هرو  السيدة   -

حصة بقيسة 188 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  فوزية  هرو  السيدة 
موالي امليلود تجزئة مالو زنقة و5 رقم 

مم 68888 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
حي  عنوانه)ا(  فوزية  هرو  السيدة 
موالي امليلود تجزئة مالو زنقة و5 رقم 

مم 68888 وجدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  م)  بباريخ  بوجدة  البجارية 

1)8) تمت رقم 888م.
788I

marrakech externalisation

 LUXURY INTERNATIONAL
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior
 imm 18 appt 6 guéliz، 40000،

marrakech maroc
 LUXURY INTERNATIONAL
GROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي مكبب رقم 
) على اليسين, زاوية شارع طارق ابن 
زياد, ابن عائشة , اقامة اكسلسيور 
, عسارة 18, شقة رقم 6 - 48888 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
م)م94.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 يونيو  8م  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 LUXURY INTERNATIONAL
 18.888 رأسسالها  مبلغ   GROUP
اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
مكبب رقم ) على اليسين, زاوية شارع 
اقامة   , عائشة  ابن  زياد,  ابن  طارق 
 6 رقم  18, شقة  عسارة   , اكسلسيور 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   48888  -

*عد0 وجود نشاط الشركة.
و حدد مقر البصفية ب زنقة خالد 
 ،1( رقم  جسيلة،  عسارة  الوليد،  بن 
مراكش   48888  - مراكش.  كيليز، 

املغرب. 
و عين:

العلمي  هشا0  السيد)ة( 
الوليد،  بن  خالد  زنقة  وعنوانه)ا( 
كيليز،   ،1( رقم  جسيلة،  عسارة 
املغرب  مراكش   48888 مراكش. 

كسصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (6 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم 6967)1.
781I

HIDA SERVICE TAROUDANT

BOUDHAIM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

BOUDHAIM TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار 
توحزينت دوار عين املديور جساعة 
مشرع العين أوالد تأيسة - 888م8 

تارودانت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م797
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   86
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BOUDHAIM TRANS
-1نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص
-)نقل البضائع لحساب الغي8.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
جساعة  املديور  عين  دوار  توحزينت 
888م8   - تأيسة  أوالد  العين  مشرع 

تارودانت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : بودحيم  ادريس  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : الرزاق  عبد  كيت  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بودحيم  ادريس  السيد 

أوالد  العين  مشرع  املديور  عين  دوار 

تايسة 888م8 تارودانت املغرب.

السيد كيت عبد الرزاق عنوانه)ا( 

أوالد  العين  مشرع  املديور  عين  دوار 

تايسة 888م8 تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  بودحيم  ادريس  السيد 

أوالد  العين  مشرع  املديور  عين  دوار 

تايسة 888م8 تارودانت املغرب

السيد كيت عبد الرزاق عنوانه)ا( 

أوالد  العين  مشرع  املديور  عين  دوار 

تايسة 888م8 تارودانت املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بباريخ  ببارودانت  االببدائية 

يوليوز 1)8) تمت رقم 1449.

78(I

Aïd comptable

شركة بالل بالن
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Aïd comptable

 Hay rachad bloc م num 1(8

Taza، 35000، Taza Maroc

شركة بالل بالن شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار اونة 

بوشفاعة واد امليل تازة - 5888م 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم البقييد في السجل البجاري : 

6165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

: شركة  بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

بالل بالن.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX FORESTIERS ET

 PLANTATION - TRAVAUX

.DIVERS OU CONSTRUCTION

عنوان املقر االجبساعي : دوار اونة 

5888م   - تازة  امليل  واد  بوشفاعة 

تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 1.888  : الجيد  احسد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الجيد  احسد  السيد 

5888م  تازة  بوشفاعة  بوصالح  دوار 

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  الجيد  احسد  السيد 

5888م  تازة  بوشفاعة  بوصالح  دوار 

تازة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (4 بباريخ  ببازة  االببدائية 

1)8) تمت رقم م48.

Iم78

FIDU.PRO CONSULTING

HEAVEN POOL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING
ملبقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 

الطابق11 رقم 9) الدار البيضاء، 8، 
الدار البيضاء املغرب

HEAVEN POOL شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي ملبقى 

شارع اميل زوال وزنقة غيثل الطابق 
11 رقم 9) - 8888 الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (8(1 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أوبال  سفيان  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجبساعية  حصة   588
58.888 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 
الحق نصري بباريخ 15 يوليوز 1)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 (5 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 6م7986.
784I

MENARA PROJECT SERVICES

 MAROCPLEX
TECHNOLOGY
إعالن مبعدد القرارات

MENARA PROJECT SERVICES
 HAY TARGA، 40000، 478

MARRAKECH MAROC
 MAROCPLEX TECHNOLOGY
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

 N°654, :وعنوان مقرها االجبساعي
 SAADA 1, LAMHAMID,

 MARRAKECH - 48888 - 48888
مراكش املغرب.

»إعالن مبعدد القرارات«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.8(951

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 
املؤرخ في )) يونيو 1)8)

تم اتخاذ القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد فريد اكيكر مم حصة 
اجبساعية من أصل مم حصة لفائدة 
السيد طارق عشاق بباريخ )) يونيو 

.(8(1
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
مم  عشاق  نادية  اآلنسة  تفويت 
حصة اجبساعية من أصل مم حصة 
لفائدة السيد طارق عشاق بباريخ )) 

يونيو 1)8).
قرار رقم م: الذي ينص على مايلي: 
تم تعيين مسي8 جديد للشركة اآلنسة 
الزهراء كسسي8 وحيد  عشاق فاطسة 
القديم  املسي8  اسبقالة  لقبول  تبعا 

السيد فريد اكيكر.
وتبعا لذلك تم تعديل مقبضيات 

النظا0 األسا�سي البالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الحصص  تمويل  على  املوافقة  بعد 
املصادق عليها من الجسع العا0 الغي8 
تم   ،((/86/(8(1 بباريخ  العادي 
توزيع املساهسات النقدية على النمو 
البالي: السيد عشاق طارق مبلغ ثالثة 
درهم.  888مم  درهم  ألف  وثالثون 
مبلغ  الزهراء  فاطسة  عشاق  اآلنسة 
سبعة عشر ألف درهم 17888 درهم. 
املجسوع خسسون ألف درهم 58888 

درهم.
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
بسبلغ  املال  رأس  تمديد  تم  مايلي: 
 (58888( درهم  ألف  خسسين 
 (188( مائة  إلى  مقسسة  درهم، 
درهم   )588( بخسسسائة  حصة 
مكبتب  بالكامل،  مدفوعة  للحصة، 
بالكامل  ومخصصة  بالكامل  بها 
للشركاء. بسوجب أحكا0 الجسع العا0 
 ،((/86/(8(1 بباريخ  العادي  الغي8 
على  الشركاء  على  الحصص  توزعت 
طارق  عشاق  السيد   - البالي:  النمو 
فاطسة  عشاق  اآلنسة   - حصة.   66
 188 املجسوع  حصة.  4م  الزهراء 

حصة.

