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 ................................................................................ AFRIWAY CONSULTING18456

 .......................................................................................AD UNIVERS TRANS18456

 ......................................................................................NORTESUR NEGOCE18457

 ........................................................................................................HILMY CAR18457

 ...........................................................................................«GLOBAL BETON»18457

 .........................................................................«HBK BUSINESS GROWTH»18457

 ..............................................................MONY SPEED CAR SARL AU 18458شركة

 ...................................................................................................TANGALGE.SL18458

 ........................................................................................................... EMYMAR18458

 ................................................................................STE HUDSON TRAVAUX18459

 ......................................................................................ZMOU CAR SARL AU18459

 .......................................................................................MEDIQUEST INVEST18459

 ........................................................................................ ATLANTIC EDIFICES18461

 ..............................................................................................ZAKI LOCATION18461

 ......................................................................................................... VENTUNO18461

 ............................................................................................... MEDWAQ 18461شركة

 ............................................................................................................... FAVELA18461

 ............................................................................................................... FAVELA18461

 ..........................................................................................................DIYAILYAS18461

 .....................................................................................................TELEHEALTH18461

 ........................................................................................................ Check Auto18462

 ........................................................................DORIGINE.MA AUTO PARTS18463

 ................................................................................................GERMANI NOR18464

 ..........................................................................................................NOVIMAT18464

 ..............................................................................................MADINA GREEN18464

 .................................................................................................... FRUTADAMA18464

 ......................................................................................................... AL MAZYA18464

 ................................................................................................E.C.R CONCEPT18465

 ..........................................................................................FRANGETT DECOR18465
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 ............................................................................PESCADOS CABA MAROC18465

 ............................................................................................. T.M.C LOGISTICS18465

 ............................................................................PESCADOS CABA MAROC18466

 ........................................................................TRADING QUALITY SERVICE18466

.................................................................................................................. LBISM18466

 ............................................................................................................ DAKLOG18466

 .......................................................................SOCIÉTÉ DIVERS FONCTION18466

 ............................................................................................ JAD JUS ET FOOD18467

 ...................................................................... HAFID TRANSPORT SARL AU18467

 .................................................................................................STE FAWATEEN18467

 ............................................................................................ ARRAED PROMO18468

 ............................................................................................. Majorel Morocco18468

 ......................................................................................... AL YASSIRE INVEST18468

 ...............................................................................FACON EXPRESS OFFICE18468

 ..........................................................................................THK CONSULTING18469

 .............................. STE INSTITUT HIRAA ENSEIGNEMENT PRIVE SARL18469

 ........................................................................................ CHACUN CHEZ SOI18469

 ................................................................................................................. 18471ميسم 

 ..................................................................................................MED GARDEN18471

 ................................................................................................. BCDT SARL AU18471

 ................................................................................ CONEXPER INGÉNIERIE18471

 ........................................................................................................... 18471كيسسافيان

 ........................................................................ SEKKOUR IMPORT EXPORT18471

 ..........................................................STE JOUDIA FRESH FOOD SARL A.U18471

 ................................................................................................. KAMDOU CAR18472
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 ........................................................................................ TAMAYOZ LIBRAIRI18472

 ......................................................................................TAMAYOZ LIBRAIRIE18472

 ................................................................................................. KAMDOU CAR18472

 ......................................................................................TAMAYOZ LIBRAIRIE18472

 ............................................................................................... CAFE BERRIYAN18473

 ...................................... INSTITUT HIRAA ENSEIGNEMENT PRIVE SARL18473

 .............................................................................BRAHIM KHLILI SERVICES18473

 ............................................................................PESCADOS CABA MAROC18473

 ................................................................................................GALERA TRANS18474

 ......................................................................... STE SALAH FILAHA SARLAU18474

18474كابيني نزار.............................................................................................................. 

 ............................................................................................... DAMELAB SARL18474

 .......................................................................................STE KEDDAR TRANS18475

 .....................................................................................................TWIN TRUST18475

 ...................................................................................... MAJOREL ACADEMY18475

 ..........................................................................SOCIETE BOUNYAN DALYA18475
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 .........................................................................MAJOREL AFRICA SERVICES18476

 ............................................................................................. GHELALA TRANS18476

 ........................................................................... MAJOREL OUTSOURCING18476

 ....................................................................................................EYAK GROUP18477

 ..............................OPERATIONAL EXCELLENCE BUSINESS PARTNERS18477

 ...................................................................................NORTH FISH DAKHLA18477
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 ............................................................................................................. E-L CON18478

 ............................................................. SKILLS ENGLISH ACADEMY PRIVE18479

 ...................................................................................................EUROPE GATE18479

 ...........................................................................................................Edusabiaa18479

 ...................................................................DIGITAL DATA PERFORMANCE18481

 .............................................................SOCIETE ILYAS ELBANINI SARL AU18481

 ................................................................. SOCIETE BUILDING MEKKAOUI18481

 .................................................................................MAROC TAQA SOLAIRE18481

 ...................................................................SOCIETE ZAMBIA TRANS LARA18481

 ........STE GROUPE MAROC-EGYPTE DE TOURISME ET MESSAGERIE18481

 ................................................................................................... BLESSED VIBE18482

 ...................................................................................TRANSPORT HAFIANE18482

 ...............................................................................OPTIMAL INTERACTION18482
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 ......................................................................................PEPINIERE TADDART18483

 .........................................................................................AVCI CONSULTING18483

 ....................................................................................... BINAYAT HICHTRAV18483

18484شركة فيدلية االطلس ابن جرير........................................................................ 

 .......................................................................... (STE IMP EDEELA SARL (AU18484

 ..................................................................EXPERTISE CONSEIL KAZMANE18484

 .............................................................................................GOOD FELLOWS18484

 .......................................................................................2SEHAH O CAMION18485

 .................................................................................................TSL Golden dak18485

 ....................................................................................................WEST CERAM18486

 .......................................................................................................... ANFA SKY18486

 ....................................................................................................ASMAK ZAHI18486

 ........................................................................................................STG MEDIA18487

 .....................................................................................K.Y.M.K IMMOBILIER18487

 ...................................................................................................... MULTILOGE18487

 ...........................................................................................AMJ ASSURANCES18488

 ................................................. CABINET D›ETUDES ARCHITECTURALES18488

 .......................................................................................... STE COMINATRAV18488

 .............................................................................FERHANE BENI ZNASSEN18488

 .......................................................GROUPE WALILI D›INVESTISSEMENT18489

 ................................................................................................ STE BOUL-BARJ18489

 ............................................................................. MENUISERIE NAJAH DAK18489

 .......................................................................................................GOUBNASE18491

 ................................................................................................ CARECOL SARL18491

 .......................................................................................ISMA-BOSS SARLAU18491

 .................................................................................................................  SOLY18491

 ..............................................................................................SONAMED SARL18491

 .................................................................................AERO CONSTRUCTION18491

 .......................................................................................................RACINE SPA18491

 ..................................................................................... RIM ASSISTANCE FES18492

 ..................................................................................LAZIZIENNE BUSINESS18492

 .......................................................................................................PROMOKIA18492

 ..........................................................................................................STG BTOC18493

 ..............................................................................................TILDAT MARBRE18493

 .................................................................................................. GROUPE QUA18493

 ...................... TRANSPORT INTERNATIONAL IDMOUGUNE SARL AU18493

 ........................................................................................ BEST RENOVATION18494

 .................................................................................... ESPERANZA M.A.G.M18494

 ............................................................................... Fantasy style Del deserto18494

 ...........................................................................................................Contifibre18495

 .................................................................... STE HAFID BOUDAKMA CARS18495

 .................................................................... STE HAFID BOUDAKMA CARS18495

 ...............................................................................PALMERAIE ASSISTANCE18496

 .......................................................................................................... 5EME ART18496

 ........................................................................................TERRE ESSENTIELLE18496

 ..............................................................................................................GUSTUS18497

 ....................................................................................................SERIE MOBLE18497

 ................................................................................................. WALILI STREET18497

 ..................................................................ANASOMA FRESH 18497أناسوما فريش

 .................................................................................................. DERMALLURE18498

 ...................................................................................ZOT CONSTRUCTION18498

 .............................................................................................BARRIO ESPANO18498

 ........................................................................TRANSOUTH TOURISTIQUE18499

 .......................................GROUPE WALILI PROMOTION IMMOBILIERE18499

 ....................................................................................................SERIE MOBLE18499

 .................................................................................................. ALUMINUVER18499

 ..........................................................................................M.O.N.S TRAVAUX18499

 ......................................................................................................SOMA INOX18511

 ........................................................................TRANSOUTH TOURISTIQUE18511

 .........................................................................MERZOUGA DESERT TRIPS 18511

18511احريبش طغافو.................................................................................................... 

 .........................................................................................................MSK DRIP 18511

 ........................................................................... CONSTRUCTION MELILLA18511

 ..................................................................................... GZENAYA DOMAINE18512

 ...........................................................................................................CABSKIFF18512

 ..................................................................................................... SKY HEALTH18512
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 ............................................................................ SOCIETE MBE CAR›S SARL18512

 ....................................................................ETABLISSEMENT SABRA PRIVE18513

 ...................................................................................LYSE MONEY SARL AU18513

 .....................................................................................................SEA MARKET18513

 ...................................................................................... STE DININ TRADING18514

 ...........................................................................................................CABSKIFF18514

 ...........................................................................................................CABSKIFF18514

 .........................................................................................VELAR PIECE AUTO18514

 ................................................................................................. TWIN CERAME18515

 ....................................................................... BOULANGERIE ERROUADDI18515

 ....................................................................... BOULANGERIE ERROUADDI18515

 ...................................................................CERAMICA DE TETOUAN s.a.r.l18515

 ....................................................... AUTO ECOLE TANJA AL KOBRA SARL18516

18516أطركسيصيتي........................................................................................................... 

 ................................................................. STE DISTRIBUCIONES SEA SARL18516

 ...........................................................................LE ROCHER BELG SARL AU18517

 ................................................................................................NIKITIS GROUP18517

 .....................................................................................................DAR NAKHIL18517

 ...................................................................................................TITIZ PLASTIC18518

 ..........................................................................................E.D.M PACKAGING18518

 .................................. SOIN D›URGENCE A DOMICILE ET FORMATION18518

 ............................................................................................................ZESTECH18518

 ..................................................................................›MURAL IMMO ‹MIUM18518

 ...................................................... SALON BETTY AND BEAUTY BY SAAD18519

 ............................................................................... STE ARAA CONSULTING18519

 ............................................................................STE ASHOR CONSULTING18519

 ........................................................................................................ 18519يام نيت ورك

 .............................................................................................TADLA CARRIERE18511

 ....................................................................................NOUR CHAM FOODS18511

 ............................................................................................VIRMED SARL AU18511

 ................................................................SOCIETE MABANI ARCHITECTES18511

 ..........................................................SOCIETE TORANO BATIMENT SARL18511

 ............................................................................................KAZOM NEGOCE18511

 .............................................................................................................. SOZATL18511

 ............................................................................................. DOMAINE DRAA18512

 .....................................................................................................SOCIETE KCS18512

 ...................................................................................................LFIDA ISKANE18512

 .................................................................................LINA SOLUTIONS SARL18512

 ..................................................................................................CAIS SERVICES18512

 ..................................................................................................  MANI SPORT 18513

 ...........................................................................................STE NAJAH ETUDE18513

 ................................................................................ STE IDAK PROMOTION18513

 ................................................................................... TSTAR TRAVAUX SARL18514

 .......................................................................... WE BREATHE SOCIAL SARL18514

 ............................................................................... BENGHAIT IMMOBILIER18514

 .....................................................................................................BARAKA CAR18515

 .............................................................................................................ARWEAR18515

 ............................................................(STE GROUPE 4YOU BST SARL (AU18515

 ......................................................................................................... IDPHARM18516

 .........................................................................................................TALEB CAR18516

 ..................................................................................................Abari Holdings18516

 ...........................................................................................PCM TRANS, SARL18516

 ............................................................................................................SOBRAM18517

 .............................................................................................. RIAD EL GRABLY18517

 ............................................................................................................ MARSAU18517

 ................................................................................................................ARIJ LZ18517

 ................................................................................................. Dakhla Factory18518

 ............................................................................. PROORGA CONSULTING18518

 ......................................................................... MATERIEL DE PECHE JEBHA18518

 ............................................................................STE HIGH DESIGN JAAFAR18518

18519سك.إك.كوم......................................................................................................... 

 ....................................................................................................... EXIT CLEAN18519
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18521شركة وورلد سبوت.............................................................................................. 

 ...................................................................... STE AIT LAHCEN TD SARL AU18521

 ......................................................................................................... HK METAL18521



صفحة صفحة

عدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) الجريدة الرسمية18220  

 ......................................................................... INCR SERVICE IMPRESSION18521

 .........................................................................................COTRAFIC 18521كوترافيك

 .......................................................................................... Corisco Immobilier18521

................................................................................................................. 18522دونيزو 

 ............................................................................................ACI EQUIPMENTS18522

 ....................................................................................................... LJT MAROC18522

 ..................................................................................................BEAUHALI INC18522

 ................................................................................................ ANFA REALTIES18523

 ................................................................................................ ANFA REALTIES18523

 ................................................................................................... FRUITS TO BE18523

 .................................................................................... 18524دار الصن والديكور األنيقة

 ...........................................................................................CLINIQUE SLAOUI18524

 ........................................................................................................ 18524أشغال جبور

 .................................................................... ERASMUS SCHOOL FES PRIVE18524

 .....................................................................AGRO JUICE PROCESSING S.A18525

.................................................................................................................. 18525واريوم 

18525إخوان أدم............................................................................................................ 

18526إخوان أدم............................................................................................................ 

18526إخوان أدم............................................................................................................ 

18526إخوان أدم............................................................................................................ 

 ....................................................................................................STE GhrissTec18526

 ....................................................................................................... KMSCLEAN18526

 .........................................................................................AYOUB TOGETHER18527

 ....................................................................................................FHAIL TRANS18527

 ..................................................................................................TANTI SERVIZI18527

 .........................................................................KING CHICKEN SARL A.A.U 18528

 .......................................................................................... ENVIE D›OPTIQUE18528

 .....................................................................SMART AFRICA CONSULTING18528

 ........................................................................ SHARING AGENCY SARL AU18528

 ......................................................................................YOUSSEF DAK SHOP18529

 ...........................................................................................................FairPhone18529

 ........................................................................................................SIGMARAIS18529

 ....................................... L›ATELIER BY KHADIJA ABRIGHACH SARL AU 18529

18531البازة صحرا.......................................................................................................... 

 ......................................................................................................RSTP TRANS18531

 .....................................................................CAPITAL TRUST ALLOCATION18531

 ......................................................................... MONDE BATTERIES AUTOS18531

 ..........................................................................................SERVICES GLOB 6518531

 ...............................................................................................PERFECT NAVAL18531

 ...........................................................................................................SICMACO18531

 ............................................................................................................. VALEDO18532

 ..............................................................................................AHL BAHIYA SEC18532

 ............................................................................................REINE D›UN SOIR18532

 ................................................................................................. LE PETIT COLIS18533

 ...............................................................................................................B-LUGA18533

 ........................................................ AZRO CONSULTING AND TRADING18533

 .........................................................................................ABSIL METO PLAST18534

 ...........................................LOUVRE HOTELS GROUP MOROCCO SARL18534

 ...................................................................................HKPINOY MOROCCO18534

18535مينة سينياتي1........................................................................................................ 

 .........................................................................................C›EST MOI LE CHEF18535

 ............................................................ AYATNOUR PROMO IMMOBILIER18535

 SOCIETE AKNKOU DES TRAVAUX DIVERS SASOCIETE AKNKOU

 ....................................................DES TRAVAUX DIVERS SARL A.U18535

 ....................................................................STE MAISON DU DESIRE SARL18536

 ..............................................................................................................CAPROL18536

 .................................................................................. JADIS & MAINTENANT18537

 ..CENTRE EUROPEEN DE RADIOLOGIE ET D›IMAGERIE MEDECALE18537

 .............................................................................................ONTEX HYGIENE18537

 ..................................................................... CONSULTATION BELEXPERTS18537

 ...........................................................................................................SB MEDIA18537

 ..................................................................................................STE MT NORD18538

 ................................ M.A.S D›EXPLOITATION DES MINES ET TRAVAUX18538

 ..................................................................................................... BEKER.GENE18539

 ............................................................................CHAMPION PIECES AUTO18539

 ................................................................................. ELF PRESTIGE SARL. AU18539
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 ....................................................................EL KOURA PRESTIGE SARL. AU18541

 .........................................................................................STE CODILOP SARL18541

 ....................................................................BLANCHISSERIE MASBANTNA18541

 .......................................................................................... BOUB FELLAS CAR18541

 ...................................................................GROUND OPS MANAGMENET18541

 .........................................................................................................MEDIC21218541

 ........................................................................................................MEJOR TEX18542

 ...............................................................................................................DOMIA18542

 .......................................................................................MULTI-B SARL A.A.U18542

 ......................................................................................................... ECOLIGHT18542

18543ديكو ميزون........................................................................................................... 

 ...................................................................................................... B&N MEDIA18543

18544سالكس برومو..................................................................................................... 

 ......................................................................... SOUTH SEA FOOD SARLAU18544

18545طنجة املسوسط 2................................................................................................. 

18549السلطة املينائية طنجة املسوسط........................................................................ 

 II.  -  إعالنات قضائية

18553املحك ة السجارية بالرباط.................................................................................... 

18554املحك ة السجارية ب كناس................................................................................... 

18554املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء ........................................................................ 

18557املحك ة السجارية بطنجة..................................................................................... 

18558املحك ة  السجارية بأكادير..................................................................................... 

18559املحك ة  السجارية بصاس...................................................................................... 