على  ينص  الذي  7م:  رقم  بند 
العا0  الجسع  شروط  بسوجب  مايلي: 
 ،((/86/(8(1 بباريخ  العادي  الغي8 
فاطسة  عشاق  اآلنسة  تعيين  تم 
البعريف  لبطاقة  الحاملة  الزهراء 
تعيينها  تم   EE(((684 رقم  الوطنية 
ممدودة.  غي8  لفت8ة  للشركة  مسي8ة 
إطار  في  وظيفتها  املسي8ة  سبسارس 
الشروط  ظل  وفي  القانونية  األحكا0 
من  الرابع  الباب  في  عليها  املنصوص 

النظا0 األسا�سي للشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (8 بباريخ  بسراكش  البجارية 

1)8) تمت رقم م5)6)1.

785I

IBK CONSULTING

FISHEMAR
شركة املساهسة
تعيين مبصرفين

IBK CONSULTING
 IMMEUBLE YASMINE

 BLOC A ETAGE 6 BUREAU
 67 AGADIR N°مم RUE AL
 BOULAAMANI,DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

FISHEMAR »شركة املساهسة«
وعنوان مقرها االجبساعي: تجزئة 

ZI (/85، امليناء البجاري، أكادير - - 
أكادير املغرب.

»تعيين مبصرفين«
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.7861
بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 18 غشت 1)8)
خالل  مبصرفين  تعيين  تقرر 

السنوات املالية البالية: 
- م سنوات 

األشخاص الطبيعيون: 
 Manuel Jacinto السيد)ة( 
بصفبه)ا(   Rodriguez Garrocho
 ,45 ب:  عنوانه)ا(  والكائن  مبصرف 
 Calle Rabida, Palos - Huelva

إسبانيا
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 Domingo Rodriguez السيد)ة( 

Infantes بصفبه)ا( مبصرف والكائن 

 Calle Galeon,  5 ب:  عنوانه)ا( 

 Mazagon Moguer - Huelva

إسبانيا

املسثل   ( االعبباريون  األشخاص 

الدائم(: 

 MARISCOS RODRIGUEZ S.A

مبصرف  بصفتها  املساهسة«  »شركة 

 Puerto :والكائن مقرها االجبساعي ب

 Exterior de Huelva-Villafria, C/

 la Barca s/n, Palos، - Huelva

البجاري  بالسجل  واملسجلة  إسبانيا 

تمت رقم: -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بباريخ  باكادير  البجارية 

1)8) تمت رقم )18618.

786I

IBK CONSULTING

FISHEMAR
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

IBK CONSULTING

 IMMEUBLE YASMINE

 BLOC A ETAGE 6 BUREAU

 67 AGADIR N°مم RUE AL

 BOULAAMANI,DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

FISHEMAR »شركة املساهسة«

وعنوان مقرها االجبساعي: تجزئة 

ZI (/85، امليناء البجاري، أكادير - - 

أكادير املغرب.

»تعيين أعضاء مجلس اإلدارة«

رقم البقييد في السجل البجاري: 

.7861

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 19 غشت 1)8)

تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

خالل السنوات املالية البالية: 

- غي8 ممدودة

األشخاص الطبيعيون: 

 Manuel Jacinto السيد)ة( 
بصفبه)ا(   Rodriguez Garrocho
والكائن  االدارة  مجلس  رئيس 
 Calle Rabida,  ,45 ب:  عنوانه)ا( 

Palos - Huelva إسبانيا
 Francisco Pastoriza السيد)ة( 
العا0  املدير  بصفبه)ا(   Martin
 IMM ب:  عنوانه)ا(  والكائن 
 IMMOURANE NR 5 BD

MOHAMED 5 - اكادير املغرب
 Jaime Vazquez السيد)ة( 
العا0  املدير  بصفبه)ا(   Rodriguez
 - ب:.  عنوانه)ا(  والكائن  املنبدب 

Huelva إسبانيا
األشخاص املعنويون: 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   -
غشت   (6 بباريخ  باكادير  البجارية 

1)8) تمت رقم م18618.
787I

ETABLISSEMENT GHAITI

ZUITRE LKHALIJ I
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 81، 888م7، 

الداخلة املغرب
ZUITRE LKHALIJ I شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي 

القسم، عسارة الجساني - 888م7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
19849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ZUITRE LKHALIJ I

اسبغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسيي8 مزرعة لت8بية األحياء املائية.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

888م7   - الجساني  عسارة  القسم، 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

 : الجساني  النعسة  سيدي  السيد 

 188.888,88 بقيسة  حصة   1.888

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الجساني  النعسة  سيدي  السيد 

الجساني  عساة   1 القسم  عنوانه)ا( 
رقم 56 888م7 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

الجساني  النعسة  سيدي  السيد 

الجساني  عساة   1 القسم  عنوانه)ا( 
رقم 56 888م7 الداخلة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

م8  بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1)8)/57م1.

788I

ETABLISSEMENT GHAITI

TIMALOUZA TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

شارع العركوب رقم 81، 888م7، 

الداخلة املغرب

TIMALOUZA TRANS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي فندق 

اهل البليسيذي الكركراات املركز - 

74884 أوسرد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

1م)19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TIMALOUZA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي8.

فندق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - املركز  الكركراات  البليسيذي  اهل 

74884 أوسرد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

188.888,88 درهم، مقسم كالبالي:

 السيد سيدي عبد السال0 الكوري :

 188.888,88 بقيسة  حصة   1.888

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سيدي عبد السال0 الكوري 

رضوان  زنقة  السال0  حي  عنوانه)ا( 

رقم 89 78888 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد سيدي عبد السال0 الكوري 

رضوان  زنقة  السال0  حي  عنوانه)ا( 

رقم 89 78888 العيون املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1)8)/1454.

789I
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T.B COMPETENCE PRIVE

ENA TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

T.B COMPETENCE PRIVE

 Hay Laary cheikh Av Hassan 1

 5ème Etg App 12، 147-n° 145

62003، Nador Maroc

ENA TRAVEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي حي كايسو 

زنقة م رقم 19 الناظور - م88)6 

الناظور املغرب.

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م1968.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   (8(1 ماي   18 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 

الفونتي مصطفى كسسي8 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ 4) غشت 

1)8) تمت رقم 757م.

798I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 AFRICA CONSTRUCTION

ET FORAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

 AFRICA CONSTRUCTION ET

FORAGE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي الشقة 

الطابق 1 تجزئة بن شس�سي 

بالقشاش - 888م8 تارودانت 

املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.7851
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الدين  صالح  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجبساعية  حصة   588 عفيف 
السيد  لفائدة  حصة   1.888 أصل 
غشت   11 بباريخ  درغا0  يوسف  )ة( 

.(8(1
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
م)  بباريخ  ببارودانت  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1818.
791I

the beehive

THE BEEHIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

the beehive
 drel ghazoua essaouira، 44000،

essaouira maroc
the beehive sarl شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

البصفية(
وعنوان مقرها اإلجبساعي عسارة 

جالك�سي تجزءة تسنارالطابق الباني 
بالطو رقم 4 - 44888 الصويرة 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
1م)5.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
حل  تقرر   (8(1 ماي   (6 في  املؤرخ 
 the املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
beehive sarl مبلغ رأسسالها 18.888 
اإلجبساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
تسنارالطابق  تجزءة  جالك�سي  عسارة 
الباني بالطو رقم 4 - 44888 الصويرة 
املغرب نتيجة ل : نتيجة لعد0 تمقق 

الغرض البجاري.
عسارة  ب  البصفية  مقر  حدد  و 
الباني  تسنارالطابق  تجزءة  جالك�سي 
الصويرة   44888  -  4 رقم  بالطو 

املغرب. 

و عين:
 lisa jane fallon السيد)ة( 
 44888 الغزوة  دوار  وعنوانه)ا( 
)ة(  كسصفي  املغرب  الصويرة 

للشركة.
 وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 
: عسارة جالك�سي  بالبصفية  املبعلقة 
تجزءة تسنارالطابق الباني بالطو رقم 

4 الصويرة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالصويرة بباريخ 9) يوليوز 

1)8) تمت رقم 49).

79(I

NABITAL SARL

NABITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي8 جديد للشركة

NABITAL SARL
 AV MOHAMED BEN 1(1

 ABDELLAH 1ER ETAGE 1(1 AV
 MOHAMED BEN ABDELLAH

 1ER ETAGE، 90000، tanger
MAROC

NABITAL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 NREA وعنوان مقرها اإلجبساعي
 Centre,18م avenue prince

 Heritier, local (5 Tanger 98888
.TANGER MAROC

تعيين مسي8 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

م)89م.
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تعيين  تم   (815 نون 8  8م  في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسي8 
 MODESTO MORENO
 MAESTRE CONDE LLORENTE
JOSE كسسي8 آخر تبعا إلقالة مسي8.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   (8 بباريخ  بطنجة  البجارية 

816) تمت رقم ))1).

Iم79

STE TRAFISCO

UTS GROUPE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبي8 مويلحا 

الجديدة م7)، 4888)، الجديدة 
املغرب

UTS GROUPE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي إقامة 

أوالد زيان ر شقة )1 أ ب الطابق 
البالت الدار البيضاء - )8)6) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م85م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   81
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 UTS  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GROUPE
الكهرباء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعية
 األمن اإللكت8وني

اإلنارة العامة
الت8كيبات  على  واإلشراف  إجراء 

الفنية.
إقامة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الطابق  ب  أ   1( شقة  ر  زيان  أوالد 
البالت الدار البيضاء - )8)6) الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 588.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
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 58.888  : كمالين  ممسد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كمالين  ممسد  السيد 

كاليفورنيا   14 رقم  زيبون  تجزئة 

4888) الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:

السيد املصطفى مزيه عنوانه)ا( 7 
رقم 84) ساحة عبدالكريم الخطابي 

4888) الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 7)7985.

794I

STE TRAFISCO

 GROUPE SCOLAIRE AL
ALBAB PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجبساعي للشركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبي8 مويلحا 

الجديدة م7)، 4888)، الجديدة 

املغرب

 GROUPE SCOLAIRE AL ALBAB

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 47 

شارع لال ياقوت الطابق الخامس 

الدارالبيضاء - 8888) الدارالبيضاء 

املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.18517

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تمويل  تم   (8(1 يونيو   14 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

»47 شارع لال ياقوت الطابق الخامس 

8888) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

رقم  زنقة  براهيم  »دوار  إلى   « املغرب 

الجديدة   (4888  - الجديدة   16

املغرب ».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالجديدة بباريخ 18 غشت 

1)8) تمت رقم 6847).

795I

بروموطل سربس

طالبرومسيون سربس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة طال 8ومسيون سربس
11) شارع املقاومة، 8888)، 

الدارالبيضاء املغرب
طال 8ومسيون سربس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 11) شارع 

املقاومة - 8888) الدا البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.149181
بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(8 دجن 8   81 في  املؤرخ 

املصادقة على :
طالبي  فاطسة  )ة(  السيد  تفويت 
88) حصة اجبساعية من أصل 88) 
حصة لفائدة السيد )ة( طيب طالبي 

بباريخ 81 دجن 8 8)8).
طالبي  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 
88م حصة اجبساعية من أصل 888 
حصة لفائدة السيد )ة( طيب طالبي 

بباريخ 81 دجن 8 8)8).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798446.

796I

بروموطل سربس

شركة روبوان دو روب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

شركة روبوان دوروب
11) شارع املقاومة، 8888)، 

الدارالبيضاء املغرب
شركة روبوان دو روب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 11) شارع 

املقاومة - 8888) الدارالبيضاء 

املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

45759م.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تمويل  تم   (8(8 نون 8   (4 في  املؤرخ 

للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

 (8888  - املقاومة  شارع   (11« من 

»8م شارع  إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 

الخامس  الطابق  لحريزي  إدريس 

8888) الدارالبيضاء املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

دجن 8 8)8) تمت رقم 768768.