18561املحك ة السجارية ب راكش................................................................................... 

 ..................................................................................... 18561املحك ة السجارية بوجدة

18562املحك ة االبسدائية بالقصر الكبي1........................................................................ 

18562املحك ة االبسدائية ب15شيد................................................................................... 

18562املحك ة االبسدائية انزكان.................................................................................... 

 ............................................................................. 18563املحك ة االبسدائية بسارودانت

18563املحك ة االبسدائية بالرشيدية............................................................................. 

 .................................................................................... 18563املحك ة  اإلبسدائية بآزرو 

18563املحك ة االبسدائية بإي نسانوت............................................................................ 

18563املحك ة االبسدائية بسازة....................................................................................... 

18564املحك ة االبسدائية بورزازات................................................................................ 

18564املحك ة االبسدائية بسطوان.................................................................................. 

18564املحك ة االبسدائية أبي الجعد.............................................................................. 

18564املحك ة االبسدائية ببني مالل............................................................................... 

18564املحك ة االبسدائية بالخ يسات........................................................................... 

 .................................................................................... 18565محك ة االسسئناف بصاس

 III.  -  إعالنات إدارية

18567وكالة الحوض املائي لسبو.................................................................................... 

18581الوكالة الحضرية للعيون الساقية الح راء .........................................................

18584هولدينغ الع ران ..................................................................................................

18591شركة تهيئة سهل واد مرتيل..................................................................................

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنصعة العامة بناء محطة 

لسحلية مياه البحر بإقليم الجديدة وتنزع ب وجبه ملكية القطع األرضية 

18596الالزمة لهذا الغرض )ج اعة املهارزة الساحل)........................................

 4942 عدد  الرس ية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي  اسسدراك 

بساريخ 18 يوليو 2117 الذي يعلن أنه من املنصعة العامة تزويد مدينتي 

)ج اعة  بوكركور  من سد  انطالقا  الشروب  باملاء  والكارة  أح د  بن 

أحالف - إقليم بنسلي ان) وتنزع ب وجبه ملكية القطع األرضية الالزمة 

18611لهذا الغرض..............................................................................................

اسسدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرس ية عدد 5127 بساريخ 

14 مارس 2119 الذي يعلن أنه من املنصعة العامة تزويد ج اعة أوالد 

سعيد باملاء الشروب )إقليم سطات) وتنزع ب وجبه ملكية القطع األرضية 

18612الالزمة لهذا الغرض..................................................................................
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إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن أن املنصعة العامة تق�سي بسخطيط 

حدود الطرق العامة لسوسعة وشق جزء من طريق التهيئة رقم 44 بحي 

لالة رح ة بج اعة أفيلة، وتعيين القطع األرضية املراد نزع ملكيتها 

18613لهذه الغاية..............................................................................................

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن أن املنصعة العامة تهيئة محاور الولوج  

إلى الطريق املداري ملدينة بركان بج اعتي فزوان)طريق التهيئة رقم 68 

طريق املززل من ن ك )111+1 إلى من الطريق املداري ملدينة بركان 

عند ن ك 311+9 إلى ن ك 385+2 من طريق التهيئة) - وزكزل )الطريق 

املسواجد املدار  بين  الرابطة   2+291 لواد شراعة من ن ك   املحاذية 

111+3 من املدار  2 إلى ن ك  515 للطريق الوطنية رقم   ب ن ك 

املسواجد ب ن ك 821 + 2 للطريق املداري بج اعة زكزل وتنزع ب وجبه 

18614ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض  ...........................................

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن أن املنصعة العامة تق�سي بسخطيط 

989 من   العامة لسعديل عرض للطريق الع ومي رقم  حدود الطرق 

15م إلى 14 م بحي بورمانة مقاطعة اكدال بج اعة فاس )ع الة فاس) 

18627واتخاذ مقرر السخلي لنزع ملكية العقارات الالزمة لهذه الغاية................

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن أن املنصعة العامة تق�سي بسخطيط 

حدود الطريق العام لصسح مقطع طرقي )RUE N° 152D) عرضه 51م 

بطريق عين الشقف مقاطعة زواغة بج اعة فاس )ع الة فاس) وبنزع 

18629ملكية العقارات الالزمة لهذه الغاية........................................................

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن أن املنصعة العامة تق�سي بسخطيط 

بحي  16م  عرضه  ع ومي  لطريق  جزئي  لصسح  العامة  الطرق  حدود 

مقرر  واتخاذ  فاس)  )ع الة  فاس  بج اعة  اكدال  مقاطعة  بورمانة 

18631السخلي لنزع ملكية العقارات الالزمة لهذه الغاية.....................................

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن أن املنصعة العامة تق�سي بسخطيط 

حدود الطرق العامة إلحداث طريق ع ومي عرضه 35م بشارع عالل 

بن عبد هللا مقاطعة اكدال بج اعة فاس )ع الة فاس) واتخاذ مقرر 

18633السخلي لنزع ملكية العقارات الالزمة لهذه الغاية....................................

اسسدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور نصه في بالجريدة الرس ية عدد 

5336 بساريخ 14 ف15اير 2115 الخافة باإلعالنات القانونية والقضائية 

واملعلن أنه من املنصعة العامة تزويد الدواوير املجاورة للج اعة القروية 

18635تزارت باملاء الصالح للشرب )إقليم الحوز)..............................................

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنصعة العامة نزع ملكية 

القطعة األرضية الالزمة لبناء مركز السحويل 61/225 ك ف - الج اعة 

18636الت1ابية القصيبية - إقليم سيدي سلي ان..............................................

اسسدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرس ية عدد 5513 بساريخ 

27 يونيو 2118 واملعلن أنه من املنصعة العامة تزويد الدواوير السابعة 

لج اعة أوالد داوود الزخانين باملاء الصالح للشرب - الشطر الثاني - 

18637)ج اعة أوالد داوود الزخانين) إقليم الناضور........................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تسح ل اإلدارة أية مسؤولية في ا يسعلق ب ض ون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE LINEREGIS
SARL

شركة لينيغجي

السجل السجاري : 134159

الشكل القانوني للشركة : شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجس اعي للشركة : إقامة 

االزدهار، ع ارة 12 شقة 81، سيد 

العابد، هرهورة، ت ارة

بساريخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 

بساريخ  واملسجل   2121 يوليو   8 

الشرطة  تأسست   2121 يوليو   12

ذات املوافصات اآلتية :

 : للشركة  االجس اعية  التس ية 

لينيغجي.

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات املسؤولية املحدودة.

 : للشركة  االجس اعي  الهدف 

مشغل مطعم.

إقامة   : للشركة  االجس اعي  املقر 

سيد   ،81 شقة   12 ع ارة  االزدهار، 

العابد، هرهورة، ت ارة.

رأس  حدد   : الشركة  املال  رأس 

درهم   111.111 في  الشركة  املال 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 محررة كليا ومصرقة على :

السيد بن الدن فراس 911 حصة ؛

السيد خالد باعطاء 111 حصة.

الشركة  تسيي1  أسند   : التسيي1 

للسيد : مح د مح د أح د ع ارة.

الشركة  إمضاء  أسند   : اإلمضاء 

مح د  أو  فراس  الدن  بن   : للسيد 

مح د أح د ع ارة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديس 15 من كل سنة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ 27 أغسطس 

2121 تحت رقم 1759.

السجل السجاري 134159.

1 P

STE FACTORY SERVICE
ش.م.م ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 31.111 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة 1 رقم 2، 

شارع لبي1يا، تجزئة أم كلثوم، مرتيل

السجل السجاري : 11363

بساريخ  خاص  لعقد   طبقا 

الغي1  للج ع   2121 أغسطس   13

العادي.

 STE لشركة  الوحيد  الشريك 

ش.و  ش.م.م   FACTORY SERVICE

درهم   31.111 ب  يقدر  وبرأس ال 
شارع   2 رقم   1 االجس اعي  مقرها 
مرتيل قرر  أم كلثوم،  تجزئة  لبي1يا، 

ما يلي :

قرار السصصية املسبقة.

مح د  خربيش  السيد  تعيين 

ك أمور للسصصية مع ت سيعه بج يع 

السصصية  إنهاء  قصد  الصالحيات 

وتحقيق املوارد واألفول املوجودة.

 STE لشركة  نهائية  تصصية 

FACTORY SERVICE ش.م.م ش.و.

 1 بع ارة  حدد  السصصية  مقر 
2 شارع لبي1يا، تجزئة أم كلثوم،  رقم 

مرتيل.

اإليداع القانوني : لقد تم باملحك ة 
االبسدائية بسطوان يوم 18 أغسطس 

2121 تحت رقم 2576/2121.
رقم السجل السجاري 11363.