797I

بروموطل سربس

بروموطل سربس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

بروموطل سربس

)4 زنقة أكادير، 8888)، 

الدارالبيضاء املغرب

بروموطل سربس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي )4 زنقة 

أكادير casablanca (8888 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

م14989.

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(8 دجن 8   81 في  املؤرخ 

املصادقة على :

السال0  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
رهوا 58) حصة اجبساعية من أصل 

58) حصة لفائدة السيد )ة( ممسد 

طالبي بباريخ 81 دجن 8 8)8).

طالبي  فاطسة  )ة(  السيد  تفويت 

58) حصة اجبساعية من أصل 58) 

حصة لفائدة السيد )ة( طيب طالبي 

بباريخ 81 دجن 8 8)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
م)  بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 798447.

798I

entreprendre business center

MYTHIC BAUTY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

entreprendre business center
الدارالبيضاء الدارالبيضاء، 
98م8)، الدارالبيضاء املغرب

MYTHIC BAUTY شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي 55 
شارع الزرقطوني الطابق 1 حي 

املستشفيات - 58م8) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
م8)م51

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MYTHIC BAUTY
إسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير وبيع املواد البجسيلية.
 55  : االجبساعي  املقر  عنوان 
حي   1 الطابق  الزرقطوني  شارع 
الدارالبيضاء  58م8)   - املستشفيات 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
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السيد فيصل بن ماجد بن معباد 
 188 بقيسة  حصة   1.888  : املطي8ي 

درهم للحصة. 
السيد فيصل بن ماجد بن معباد 

املطي8ي : نقدية بقيسة 188 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيصل بن ماجد بن معباد 
املطي8ي عنوانه)ا( السعودية 8888) 

الرياض السعودية.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد فيصل بن ماجد بن معباد 
املطي8ي عنوانه)ا( السعودية 8888) 

الرياض السعودية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم 789885.

799I

ائبسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

AMALOUDAK SUD
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائبسانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-81)77 
صندوق ال 8يد رقم 146، 888م7، 

الداخلة املغرب
AMALOUDAK SUD شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجبساعي حي مدينة 

الوحدة شارع الطاح رقم )8 - 
888م7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
مم)19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AMALOUDAK SUD
جسيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء.
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
مدينة الوحدة شارع الطاح رقم )8 - 

888م7 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسسال الشركة: 5.888.888 

درهم، مقسم كالبالي:
 58.888  : ابال  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا ابال عنوانه)ا( حي 
الداخلة  888م7  15مم  رقم  الوحدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
السيد عبد هللا ابال عنوانه)ا( حي 
الداخلة  888م7  15مم  رقم  الوحدة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1455.
888I

AM CONSULTING

S.TRAVAUX TAIBI S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE م RIAD
 RAHA LISSASFA، 20232،

CASABLANCA MAROC
S.TRAVAUX TAIBI S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي 6)، زنقة 
مرس السلطان، الشقة م،الطابق 
األول، الدار البيضاء 8498) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

615م51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م8 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.S.TRAVAUX TAIBI S.A.R.L

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االجبساعي : 6)، زنقة 

م،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 

الدار   (8498 البيضاء  الدار  األول، 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

: عبداللطيف  سحنوني   السيد 

588 حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

 588  : ممسد  سحنوني  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبداللطيف  سحنوني  السيد 

عنوانه)ا( دوار لوطا لغديرة بئ8 جديد 

88888 الجديدة املغرب.

السيد سحنوني ممسد عنوانه)ا( 

 88888 بئ8 جديد  لغديرة  لوطا  دوار 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عبداللطيف  سحنوني  السيد 

عنوانه)ا( دوار لوطا لغديرة بئ8 جديد 

88888 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 
رقم -.

881I

EXPROX SARL AU

ONDA BLU
عقد تسيي8 حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(

عقد تسيي8 حر ألصل تجاري

ONDA BLU

م1  في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

جسال  السيد)ة(  أعطى   (8(8 نون 8 

سلوان الحامل )ة( للبطاقة الوطنية 
بالسجل  املسجل   C(44484 رقم 

االببدائية  باملحكسة  6م98  البجاري 

الحر لألصل  التسيي8  باملحسدية حق 

الوفاء  تجزئة  ب  الكائن  البجاري 
املحسدية   (888(  - الريان   119 رقم 
فلجاوي  هللا  عبد  للسيد)ة(  املغرب 

رقم  الوطنية  للبطاقة  )ة(  الحامل 

م)  من  تتبدئ  5 سنة  ملدة   T(1818

شتن 8   (( في  وتنبهي   (8(8 شتن 8 

 6.888 شهري  مبلغ  مقابل   (8(5

درهم.

88(I

0 س س ج

التنبورغ
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

0 س س ج

)9 شارع الزرقطوني كليز مراكش، 

48888، مراكش املغرب

البنبورغ شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي رقم 87) 

تجزئة بنسينان العزوزية - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م18657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(8 غشت   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

البنبورغ.
االسبي8اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبصدير.
عنوان املقر االجبساعي : رقم 87) 
 48888  - العزوزية  بنسينان  تجزئة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
 1.888  : الفياللي  عبسان  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الفياللي  عبسان  السيد 
41 عرصة جيار زنجفور 8888م فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عنوانه)ا(  الفياللي  عبسان  السيد 
41 عرصة جيار زنجفور 8888م فاس 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن 8   (( بباريخ  بسراكش  البجارية 

8)8) تمت رقم 115659.

Iم88

Cap Conseils

AL MUSTAFIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani، ,م8م
20390، Casablanca Maroc
AL MUSTAFIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي زنقة 8 رقم 
م و5 سوق الجسلة سيدي عثسان - 

8788) الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
م998).

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   (8(1 يونيو   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( رشيد الودغي8ي 
من  اجبساعية  حصة   (58 بنعداش 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   (58 أصل 
يونيو   (1 بباريخ  املبقي  العزيز  عبد 

.(8(1
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 (6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 1)8) تمت رقم )79879.

884I

eurest compta sarl

SOCIETE HOTELIERE 
ATLAS REGION FES 

 «SHARF« 
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

eurest compta sarl
 n° 48 APT ( ETAGE ( BD

 CHEFCHAOUNI FES، 30000،
FES MAROC

 SOCIETE HOTELIERE ATLAS« 
REGION FES »SHARF شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي فيال رقم 8 
إقامة إسساعلية أوالد الطيب فاس - 

م)88م فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
69(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 يوليوز   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 SOCIETE HOTELIERE ATLAS«

.REGION FES »SHARF
مسبغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دار الضيافة أو رياض.
عنوان املقر االجبساعي : فيال رقم 
8 إقامة إسساعلية أوالد الطيب فاس 

- م)88م فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
بنزاكور قنيدل عبدالحق :  السيد 
درهم   188 بقيسة  حصة   1.888

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالحق  قنيدل  بنزاكور  السيد 
6 حي املخريزي طريق  عنوانه)ا( فيال 
فاس  8848م  فاس  الشقف  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:
عبدالحق  قنيدل  بنزاكور  السيد 
6 حي املخريزي طريق  عنوانه)ا( فيال 
فاس  8848م  فاس  الشقف  عين 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (6 بباريخ  بفاس  البجارية 

1)8) تمت رقم 869م.

885I

Aïd comptable

شركة منصف بالن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc م num 1(8

Taza، 35000، Taza Maroc
شركة منصف بالن شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي دوار اونة 
بوحلو واد امليل تازة - 5888م تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

6161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

: شركة  بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

منصف بالن.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جسيع   - املخبلفة  اشغال   - التشجي8 

املعامالت البجارية.

عنوان املقر االجبساعي : دوار اونة 

تازة  5888م   - تازة  امليل  واد  بوحلو 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 588  : اعرييب  فضيل  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

حصة   588  : بولو  نعيم  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اعرييب  فضيل  السيد 

5888م  تازة  امليل  وادي  اونة  دوار 

تازة املغرب.

دوار  عنوانه)ا(  بولو  نعيم  السيد 

اونة بوحلو تازة 5888م تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  اعرييب  فضيل  السيد 

5888م  تازة  امليل  وادي  اونة  دوار 

تازة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  م)  بباريخ  ببازة  االببدائية 

1)8) تمت رقم 481.

886I
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فدكريد كونساي

BEKKACH IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فدكريد كونساي
81 زنقة يوسف بن تاشفين برشيد، 

6188)، برشيد املغرب
BEKKACH IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجبساعي تجزئة 
املنزه 4 رقم )8 برشيد - 6188) 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

15611
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت  م1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BEKKACH IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 (6188  - برشيد   8( رقم   4 املنزه 

برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:
588 حصة   : السيد حسيد بقاش 

بقيسة 188 درهم للحصة.
588 حصة   : بقاش  احسد  السيد 

بقيسة 188 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بقاش  حسيد  السيد 
9 يوليوز  8م تجزئة  7 رقم  188 زنقة 

6188) برشيد املغرب.
عنوانه)ا(  بقاش  احسد  السيد 
برشيد   (6188 الساحل  عبارة  دوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  بقاش  حسيد  السيد 
9 يوليوز  8م تجزئة  7 رقم  188 زنقة 

6188) برشيد املغرب

السيد احسد بقاش عنوانه)ا( دوار 

عبارة الساحل 6188) برشيد املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (7 بباريخ  ب 8شيد  االببدائية 

1)8) تمت رقم م188.

887I

KALAI MUSTAPHA

ESBTECH
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KALAI MUSTAPHA

 SOUK OULED MIMOUN BLOC

 1 N°1 BIS NADOR، 62000،

NADOR MAROC

ESBTECH شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجبساعي )8 , شارع 
الجن8ال امزيان شقة رقم ) -الناظور 

الناظور 888)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

م66))

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (8(1 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ESBTECH

-1بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع املنبجات اإللكت8ونية

-)اسبي8اد وتصدير.

عنوان املقر االجبساعي : )8 , شارع 
الجن8ال امزيان شقة رقم ) -الناظور 

الناظور 888)6 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 (88.888 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالبالي:

 (.888  : ايوب  الصبان  السيد 

حصة بقيسة 188 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ايوب  الصبان  السيد 

سلوان   1(1 رقم  الفالحي  املركز 

888)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

ومواطن مسي8ي الشركة:

عنوانه)ا(  ايوب  الصبان  السيد 

سلوان   1(1 رقم  الفالحي  املركز 

888)6 الناظور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ 5) غشت 

1)8) تمت رقم 774م.

888I

HIDA SERVICE TAROUDANT

BENSAKAR CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

BENSAKAR CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجبساعي 18 بلوك 

5 باب تارغونت - 888م8 تارودانت 

املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.6751

بسقب�سى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   (8(1 غشت   87 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنسكار  ممسد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجبساعية  حصة   588

1.888 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 

الرزاق بزازي بباريخ 89 غشت 1)8).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  ببارودانت  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 1799.

889I

دادي واصل

PIEDRA BLANCA

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي8 نشاط الشركة

دادي واصل

شارع السلطان موالي يوسف 

رقم 18 - ص ب 8)م، 888)م، 

الحسيسة املغرب

PIEDRA BLANCA شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجبساعي حي تال بوذا 

- اجدير - )585م الحسيسة املغرب.

تغيي8 نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.(795

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تغيي8  تم   (8(1 غشت   1( في  املؤرخ 

البضائع  نقل   -« من  الشركة  نشاط 

نقل   -« إلى  الخاص«  للحساب 

البضائع لحساب الغي8«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بباريخ  بالحسيسة  االببدائية 

غشت 1)8) تمت رقم 881.

818I
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املحكمة التجارية بمكناس

بيع الحق في الكراء

ملف رقم 1)8)/4م

املنجز  توثيقي  عقد  بسقب�سى 

االدري�سي  الدين  ذ.حسا0  طرف  من 

كنون بباريخ 7 و11 يونيو 1)8)، باع 

السادة :

الحامل  اللطيف،  عبد  بيطاري 

الساكن   D556554 رقم  ب.ت.و 

ب.0.ع  م  الشقة   A5 األمل  عسارة 

مكناس ؛

ب.ت.و  الحامل  عثسان،  بيطاري 

رقم D795475 الساكن عسارة األمل 

A5 الشقة م ب.0.ع مكناس ؛

ب.ت.و  الحامل  عادل،  بيطاري 

رقم 965مD56 الساكن عسارة األمل 

A5 الشقة م ب.0.ع مكناس ؛

ب.ت.و  الحاملة  سناء،  بيطاري 

رقم D568891 الساكنة عسارة األمل 

A5 الشقة م ب.0.ع مكناس ؛

والسيدة بن بيضاء نزهة، الحاملة 

الساكنة   D4189م( رقم  ب.ت.و 

ب.0.ع  م  الشقة   A5 األمل  عسارة 

مكناس ؛

املنخنت8،  املجيد  عبد  للسيد 

 ،D5(4659 رقم  ب.ت.و  الحامل 

وانس  حكيم  لشركة  مسي8ا  بصفبه 

ممدودة  شركة   HAKIM ET ANAS

درهم   888.888 رأسسالها  املسؤولية 

مكيلد  بني  زنقة  االجبساعي  مقرها 

البجاري  بالسجل  واملسجلة  مكناس 

ملكناس تمت رقم 19777.