من أجل النسخ والبيان

2 P

3D-MOBI MONTAGE
ش.ذ.م.م ذات شريك واحد

15، شارع مح د السادس، ع ارة 
اية، الطابق 4 شقة 8، خريبكة

ب قس�سى املحضر املؤرخ في فاتح 
يونيو 2121 للج ع العام االسسثنائي 
 3D-MOBI MONTAGE لشركة 
ش.ذ.م.م ذات شريك واحد رأس الها 

111.111 درهم فودق على :
إلى  لشركة  االجس اعي  املقر  نقل 
ع ارة  السادس،  مح د  شارع   ،15

اية، الطابق 4، شقة 8، خريبكة.
تم اإليداع القانوني ب كسب الضبط 
بساريخ  خريبكة  االبسدائية   باملحك ة 

16 يونيو 2121 تحت رقم 313.
3 P

STE CLINIQUE AL MAJD
SARL AU

محضر الج ع العام االسسثنائي 
بساريخ 16 يوليو 2121

تبعا للج ع العام االسسثنائي   -  1
لشركة CLINIQUE AL MAJD ش.ذ.م.م 
 2121 16 يوليو  ش.و في فاس بساريخ 

أفرز القرارات السالية :
في  للشركة  إداري  مسي1  تعيين 
شخص : السيد مح د عالء املغاري.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

2 - تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

بصاس  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 3846 بساريخ 25 أغسطس 

.2121

4 P

MARSOZAR

SARL

تأسيس شركة ش.ذ.م.م
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

7 يوليو 2121 تم تأسيس الشركة :

.MARSOZAR SARL : االسم

الهدف االجس اعي : تسويق وتوزيع 

زيت السيارات.

املقر االجس اعي : ع ارة 58 الشقة 

أ3، شارع واد سبو، أكدال، الرباط.

رأس ال الشركة : مقداره 111.111 

درهم مقسم إلى 1111 حصة اجس اعية 

مقدار كل حصة 111 درهم.

حصة   811 مروان  ل5زار  السيد 

اجس اعية ؛

211 حصة  السيد ل5زار مصطصى 

اجس اعية.

املدة : 99 عاما.

التسيي1 : يعس15 السيد ل5زار مروان 

مسي1 للشركة ملدة غي1 محددة.

الجهوي  باملكسب  اإليداع  تم 

لالستث ار بالرباط بساريخ 19 أغسطس 

 : السجاري  السجل  رقم  تحت   2121

.154271

5 P
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 MEDICAL GENERAL
MAROC
SARL AU

بعد عقد الج ع العام غي1 العادي 
 2121 يونيو   25 بساريخ  للشركة 
48 شارع فال   : املوجودة باملقر السالي 

والد ع ي1، أكدال، الرباط.
1 - بيع الحصص االجس اعية :

عالوي  العزيزي  أسامة  السيد 
1111 حصة اجس اعية ي سلكها  يبيع 
 MEDICAL GENERAL بالشركة 

MAROC للسيد معاد بوغ زة.
اسسقالة املسي1 وتعيين مسي1   -  2

جديد.
العزيزي  أسامة  السيد  اسسقالة 
بوغ زة  معاد  السيد  وتعيين  عالوي 

ك سي1 جديد للشركة.
السجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 
بالرباط بساريخ 25 يونيو 2121 تحت 

الرقم 116727.
6 P

H24 PROTECTION
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قد   ،2121 يونيو   11 الرباط بساريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد :
.H24 PROTECTION : التس ية

الهدف االجس اعي : الحراسة.
رأس ال الشركة : 111.111 درهم 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة الواحدة.
السيد مروان بنزهاري 1111 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
الطابق  6 ضاية عوا،  رقم   : املقر 

الرابع، ع ارة 16، أكدال، الرباط.
املسي1 : مروان بنزهاري.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.154285

7 P

ATLAS CIVIL
رقم السجل السجاري : 146443

تصويت الحصص االجس اعية
اسسقالة وتعيين مسي1ا مشاركا 

للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

يونيو   14 بساريخ  االسسثنائي املنعقد 

شركة  في  املساه ون  قرر   ،2121

املسؤولية  ذات   ATLAS CIVIL

املحدودة السالي :

تصويت السيد ح يد ال15يع 5111 

السيد  لصائدة  اجس اعية  حصة 

الديهي مح د.

السيد  املشارك  املسي1  اسسقالة 

الديهي  السيد  وتعيين  ال15يع  ح يد 

مح د ك سي1 مشارك للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

يوليو   19 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت الرقم 116325.

8 P

2BTP
رقم السجل السجاري : 146281

تصويت الحصص االجس اعية
اسسقالة وتعيين مسي1ا مشاركا 

لشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

أبريل   19 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

شركة  في  املساه ون  قرر   ،2121

2BTP ذات املسؤولية املحدودة السالي :

مح د  البدوي  السيد  تصويت 

لصائدة  اجس اعية  حصة   3411

السيد بن اغا ح زة.

السيد  املشارك  املسي1  اسسقالة 

البدوي مح د وتعيين السيد بن اغا 

ح زة ك سي1 مشارك للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

يوليو   28 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت الرقم 116467.

9 P

ديوان األسساذة منى الحسني

موثقة بسازة

شارع مح د الخامس، مكاتب ماجستيك، 

ديوان رقم 1، تازة

فاكس : 46 32 67 1535/ 26 32 67 1535

افريطال
ش.ذ.م.م

الرأس ال االجس اعي : 111.111 

درهم

 املقر االجس اعي : القنيطرة، 

بلوك H، الرقم 125، اوالج اوجيه

لسصويت  رسمي  عقد  ب وجب 

بساريخ  حصص في الشركة املذكورة 

تصويت  تم   2121 ف15اير  و23   18

ي سلكها  التي  حصة   211 مج وع 

ومح د  ح ي و،  أسامة  السيدين 

حصة لكل واحد   67 وفقط  عاللو، 

من السيدين لحسن عاللو، ومح د 

ح ي و، الكل لصائدة السيد الحسين 

عاللو.

 ،6 املادة   : القانوني  السعديل 

املوافقات

السيد مح د ح ي و 333 حصة 

اجس اعية ؛

333 حصة  السيد لحسن عاللو 

اجس اعية ؛

السيد الحسين عاللو 334 حصة 

اجس اعية ؛

ما مج وعه 1111 حصة اجس اعية.

تم اإليداع القانوني في قلم املحك ة 

االبسدائية بالقنيطرة 31 مارس 2121 

ملف رقم 2121/2318.

10 P

OJIGBO ENTERPRISES
SARL AU

 AU CAPITAL SOCIAL DE 80.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE 

AL ABTAL N°4 AGDAL, RABAT

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

3 أغسطس 2121 قد تأسست شركة 

والتي تح ل الخصائص السالية :

 OJIGBO  : التس ية 

.ENTERPRISES

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف االجس اعي :

اسسي1اد وتصدير ؛

السوزيع والسجارة ؛

توريد املنسجات الغذائية.

رأس ال الشركة : 81.111 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : 15، شارع األبطال، 

الشقة رقم 4، أكدال، الرباط.

التسيي1 : أنيطت مه ة التسيي1 إلى 

 OJIGBO UGOCHUKWU السيد 

TONY لصت1ة غي1 محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  السجاري  بالسجل  القانوني 

املحك ة السجارية بالرباط.

رقم السجل السجاري : 154277.

11 P

AFIFI CONSULTING

LE LAC

SARL

تبعا لقرارات الج ع العام للشركاء 

يونيو  فاتح  بساريخ  بالرباط  املسجل 

ذات  شركة   LE LAC لشركة   2121

السجاري  مسؤولية محدودة عنوانها 

تابريكت،  تجزئة رياض أهل سال،   :

F1N1 سال، قرر الج ع العام ما يلي :

السصصية النهائية للشركة.

ت15ئة ذمة مصصي الشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2121 أغسطس   2 بساريخ 

37117 السجل السجاري رقم 32315.

12 P
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ديوان األسساذ عبد املجيد بركاش، املوثق بالرباط

11، شارع عقبة، أكدال، الرباط

الهاتف : 45 13 68 1537

الصاكس : 47 13 68 1537

AL ANBARA
ش.ذ.م.م

رأس الها : 9.111.111 درهم
مقرها االجس اعي : الرباط، أكدال 
 c/o 1 54 زنقة تنسيصت، شقة رقم

Unfg Group sarl au
تأسيس الشركة

مؤرخ  رسمي،  عقد  ب وجب   -  I
تم وضع النظام   ،2121 ماي   18 في 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة كالسالي :
 AL ANBARA شركة   : التس ية 

ش.ذ.م.م.
غرض الشركة :

العقارية  األفول  وإدارة  ملكية 
املادة  إطار  في  ملساه ة  الخاضعة 
161 مكرر 2 من قانون املدونة العامة 

للضرائب ؛
أو بيع أو تأجي1 أي م سلكات  شراء 

منقولة أو غي1 منقولة ؛
لالسسخدام  املباني  ج يع  تشييد 
تأجي1  وإدارة  السجاري  أو  السكني 

العقارات وإدارتها ؛
الالزمة  األموال  ج يع  اقت1اض 

لسحقيق هذه األغراض ؛
حيازة ونقل ملكية كل أو جزء من 
الشركة عن  أو م سلكات  أي منقول 
طريق البيع أو السبادل أو املساه ة في 

الشركة ؛
للشركة  تابعة  مباني  أي  شراء 
أو  إدارتها  إو  إيجارها  أو  املذكورة 
بأي  أو  اإليجار  أو  بالسأجي1  تشغيلها 

طريقة أخرى ؛
مباشرة  مشاركة  على  الحصول 
الشركات  ج يع  في  مباشرة  غي1   أو 
أو الشركات التي لها غرض مشابه، عن 
طريق اإلنشاء، أو املشاركة في تكوينها 
أو في زيادة رأس ال الشركة القائ ة، 
األوراق  شراء  الرعاية،  أو عن طريق 
املالية أو الحقوق االجس اعية أو غي1 

ذلك ؛

وبشكل أعم لغرض تنصيذ ج يع 
الع ليات واملعامالت من أي نوع من 
املالية  والعقارات،  املنقوالت  حيث 
قد  والتي  السجارية،  أو  الصناعية  أو 
تكون مرتبطة بشكل مباشر بأي من 
من  أو  أعاله  إليها  املشار  األنشطة 
امسداد  تحقيقها،  تعزز  أن  املحس ل 

وتطوير الشركة.
املدة : 99 سنة.

أكدال،  الرباط   : االجس اعي  املقر 
 c/o ،1 54 زنقة تانسيصت، شقة رقم

.Unfg Group sarl au
الحصص : ساهم الكل من الشركاء 

بالحصص السالية :
الطالبي  العلمي  السيدة لالج يلة 
511 حصة اجس اعية 91.111 حصة ؛

 511 السيد عبد الحصيظ االزرق 
حصة اجس اعية 1111 حصة ؛

 91.111 ج يع الحصص تساوي 
حصة.

درهم   111.111  : املال  رأس 
 111 1111 سهم بقي ة  موزعة على 

درهم للسهم.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى غاية 31 ديس 15.
السيدة لالج يلة   : إدارة الشركة 

العلمي الطالبي.
- تم اإليداع القانوني باملحك ة   II
السجارية بالرباط بساريخ 24 أغسطس 

2121 تحت رقم 8349.
مقسطف وبيان

األسساذ عبد املجيد بركاش، موثق بالرباط

13 P

STE ECOMAB
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
رأس الها : 4.111.111 درهم

 QUARTIER : مقرها االجس اعي
 INDUSTRIELLE EST SIDI

BERNOUSSI, CASABLANCA
تحيين القانون األسا�سي للشركة

ب قس�سى القرار االسسثنائي املؤرخ 
في 23 يونيو 2121 تم اتخاذ القرارات 

اآلتية :

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

بساريخ  البيضاء  بالدار   السجارية 

رقم  تحت   2121 أغسطس   24

.791516

14 P

STE BA IMPORT EXPORT
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 111.111 درهم

تصصية الشركة
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

 2121 يونيو  فاتح  بساريخ  املنعقد 

 BA IMPORT EXPORT للشركة 

رأس الها  املسؤولية  شركة محدودة 

مقرها  يوجد  والتي  درهم   111.111

الزرقطوني،  شارع   46 االجس اعي 

الدار   ،3 الشقة رقم  الطابق األول، 

البيضاء تم اتخاذ القرارات اآلتية :

نهاية  قبل  الشركة  إيقاف   -  1

مدتها القانونية.

مح د  العربي  السيد  تعيين   -  2

مكلف بسصصية الشركة.

في  السصصية  مقر  تعيين   -  3 

46 شارع الزرقطوني، الطابق األول، 

الشقة رقم 3، الدار البيضاء.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

بساريخ  البيضاء  بالدار   السجارية 

25 أغسطس 2121 تحت رقم 791655.

15 P

GEPACO BAKERY MAROC
SARL AU

AU CAPITAL DE : 32.900.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 179, ANGLE BD

 DE LONDRES ET BD 

 LA RESISTANE, QUARTIER

MERS SULTAN, CASABALANCA

RC : 354595

IF : 18801027

ICE : 001596071000079

تغيي1 املقر االجس اعي
ب وجب قرارات الشريك الوحيد 

بساريخ 12 يوليو 2121 تقرر ما يلي :

تغيي1 املقر االجس اعي :

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

إعطاء الصالحيات.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  البيضاء  بالدار   السجارية 

26 أغسطس 2121 تحت رقم 791728.

16 P

GUERCIF VOYAGES
SARL

AU CAPITAL DE : 1.500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 38, RUE

 YOUSSEF IBN TACHFINE

GUERCIF

RC : 111

IF : 4550214

ICE : 001824170000033
زيادة رأس املال

ب وجب قرارات الج ع العام غي1 

أغسطس   2 بساريخ  املنعقد  العادي 

2121 قرر شركاء الشركة ما يلي :
زيادة رأس املال.

من النظام  و7   6 تعديل املادتين 

األسا�سي.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

إعطاء الصالحيات.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية جرسيف بساريخ 18 أغسطس 

2121 تحت رقم 371/2121.

17 P

MEHD FOOD
SARL

AU CAPITAL DE 1.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 16 RUE MICHEL

ANGE, CASABLANCA

RC : 419317

IF : 31868153

ICE m 002173264000082

تحويل الشركة إلى شركة مجهولة 
االسم

ب وجب قرارات الج ع العام غي1 

العادي املنعقد بساريخ 27 يوليو 2121 

قرر شركاء الشركة ما يلي :
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أسهم  ملكية  نقل  على  املوافقة 

الشركة واعس اد الشركاء الجدد.

تقرير املديرين عن مشروع تحويل 

الشركة إلى شركة مجهولة االسم.

تحويل الشركة إلى شركة مجهولة 

االسم مع مجلس إدارة.

اعس اد النظام األسا�سي للشركة 

بشكله الجديد.

اسسقالة املديرين املشاركين.

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة.

تعيين مراقب الحسابات.

إعطاء الصالحيات.

القانوني  باإليداع  القيام  تم 

 بالسجل السجاري للدار البيضاء بساريخ 

3 أغسطس 2121 تحت رقم 788794.

18 P

DIY WORLD SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة 31، شقة8، 

زنقة موالي أح د الوكيلي، حسان، 

الرباط

تصصية نهائية
تبعا ملداولة محضر الج ع العام 

بساريخ  اسسثنائيا  املنعقد   العادي 

 DIY لشركة   ،2121 يوليو   7

WORLD SERVICES ش.م.م ومقرها 

 ،31 ع ارة  بالرباط،  االجس اعي 

زنقة موالي أح د الوكيلي،   ،8 شقة 

حسان، تقرر ما يلي :

من  تصصية الشركة نهائيا ابسداء 

تاريخ 31 يونيو 2121.

إقصال السجل السجاري.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

يوم  بالرباط  السجارية   باملحك ة 

26 أغسطس 2121 تحت رقم 117138.
ب ثابة مقسطف وبيان

مصصي الشركة

19 P

BROTELCO
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : إقامة النعيم، 
مج وعة الضحى، ع ارة 79، الطابق 

4، تابريكت، سال
التسيي1  محضر  ملداولة  تبعا 
 ،2121 أغسطس   9 بساريخ  املنعقد 
قرر الشريك الوحيد للشركة ما يلي :

بروك  السيد  من  الحصص  بيع 
 رشيد إلى السيد بروك عبد الحكيم : 

511 حصة.
لشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
BROTELCO من شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة.
اسسقالة السيد بروك رشيد من 
وتعيين كل من  مهامه ك سي1 وحيد، 
بروك  والسيد  رشيد  بروك  السيد 
عبد الحكيم ك سي1ين جدد لشركة 

BROTELCO ملدة غي1 محدودة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
 الضبط باملحك ة االبسدائية بسال يوم 
26 أغسطس 2121 تحت رقم 37237.