البجاري  للسمل  الكراء  في  الحق 

خلدون  بن  زنقة   68 برقم  الكائن 

مكناس والغي8 مقيد بالسجل البجاري 

وتم تمديد قيسبه بثسن إجسالي قدره 

488.888 درهم.

لذلك فإن جسيع البعرضات يجب 
باملحكسة  الضبط  بكبابة  توضع  أن 
البجارية بسكناس داخل أجل خسسة 
صدور  تاريخ  من  يوما   )15( عشر 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

رئيس كبابة الضبط

املحكسة البجارية بسكناس

2 مكرر

املحكمة  التجارية بالرباط
ملف رقم : 1/57)8)

حساب رقم : 4818

 OPTIQUE : شركة  الطرف األول 
. 15/(8 SARL

السيدة   : القانونية  مسي8تها 
بطاقة  رقم  الشرقاوي  ياسسين 
البعريف الوطنية 9م))ممA مغربية 

الجنسية.
 TANEL شركة   : الثاني   الطرف 

.MAZ SARL
املازيد  السيد   : القانوني  مسي8ها 
الوطنية  البطاقة  رقم  الدين  عالء 

.S76865م
 : البجاري  األصل 
 EXPLOITATION DES PRODUITS
DE TERROIR العنوان عسارة 18-)1 

محج الرياض حي الرياض الرباط.
رقم السجل البجاري : 45)54.

بسصلحة  البعرضات  وسبقبل 
البجارية  باملحكسة  البجاري  السجل 
يوما  عشرا  خسسة  غاية  إلى  بالرباط 

من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل البجاري

10 مكرر

املحكسة البجارية بالرباط
ملف رقم : مم مكرر/1)8)

حساب رقم : 651م
: فبيمة اسامة،  I - الطرف األول 
الوطنية  البعريف  بطاقة  رقم 

4مB466، مغربية الجنسية.

الطرف الثاني : مهدي شناق، رقم 
 ،A611418 بطاقة البعريف الوطنية

مغربي الجنسية.
II - الطرف األول :

كسال شناق، رقم بطاقة البعريف 
الوطنية A689748، مغربي الجنسية.

بطاقة  رقم  شناق،  علي  ممسد 
البعريف الوطنية A618888، مغربي 

الجنسية.
اسامة،  فبيمة   : الثاني  الطرف 
الوطنية  البعريف  بطاقة  رقم 

4مB466، مغربية الجنسية.
 األصل البجاري : فندق، العنوان : 
 الرباط 186، شارع عالل بن عبد هللا، 
الرباط، رقم السجل البجاري 111774.
بسصلحة  البعرضات  وسبقبل 
البجارية  باملحكسة  البجاري  السجل 
 (15( عشر  غاية خسسة  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

15 مكرر

املحكسة البجارية بالرباط
ملف رقم : 1/55)8)
حساب رقم : 988م

الطرف األول :
طلحة نادية، رقم بطاقة البعريف 
مغربية   A59847م  : الوطنية 

الجنسية.
الطرف الثاني :

 PHARMACIE TALHA شركة 
طلحة   : القانوني  مسي8ها   SARLAU

نادية.
األصل البجاري صيدلية.

 5 كلم  مسكين  زنقة   : العنوان 
سوي�سي الرباط.

رقم السجل البجاري : 4م644.
بسصلحة  البعرضات  وسبقبل 
البجارية  باملحكسة  البجاري  السجل 
 (15( عشر  غاية خسسة  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل البجاري

16 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كبابة الضبط 

باملحكسة االببدائية بسطات.

رقم  تجاري  أصل  بيع  وقع  أنه 

لخدمات  كسمطة  املسبغل  8م88) 

خشب  وبيع  ومقهى  السيارات، 

الرئيسية  بالطريق  الكائن  الحطب 
رقم 87، النقطة الكلومت8ية 67 طريق 

الدار البيضاء 16 بسطات، بالت8ا�سي 

حبيب  مريم  السيدة  البائعين  بين 

+اإلمارات  1م8  ب  الساكنة  الدين 

العربية املبمدة السيدة سها0 حبيب 

املبمدة  بالواليات  الساكنة  الدين 

الدين  حبيب  دنيا  السيد  األمريكية 

 7 رقم  الرئيسية  بالطريق  الساكنة 

السيد  البيضاء  الدار  87 طريق  كلم 

الرئيسية  الطريق  الدين  حبيب  فهد 
رقم 89 رقم 67 طريق الدار البيضاء 

الدين  حبيب  هشا0  السيد  سطات 

بنفس العنوان السيد فيصل حبيب 

إليه  املشار  العنوان  بنفس  الدين 

الدين  حبيب  أمين  السيد  أعاله 
دعنون  احال0  والدته  عنه  النائبة 

الساكنة  الساقي  خدوج  السيدة 

 67 كلم   87 رقم  الرئيسية  بالطريق 
دعنون  احال0  والسيدة  سطات 

 67 كلم  الرئيسية  بالطريق  الساكنة 
رقم 87 سطات، بسوجب عقد رسمي 
أغسطس  م  في  مؤرخ  685)م  رقم 

األسباذ  طرف  من  واملحرر   (8(1

وذلك  البيضاء  بالدار  ممسد حجري 

طبقا ملقبضيات القانون املنظم لبيع 

األصل البجاري.