ب ثابة مقسطف وبيان

20 P

RANILEXSA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 31.111 درهم
املقر االجس اعي : 218، شارع عبد 

الكريم الخطابي، شقة 3، الطابق 2، 
املحيط، الرباط

تبعا ملداولة محضر الج ع العام 
يونيو   28 بساريخ  االسسثنائي املنعقد 
2121، لشركة RANILEXSA ش.م.م 

تقرر ما يلي :
بيع الحصص من السيد مزداوي 
 : رانية  مزداوي  السيدة  إلى   مح د 

211 حصة.
لشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
ذات  شركة  من   RANILEXSA
ذات  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   2121 أغسطس   24 يوم 

.116973
ب ثابة مقسطف وبيان

21 P

 TRACTAFRIC MOTORS
MAROC

 السجل السجاري بالدار البيضاء 
رقم 338473

 تجديد تصويض املسي1 
واسس رار الشركة

ب وجب محضر الج ع العام   -  I
املنعقد بساريخ 28 يونيو 2121 لشركة 
 TRACTAFRIC MOTORS MAROC
ش.م.م رأس الها 15.111.111 درهم 
الطريق  البيضاء،  بالدار  ومقرها 
األسا�سي للرباط رقم 1، كيلومت1 6.3 

عين السبع، تقرر ما يلي :
السيد  املسي1  تصويض  تجديد 

دومينيك انوطو ملدة 3 سنوات.
حسب  الشركة  اسس رارية 
القانون  من   86 املادة   مقسضيات 

رقم 5.96.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بالدار  السجارية  املحك ة  ضبط 
 2121 أغسطس   11 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 789552.
التسيي1

22 P

ARAYMOND MAROC
 السجل السجاري بالدار البيضاء 

رقم 349511
 اسس رارية الشركة وتعديالت

 في رأس ال الشركة
ب وجب محضر الج ع العام   -  I
املنعقد بساريخ 31 يونيو 2121 لشركة 
 ARAYMOND ماروك»  «اراي وند 
رأس الها  ش.و  ش.م.م   MAROC
بالدار  ومقرها  درهم   29.153.111
البيضاء، انديس بارك، املسار الثالث 
تقرر   ،21411 سيدي مومن   ،1115

ما يلي :

حسب  الشركة  اسس رارية 

القانون  من   86 املادة   مقسضيات 

رقم 5.96.

الزيادة في رأس ال الشركة ب بلغ 

مبلغ  إلى  ليصل  درهم   31.111.111

42.555.111 درهم.

ب بلغ  الشركة  رأس ال  تحصيض 

13.511.911درهم لسحويله إلى مبلغ 

29.153.111 درهم.

النظام  من  و7   6 املواد  تغيي1 

األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بالدار  السجارية  املحك ة  ضبط 

 2121 أغسطس   11 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 789552.
التسيي1

23 P

 LINKCITY

DEVELOPPEMENT MAROC
 السجل السجاري بالدار البيضاء 

رقم 351313

تغيي1 املقر االجس اعي للشركة
I - ب وجب محضر قرارات الرئيس 

املنعقد بساريخ 15 يوليو 2121 لشركة 

 LINKCITY DEVELOPPEMENT

 MAROC ش.م.م رأس الها 2.111.111 

برج  البيضاء،  بالدار  ومقرها  درهم 

الدار   ،11 الطابق   ،1 كريسطال 

شارع سيدي مح د  مارينا،  البيضاء 

بن عبد هللا، تقرر ما يلي :

تغيي1 املقر االجس اعي للشركة إلى 

 ،1 كريسطال  برج   : السالي   العنوان 

الطابق 8، ع ارة أ5-1، الدار البيضاء 

16113، شارع سيدي  مارينا، ص.ب 

البيضاء  الدار  هللا،  عبد  بن  مح د 

سابقا  كان  والذي  املغرب   ،21131

 ،1 كريسطال  برج  املدينة،  بنصس 

مارينا،  البيضاء  الدار   ،11 الطابق 

شارع سيدي مح د بن عبد هللا.

النظام  من   4 رقم  البند  تعديل 

األسا�سي للشركة.
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بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بالدار  السجارية  املحك ة  ضبط 
 2121 أغسطس   24 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 791588.
الرئيس

24 P

ACTE INTERNATIONAL
 السجل السجاري بالدار البيضاء 

رقم : 342171
تعيين مسي1 مشارك

قرارات  محضر  ب وجب   -  I
بساريخ  املنعقد  الوحيد  الشريك 
 ACTE لشركة   2121 يوليو   13
INTERNATIONAL ش.م.م  رأس الها 
بالدار  ومقرها  درهم   51.111
نوفي1،  ابن  مو�سى  زنقة  البيضاء، 
حي  السادس،  الطابق   ،11 رقم 
أوليصييه  السيد  تعيين  تقرر  كوثيي، 
 Olivier ANTONIOTTI اونطونيوثي
من جنسية فرنسية، ك سي1 مشارك 

جديد.
أفبحت  القرار،  لهذا  ونتيجة 
املنصصل  بالسوقيع  ملزمة  الشركة 
لل سي1ين : السيدة ان اونثيي والسيد 

أوليصييه اونطونيوثي.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بالدار  السجارية  املحك ة  ضبط 
 2121 أغسطس   18 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 791212.
التسيي1

25 P

ATLAS BUSINESS CONSULTING
 AV. YACOUB EL MANSOUR IMM
 AL AMIRA III N° 32, 3ème GUELIZ

MARRAKECH

 SOCIETE AIT BEN IDER DES
 TRAVAUX ROUTIERS

«SABITR»
ش.ذ.م.م
تأسيس

وضع   2121 يوليو   19 تم بساريخ 
قانون منظم لشركة بامل يزات السالية :

 AIT BEN IDER DES  : التس ية 
 «TRAVAUX ROUTIERS «SABITR

ش.ذ.م.م.

الهدف : إنشاء الطرق.

أشغال السطهي1 ومد القنوات.

تهيئة مجاري املياه والح اية من 

الصيضانات.

إنشاء املنشآت الصنية.

األشغال املخسلصة والبناء.

 6 رقم  شقة   : االجس اعي  املقر 

 2 تجزئة برادي   719 رقم   3 الطابق 

أسكجور مراكش.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

إلى  مقس ا  درهم   1.111.111 مبلغ 

درهم   111 فئة  حصة من   11.111

موزع كاآلتي :

 1668  : عليبوش  مح د  السيد 

حصة.

 1668  : عليبوش  أح د  السيد 

حصة.

 1666  : عليبوش  يدير  السيد 

حصة.

 1666  : عليبوش  لحسن  السيد 

حصة.

 1666  : السيد إبراهيم عليبوش 

حصة.

السيد مصطصى عليبوش : 1666 

حصة.

غي1  ملدة  اإلدارة  تسي1   : اإلدارة 

مح د  السيد  طرف  من  محدودة 

عليبوش والسيد أح د عليبوش. 

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

ديس 15 من   31 إلى غاية  يناير  فاتح 

كل سنة.

99 سنة ابسداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

املحك ة السجارية ب راكش بساريخ 26 

 126983 2121 تحت رقم  أغسطس 

السجاري  بالسجل  الشركة  وسجلت 

ب راكش تحت رقم 117949.

26 P

ريكورد اليمتاسيون
ش.م.م

ب قس�سى العقد العرفي املؤرخ في 
للقوانين  وطبقا   2121 أغسطس   9
القانون  وأساسا  الع ل  بها  الجاري 

رقم 96-5 :
اإلسم : إن الشركة املعنية تح ل 

اسم «ريكورد الي ساسيون» ش.م.م.
املوضوع : السجارة بالج لة لل واد 

الغذائية واملشروبات والسجائر.
ل  مي ون  اوالد  حي   : الركة  مقر 

293 الناضور.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
الشركة في مبلغ 51.111 درهم مقسم 
إلى 511 حصة اجس اعية بقي ة 111 

درهم لكل واحدة.
مدة الشركة : محددة في 99 سنة.
السنة  حددت   : املالية  السنة 
شهرا تبسدئ من فاتح   12 في  املالية 
كل  من  ديس 15   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.
األرباح  تقسطع   : األرباح  تحديد 
إلنشاء   5  % بنسبة  املالية  السنة 

األموال االحسياطية القانونية.
الصونتي  السيد  عين   : التسيي1 
غي1  ملدة  للشركة  مسي1  مي ون 

محدودة.
تسح ل  الشركة  إن   : السوقيع 
مسؤولية تجاه توقيع السيد الصونتي 

مي ون.
اإليداع  إن   : القانوني  اإليداع 
ضبط  ب كسب  سجل  القانوني 
املحك ة االبسدائية بالناضور بساريخ 

24 أغسطس 2121 رقم 3761.
27 P

ISLY CEREALES
SARL

رأس الها 511.111 درهم
 BD RUE : مقرها االجس اعي
BOUDIE N°441, OUJDA

R.C : 28857 - IF :15276765
حذف نشاط اجس اعي

غي1  العام  الج ع  قرار  ب قس�سى 
العادي املنعقد بساريخ 18 ماي 2121 

شركاء  قرر  بوجدة  الشركة  ب قر 

ش.م.م   «ISLY CEREALES» شركة 

ما يلي :

حذف النشاط االجس اعي املس ثل 

في :

 2 إنساج علف املوا�سي.تغيي1 املادة 

من القانون األسا�سي.

األسا�سي  القانوني  تحديث 

للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بوجدة  السجارية  باملحك ة 

6 يوليو 2121 تحت رقم 2464.

28 P

MTS CONSULTING

SARL

رأس الها 11.111 درهم

مقرها االجس اعي : 7 شارع الجيش 

امللكية زاوية شارع مح د بن عبد 

هللا، الطابق األول، الشقة رقم 3، 

وجدة

R.C : 33237 - IF :33632949

حل الشركة
العام  الج ع  قرار  ب قس�سى 

 27 بساريخ  املنعقد  العادي  غي1 

الشركة  ب قر   2121 أكسوبر 

 MTS» شركة  شركاء  قرر  بوجدة 

CONSULTING» ش.م.م ما يلي :

حل الشركة.

السيد  للشركة  مصصي  تعيين 

سعيدي طاهر.

مقر السصصية هو املقر االجس اعي 

7 شارع الجيش امللكية زاوية شارع   :

األول،  الطابق  بن عبد هللا،  مح د 

الشقة رقم 3، وجدة

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 باملحك ة السجارية بوجدة بساريخ 

يناير 2121 تحت رقم 296.

29 P
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 SOLUTION SECURITE ET
PROPRETE

SARL
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها 11.111 درهم

مقر الشركة : 69 طريق E1 تجزئة 
طلحاوي طريق مغنية

R.C : 37825 - IF :50360882
تأسيس

بساريخ  الشركاء  قرار  ب قس�سى 
القانون  وضع  تم   2121 21 ماي 
 SOLUTION» لشركة  األسا�سي 
 «SECURITE ET PROPRETE SARL
تس ثل  املسؤولية  محدودة  شركة 

م يزاتها في ما يلي :
 SOLUTION»  : الشركة  تس ية 
 «SECURITE ET PROPRETE SARL

ش.ذ.م.م.
غرض الشركة : 1 - السنظيف.

2 - البستنة.
الشركاء : السيد املي وني عبد هللا 

والسيد املي وني أح د.
مقر الشركة : 69 طريق E1 تجزئة 

طلحاوي طريق مغنية.
مبلغ  حدد   : الشركة  رأس ال 

رأس الها في 11.111 درهم.
الشركة  تسيي1  يسم   : التسيي1 
عبد هللا  املي وني  السيد  طرف  من 

والسيد املي وني أح د.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 باملحك ة السجارية بوجدة بساريخ 

يوليو 2121 تحت رقم 2711.
30 P

 STE MAGHREB TOURISME
ET TRANSPORT

«MTT»
SARL

رأس الها 8.111.111 درهم
مقرها االجس اعي : 93 مكرر شارع 

مح د الخامس، ، وجدة
R.C : 16835 - IF :05301233

تحديث القانون األسا�سي  الشركة
غي1  العام  الج ع  قرار  ب قس�سى 
العادي املنعقد بساريخ 2 يوليو 2121 

شركاء  قرر  بوجدة  الشركة  ب قر 
 MAGHREB TOURISME» شركة 
ET TRANSPORT «MTT»» ش.م.م 

ما يلي :
تحديث القانون األسا�سي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 باملحك ة السجارية بوجدة بساريخ 

يوليو 2121 تحت رقم 2695.
31 P

IMMO ELEC
SARL

رأس الها 511.111 درهم
مقرها االجس اعي : رقم 13 و 14 
شارع الحنصالي، ع ارة العياني، 

وجدة
R.C : 25789 - IF :14410431

حل الشركة
غي1  العام  الج ع  قرار  ب قس�سى 
ديس 15   22 بساريخ  املنعقد  العادي 
قرر  بوجدة  الشركة  ب قر   2121
 «IMMO ELEC» شركة  شركاء 

ش.م.م ما يلي :
حل الشركة.

السيدة  للشركة  مصصي  تعيين 
إي ان طلحاوي.

مقر السصصية هو املقر االجس اعي 
الحنصالي،  شارع   14 و   13 رقم   :

ع ارة العياني، وجدة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 باملحك ة السجارية بوجدة بساريخ 

ماي 2121 تحت رقم 1941.
32 P

NAJIB VISITE TECHNIQUE
SARL

رأس الها 111.111 درهم
مقرها االجس اعي : 75، تجزئة 
الفي1دير طريق ABM، وجدة

R.C : 31727 - IF :24972448
حل الشركة

غي1  العام  الج ع  قرار  ب قس�سى 
ف15اير   11 بساريخ  املنعقد  العادي 
قرر  بوجدة  الشركة  ب قر   2121
 NAJIB VISITE» شركة  شركاء 

TECHNIQUE» ش.م.م ما يلي :

حل الشركة.
السيد  للشركة  مصصي  تعيين 

ابراهيم نجيب.
مقر السصصية هو املقر االجس اعي 
 ،ABM تجزئة الفي1دير طريق   ،75  :

وجدة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 باملحك ة السجارية بوجدة بساريخ 

ف15اير 2121 تحت رقم 816.
33 P

TOBE ANIMAL
SARL

رأس الها 111.111 درهم
مقرها االجس اعي : 8، طريق بن 

عشي1، الشقة رقم 2، وجدة
R.C : 31727 - IF :24972448

حل الشركة
غي1  العام  الج ع  قرار  ب قس�سى 
يونيو  فاتح  بساريخ  املنعقد  العادي 
قرر  بوجدة  الشركة  ب قر   2121
 «TOBE ANIMAL» شركة  شركاء 

ش.م.م ما يلي :
حل الشركة.

السيدة  للشركة  مصصي  تعيين 
مريم توهامي.

مقر السصصية هو املقر االجس اعي 
: 8، طريق بن عشي1، الشقة رقم 2، 

وجدة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 باملحك ة السجارية بوجدة بساريخ 

يونيو 2121 تحت رقم 2285.
34 P

TGDC
SARL AU

رأس الها 111.111 درهم
مقرها االجس اعي :  وجدة، زاوية 
شارع املوحدين وشارع ابن رشد 

الرقم 4 ع ارة رانيا الطابق 3 الشقة 
11، وجدة

R.C : 36941 - IF :50135802
تصويت حصص اجس اعية

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
لشركة   2121 يونيو   28 بساريخ 
«TGDC» شركة محدودة املسؤولية 

رأس الها  وحيد،  شريك  ذات 
درهم، مقرها االجس اعي :  111.111 
ابن  وشارع  املوحدين  شارع  بزاوية 
رشد الرقم 4 ع ارة رانيا الطابق 3 

الشقة 11، وجدة تقرر ما يلي :
تصويت ج يع الحصص االجس اعي 
 NATAF DAVID للسيد  امل لوكة 
شركة  لصائدة  حصة)  )ألف   GUY

.TAGADAMEDIA SAS
تعيين السيد مي ون أدم أبرهام 
 MIMOUN ADAMS( عارون 

.(ABRAHAM AARON
من   14 و   7 و   6 الصصول  تغيي1 

القانون األسا�سي.
األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 باملحك ة السجارية بوجدة بساريخ 

يوليو 2121 تحت رقم 2627.
35 P

مكسب األسساذ بن سودة مح د
موثق

شارع الجيش امللكي ع ارة الساج وعتي س، 
الطابق الثاني فاس

الهاتف : 1535643375

 DASSOULI BEN ABDESLAM
NEGOCE
SARL AU

ب قس�سى عقدين توثيقيين بساريخ 
تلقاه األسساذ بن   2121 أغسطس   4
لشركة  بصاس  موثق  مح د  سودة 
 SOCIETE DASSOULI BEN»
شركة   «ABDESLAM NEGOCE
ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد 
حي   2 رقم  بصاس  االجس اعي  مقرها 
راس  طريق  ف  م15وكة  تجزئة  بدر 

املاء، تقرر مايلي :
الحي  عبد  الدسولي  السيد  وفاة 
واملسي1  الوحيد  الشريك  بصصسه 

للشركة السابق ذكرها.
تحويل فيغة الشركة من شركة 
ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
تعيين مسي1 جديد السيد الدسولي 

مح د امين.
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إعادة فياغة قانون الشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بصاس  السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ 18 أغسطس 2121 تحت رقم 

.21/3759
ب ثابة مقسطف

األسساذ بن سودة مح د

36 P

DILIGOR

ASTUCE DEV
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها 111.111 درهم

حل الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 21 شركة  ب قر  املنعقد  االسسثنائي 
 2 شقة  علي  سيدي  أغوملان  زنقة 
أكدال الرباط رقم السقييد في السجل 
السجاري 136369. املؤرخ في 7 يونيو 

2121 بالرباط تم تقرير ما يلي :
باإلج اع  الشركة  حل  قرار  بعد 
تم تعيين السيد عبد العزيز ال15يمي 
الوطنية  للبطاقة  وهو مغربي حامل 
رقم A472112، مصصي للشركة وإلى 
املصصي  يعس15  السصصية  إنهاء  حين 
عن  الوحيد  واملسصرف  املسؤول 

الشركة.
تم تحديد مكان السصصية في مقر 

الشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
باملحك ة السجارية بالرباط بساريخ 11 
أغسطس 2121 تحت رقم 116783.
37 P

SOCIETE ENOVA R&T
SARL

رفع رأس ال الشركة
االسسثنائي  العام  الج ع  إثر  على 
يونيو   15 بساريخ  بالرباط  املنعقد 

2121، قرر الشركاء ما يلي :
الشركة  رأس ال  في  الزيادة   -  1
درهم   1.111.111 هو  الذي  الحالي 
وذلك  درهم   1.111.111 بإضافة 
اجس اعية  حصة   11.111 بخلق 
للواحدة  درهم   111 بقي ة  جديدة 

 2.111.111 ليصبح رأس ال الشركة 
درهم وذلك عن طريق الخصم من 
 Le report à( أخرى  مرة  السأجيل 
nouveau) ليسم تخصيصها ملخسلف 
ب ا يتناسب مع أسه هم في  الشركاء 

رأس املال السهمي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ 31 أغسطس 

2121 تحت رقم 8428.
38 P

مي مدكال انترنسونال افريكا
شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل السجاري بالرباط : 153965
تأسيس

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
تأسيس شركة  تم   2121 يونيو   18
محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالسالي :
التس ية : «مي مدكال انت1نسونال 

افريكا».
56 شارع  : تقاطع  املقر االجس اعي 
37 شارع ابن سينا الطابق  فرنسا و 

الرابع اكدال الرباط.
املدة : 99 سنة.