تقبل  البعرضات  فإن  وعليه 

االببدائية  باملحكسة  الضبط  بكبابة 

البجاري(  السجل  )قسم  بسطات 

وذلك داخل أجل 15 يوما اببداء من 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة األولى

1 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكسة االببدائية بالخسيسات

بيع األصل البجاري

ملف رقم : 1/15)8)

حساب رقم : 146م1

بباريخ توثيقي  عقد   بسقب�سى 

ممسد  السيد  باع   (8(1 يوليو   (6

 : رقم  ب.ت.و  ل  الحامل  العفي8 

هرناف  مروة  للسيدة   A68م57م

 AE6518م  : رقم  ب.ت.و  ل  الحاملة 

حي   : ب  الكائن  البجاري  األصل 

االندلس رقم 8مم بتيفلت، واملسبغل 

واملسجل   »االنطالق«  صيدلية  ألجل 

بالسجل البجاري تمت رقم 98م8م 

بالخسيسات،  االببدائية  باملحكسة 

واملعنوية  املادية  عناصره  بجسيع 

واملقدر بثسن 88.888) درهم.

لذلك فإن جسيع البعرضات يجب 

باملحكسة الضبط  بكبابة  توضع  أن 

أجل  داخل  بالخسيسات  االببدائية   

صدور  تاريخ  من  يوما  عشر  خسسة 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كبابة الضبط

14 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع ممضر 

البمديد االداري رقم 1م8

املرسو0 رقم 7)).8).) الصادر في 

م) مارس 8)8)

املدعو  العقار  تمديد  إن ممضر 

قصر  لقبيلة  الجسوع  »ارا�سي 

في  تمديده  تم  الذي  تشعوفيت«، 

»قصر  الساللية  الجساعة  اسم 

بسقر  وضعه  تم  قد  تشعوفيت«، 

تنغي8   إقليم   النيف  ودائرة  قيادة 

االمالك  على  باملحافظة   وكذا 

العقاري  املسح  ومصلحة  العقارية 

بالرشيدية حيث يسكن لكل من يعنيه 

األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقبضيات  واستنادا 

القانون رقم 17.م6 املبعلق بالبمديد 

الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 

فإن أجل البعرض على هذا البمديد 

أشهر  )م(  ثالثة  في  ممدد  اإلداري 

تاريخ   ،(8(1 ستبس 8   8 من  اببداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

وتجدر االشارة إلى أن البعرض على 

البمديد اإلداري يجب تقديسه بصفة 

حصرية أما0 السلطة املحلية لقيادة 

9  ديسس 8  غاية  إلى  وذلك  النيف 

.(8(1

 18 املادة  إلى مقبضيات  واستنادا 

إليه  املشار  17.م6  رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل مبعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لبأكيد  للبمفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

)م)  ثالثة أشهر  تعرضه وذلك داخل 

البعرضات  تقديم  أجل  انصرا0  بعد 

أي قبل 18 مارس ))8).

14

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع ممضر 

البمديد االداري رقم 4م8

املرسو0 رقم 7)).8).) الصادر في 

م) مارس 8)8)

املدعو  العقار  تمديد  إن ممضر 

قصر  لقبيلة  الجسوع  »ارا�سي 

اسم  في  تمديده  تم  الذي  تبوركت«، 

الجساعة الساللية »قصر تبوركت«، 

ودائرة  قيادة   بسقر  وضعه  تم  قد 

النيف إقليم  تنغي8  وكذا باملحافظة  

على االمالك العقارية ومصلحة املسح 

العقاري بالرشيدية حيث يسكن لكل 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقبضيات  واستنادا 

القانون رقم 17.م6 املبعلق بالبمديد 

الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 

فإن أجل البعرض على هذا البمديد 

أشهر  )م(  ثالثة  في  ممدد  اإلداري 

تاريخ   ،(8(1 ستبس 8   8 من  اببداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

وتجدر االشارة إلى أن البعرض على 

البمديد اإلداري يجب تقديسه بصفة 

حصرية أما0 السلطة املحلية لقيادة 

9  ديسس 8  غاية  إلى  وذلك  النيف 

.(8(1

 18 املادة  إلى مقبضيات  واستنادا 

إليه  املشار  17.م6  رقم  القانون  من 

إعاله يجب على كل مبعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لبأكيد  للبمفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

)م)  ثالثة أشهر  تعرضه وذلك داخل 

البعرضات  تقديم  أجل  انصرا0  بعد 

أي قبل 18 مارس ))8).

15

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع ممضر 

البمديد االداري رقم 848

 املرسو0 رقم 48).8).) بباريخ

م) مارس 8)8)

املدعو  العقار  تمديد  إن ممضر 

»ارا�سي الجسوع لقبيلة قصر عسار«، 

الجساعة  اسم  في  تمديده  ثم  الذي 

ثم  قد  عسار«،  »قصر  الساللية 

النيف  ودائرة  قيادة  بسقر  وضعه 

على  باملحافظة  وكذا  تنغي8،  إقليم 

املسح  ومصلحة  العقارية  األمالك 

العقاري بالرشيدية، حيث يسكن لكل 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقبضيات  واستنادا 

القانون رقم 17.م6 املبعلق بالبمديد 

الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 

فإن أجل البعرض على هذا البمديد 

أشهر  )م(  ثالثة  في  ممدد  اإلداري 

اببداء من 8 ستبس 8 1)8) تاريخ نشر 

هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

البعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  البمديد  على 

بصفة حصرية أما0 السلطة املحلية 

 9 غاية  إلى  وذلك  النيف  لقيادة 

ديسس 8 1)8).

 18 املادة  إلى مقبضيات  واستنادا 

إليه  املشار  17.م6  رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل مبعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لبأكيد  للبمفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )م) 

البعرضات  تقديم  أجل  انصرا0  بعد 

أي قبل 18 مارس ))8).

16

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع ممضر 

البمديد االداري رقم 771

 املرسو0 رقم 19.919.) بباريخ

م1 نوفس 8 8)8)

املدعو  العقار  تمديد  إن ممضر 

تمديده  ثم  الذي  عشاشة«،  »جبل 

»أوالد  الساللية  الجساعة  اسم  في 

بن داود«، قد ثم وضعه بسقر قيادة 

إقليم  احسد  بو  دائرة  اسراس  قاع 

على  باملحافظة  وكذا  شفشاون، 

املسح  ومصلحة  العقارية  األمالك 

لكل  يسكن  حيث  ببطوان،  العقاري 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقبضيات  واستنادا 

القانون رقم 17.م6 املبعلق بالبمديد 

الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 

فإن أجل البعرض على هذا البمديد 

أشهر  )م(  ثالثة  في  ممدد  اإلداري 

اببداء من 8 ستبس 8 1)8) تاريخ نشر 

هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

البعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  البمديد  على 

بصفة حصرية أما0 السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  اسراس  قاع   لقيادة 

9 ديسس 8 1)8).

 18 املادة  إلى مقبضيات  واستنادا 

إليه  املشار  17.م6  رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل مبعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لبأكيد  للبمفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )م) 

البعرضات  تقديم  أجل  انصرا0  بعد 

أي قبل 18 مارس ))8).

17
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية
إعالن عن إيداع ممضر البمديد 

اإلداري رقم م84
 املرسو0 عدد : 8م).8).) بباريخ

م) مارس 8)8).

املدعو  العقار  تمديد  إن ممضر 

تيزي«  قصر  لقبيلة  الجسوع  »أرا�سي 

الجساعة  اسم  في  تمديده  تم  الذي 

الساللية »قصر تيزي«، قد تم وضعه 

إقليم  النيف  ودائرة  قيادة  بسقر 

األمالك  على  باملحافظة  وكذا  تنغي8، 
العقاري  املسح  ومصلحة  العقارية 

من  لكل  يسكن  حيث  بالرشيدية، 

يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقبضيات  واستنادا 

القانون رقم 17.م6 املبعلق بالبمديد 

الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 

فإن أجل البعرض على هذا البمديد 

أشهر  )م(  ثالثة  في  ممدد  اإلداري 

نشر  تاريخ   (8(1/89/88 من  اببداء 

هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

وتجدر اإلشارة إلى أن البعرض على 

البمديد اإلداري يجب تقديسه بصفة 

حصرية أما0 السلطة املحلية لقيادة 

النيف وذلك إلى غاية 89/)1/1)8).

 18 املادة  إلى مقبضيات  واستنادا 

إليه  املسار  17.م6  رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل مبعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لبأكيد  للبمفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

تعرضه، وذلك خالل ثالثة أشهر )م) 

البعرضات  تقديم  أجل  انصرا0  بعد 

أي قبل 18/م8/))8).

18

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية
إعالن عن إيداع ممضر البمديد 

اإلداري رقم 5)8
املرسو0 عدد : ))).8).) 

بباريخ م) مارس 8)8).
املدعو  العقار  تمديد  إن ممضر 
وايت  توغزة  لقبيلة  الجسوع  »أرا�سي 
اسم  في  تمديده  تم  الذي  حسو« 
وايت  »توغزة  الساللية  الجساعة 
قيادة  بسقر  وضعه  تم  قد  حسو«، 
وكذا  تنغي8،  إقليم  النيف  ودائرة 
العقارية  األمالك  على  باملحافظة 
ومصلحة املسح العقاري بالرشيدية، 
األمر  يعنيه  من  لكل  يسكن  حيث 

اإلطالع عليه.
من   9 املادة  ملقبضيات  واستنادا 
القانون رقم 17.م6 املبعلق بالبمديد 
الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 
فإن أجل البعرض على هذا البمديد 
أشهر  )م(  ثالثة  في  ممدد  اإلداري 
نشر  تاريخ   (8(1/89/88 من  اببداء 

هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.
وتجدر اإلشارة إلى أن البعرض على 
البمديد اإلداري يجب تقديسه بصفة 
حصرية أما0 السلطة املحلية لقيادة 
النيف وذلك إلى غاية 89/)1/1)8).

 18 املادة  إلى مقبضيات  واستنادا 
إليه  املشار  17.م6  رقم  القانون  من 
أعاله يجب على كل مبعرض أن يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقارية 
لبأكيد  للبمفيظ  مطلبا  بالرشيدية 
تعرضه، وذلك خالل ثالثة أشهر )م) 
البعرضات  تقديم  أجل  انصرا0  بعد 

أي قبل 18/م8/))8).
19

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية
إعالن عن إيداع ممضر البمديد 

اإلداري رقم 6م8
 املرسو0 عدد : )4).8).) بباريخ

م) مارس 8)8).

املدعو  العقار  تمديد  إن ممضر 

قصر  لقبيلة  الجسوع  »أرا�سي 

اسم  في  تمديده  تم  الذي  تعاللت« 

تعاللت«،  الساللية »قصر  الجساعة 

ودائرة  قيادة  بسقر  وضعه  تم  قد 

باملحافظة  تنغي8، وكذا  إقليم  النيف 

على األمالك العقارية ومصلحة املسح 

العقاري بالرشيدية، حيث يسكن لكل 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقبضيات  واستنادا 

القانون رقم 17.م6 املبعلق بالبمديد 

الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 

فإن أجل البعرض على هذا البمديد 

أشهر  )م(  ثالثة  في  ممدد  اإلداري 

نشر  تاريخ   (8(1/89/88 من  اببداء 

هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

وتجدر اإلشارة إلى أن البعرض على 

البمديد اإلداري يجب تقديسه بصفة 

حصرية أما0 السلطة املحلية لقيادة 

النيف وذلك إلى غاية 89/)1/1)8).

 18 املادة  إلى مقبضيات  واستنادا 

إليه  املشار  17.م6  رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل مبعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لبأكيد  للبمفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

تعرضه، وذلك خالل ثالثة أشهر )م) 

البعرضات  تقديم  أجل  انصرا0  بعد 

أي قبل 18/م8/))8).

20

شركة العمران بني مالل خنيفرة

تغيي8 املقر االجبساعي للشركة

الشركة : العسران بني مالل خنيفرة 

شركة مساهسة.

راسسال الشركة : 48688888 درهم.

املقر  االجبساعي للشركة : )، شارع 

ممسد الخامس حي حورية بني مالل

رقم السجل البجاري : 885).

بسقب�سى الجسع العا0 االسبثنائي 

تست   ،(8(1 يوليو  م1  في  املؤرخ 

اإلداري  املجلس  قرار  على  املصادقة 

 ،(8(1 يونيو   16 بباريخ  املنعقد 

االجبساعي  املقر  ببغيي8  واملبعلق 

للشركة من ) شارع ممسد الخامس، 

نزار،  تجزئة  إلى  مالل  بني  حورية  حي 

شارع   4-5-6 رقم  مراكش،  طريق 

ممسد الخامس بني مالل.

البأسي�سي  القانون  من  م  املادة 

للشركة تم تميينها.

بباريخ  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكسة   ،(8(1 أغسطس   1(

االببدائية ببني مالل تمت رقم 8م8.
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