الهدف االجس اعي : هدف الشركة 
خارجه  أو  املغرب  داخل  سواء 

لحسابها أو لحساب اآلخرين :
اسسي1اد االجهزة الطبية.

األجهزة  اسسخدام  في  املساعدة 
الطبية.

رأس املال : حدد رأس ال الشركة 
مقس ة  درهم   111.111 مبلغ  في 
درهم   111 1111 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة مقس ة كاآلتي :
 : السيد اولصي جاك برنارد سي1ي 

511 حصة.
كلود  فرونك  كريسسان  السيد 

لوباج : 511 حصة.
تم تعيين السيد مح د   : التسيي1 
وملدة  للشركة  ك سي1  معروف  امين 

غي1 محددة.
بسوقيع  الشركة  تلتزم   : السوقيع 
لج يع  معروف  امين  مح د  السيد 

العقود واملعامالت باسسثناء :

توقيع شيكات الشركة.

الرهن.

اتصاقية قرض.

عقد اإليجار.

تسهيالت السحب على املكشوف.

شركات  أو  أع ال  في  املشاركة 

أخرى.

الشراء والس15عات من املصادر.

بيع أفول الشركة.

املصرفية  الع ليات  وج يع 

واملالية األخرى.

العقود واملعامالت املذكورة أعاله 

تلتزم الشركة بالسوقيع املشت1ك غي1 

برنارد  جاك  اولصي  للسيد  املنصصل 

سي1ي و السيد كريسسان فرونك كلود 

لوباج.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كسابة  لدى  القانوني 

وقد تم  بالرباط.  السجارية  باملحك ة 

تسجيلها بالسجل السجاري تحت رقم 

116641 بساريخ 5 أغسطس 2121.
وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

39 P

ALAM STORES
SARL

رأس الها 1.111.111 درهم

 GROUPE AL : مقرها االجس اعي

AAHD 1 N 1042 RABAT

تصويت الحصص االجس اعية
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 2121 يوليو   12 بساريخ  االسسثنائي 

قررت الشركة املوافقة على تصويت 

الحصص ك ا يلي :

السيد  من  حصة   2611 تصويت 

يونس  السيد  إلى  العلمي  والي  رشيد 

والي العلمي.

حصة من السيدة   2311 تصويت 

املحجوبي عائشة إلى السيدة العلمي 

حليمي هاجر.

وبذلك تم تعديل وتحيين املواد 6 

و 7 من القانون األسا�سي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 
 2121 أغسطس   16 بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 116848.
مقسطف وبيان

40 P

PERFECT EYES
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

يقدر 11.111 درهم
مقرها االجس اعي ب شروع ديار 

الضخامة املج وعة 5 الع ارة 31 
املسجر رقم 47 عين عسيق ت ارة

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
31 يونيو 2121، تم تأسيس الشركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 ،«PERFECT EYES SARL AU» واحد
مقرها  درهم،   11.111 رأس الها 
الضخامة  ديار  ب شروع  االجس اعي 
31 املسجر رقم  الع ارة   5 املج وعة 

47 عين عسيق ت ارة :
 PERFECT EYES»  : التس ية 

.«SARL AU
الهدف : نظاراتي، بيع النظارات.

ديار  ب شروع  االجس اعي  املقر 
 31 الع ارة   5 املج وعة  الضخامة 

املسجر رقم 47 عين عسيق ت ارة.
يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.
حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
درهم   11.111 في  الشركة  رأس ال 
اجس اعية  حصة   111 إلى  مقسم 

ب قدار 111 درهم لكل حصة.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى  31 ديس 15.
تسيي1 الشركة : تم تعيين السيدة 
وفاء ايت ه و عل، ك سي1ة للشركة 

ملدة غي1 محدودة.
بالسجل  الشركة  تقييد  تم 
بس ارة  االبسدائية  باملحك ة  السجاري 
 23 بساريخ   133959 رقم  تحت 

أغسطس 2121.
41 P
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STE K F PRESTIGE CARS
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 
وضع  تم   ،2121 أغسطس   31
القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
الطابق السصلي    5 الع ارة   : املقر 
املخسار  زنقة  السالم،  قسارية 
شارع   34 رقم  املحل  السو�سي، 

الحسن الثاني - الرباط.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
ب ا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
على  مقسم  درهم   511.111 قدره 
للواحدة  درهم   111 بنسبة   5.111
االجس اعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.
من  املائة  في   5 تؤخذ   : األرباح 
األرباح الصافية لسأسيس االحسياطي.
السيد املكاوي فالح   : الحصص 

سالمات : 1251 حصة.
 1875 السيدة فاط ة أبي العالء 

حصة.
السيدة خديجة أبي العالء 1875 

حصة.
تدار الشركة من طرف   : التسيي1 
ملدة  سالمات  فالح  املكاوي  السيد 

غي1 محدودة.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 : السجاري  السجل  رقم  تحت 

.154253
42 P

HAMDI MARWA CAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك واحد

يقدر رأس الها ب : 511.111 درهم
املقر االجس اعي : محل رقم 2، ع ارة 
رقم 81، عين الحياة - الصخي1ات 

ت ارة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 5 في  ومسجل   2121 أغسطس   4
تأسيس شركة  تم   2121 أغسطس 

تح ل الخصائص السالية :

 HAMDI MARWA  : التس ية 
.CAR

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 
شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.
شركة تأجي1   : الهدف االجس اعي 

السيارات.
درهم   511.111  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   5111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديس 15 من كل سنة ما عدا  إلى  
السنة األولى تبسدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديس 15.
رقم  محل   : االجس اعي  املقر 
 - الحياة  عين   ،81 رقم  ع ارة   2

الصخي1ات ت ارة.
التسيي1 : السيد حصيظ الحامدي 

ملدة غي1 محدودة.
توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤخذ 5% لسكوين االحسياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بس ارة بساريخ 24 اغسطس 
)للسجل   36335 رقم  تحت   2121

السجاري رقم 134123).
43 P

TG GOLD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي القنيطرة 
اليانس دارنا طريق املهدية مج وعة 

S1 ع ارة 11 الشقة 4 بالطابق 
األر�سي

تصحيح عنوان املقر الرئي�سي
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2121 أغسطس   11 في  املؤرخ 
 TG» لشركة  الرئي�سي  املقر  تصحيح 
GOLD»  من القنيطرة اليانس دارنا 
الطابق   4 ب  ع ارة  املهدية  طريق 
إلى القنيطرة اليانس   4 األر�سي رقم 
 S1 مج وعة  املهدية  طريق  دارنا 
ع ارة 11 الشقة 4 بالطابق األر�سي، 

القنيطرة.

األسا�سي  القانون  فياغة  إعادة 
للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالقنيطرة  السجارية 

أغسطس 2121 تحت رقم 88118.
44 P

GOLD RAY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي القنيطرة 
اليانس دارنا طريق املهدية مج وعة 

S1 ع ارة 11 الشقة 4 بالطابق 
األر�سي

تصحيح عنوان املقر الرئي�سي
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2121 أغسطس   11 في  املؤرخ 
لشركة  الرئي�سي  املقر  تصحيح 
«GOLD RAY»  من القنيطرة اليانس 
دارنا طريق املهدية ع ارة ب 4 الطابق 
إلى القنيطرة اليانس   4 األر�سي رقم 
 S1 مج وعة  املهدية  طريق  دارنا 
ع ارة 11 الشقة 4 بالطابق األر�سي، 

القنيطرة.
األسا�سي  القانون  فياغة  إعادة 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالقنيطرة  السجارية 

أغسطس 2121 تحت رقم 88117.
45 P

 DERYASSINE DE
CONSTRUCTION

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
وعنوان مقرها االجس اعي القنيطرة 
اليانس دارنا طريق املهدية مج وعة 

S1 ع ارة 11 الشقة 4 بالطابق 
األر�سي

تصحيح عنوان املقر الرئي�سي
الشريك  قرار  ب قس�سى 
أغسطس   11 في  املؤرخ  الوحيد 
الرئي�سي  املقر  تصحيح  تم   2121
 DERYASSINE DE» لشركة 
من القنيطرة    «CONSTRUCTION

اليانس دارنا طريق املهدية ع ارة ب 

4 الطابق األر�سي رقم 4 إلى القنيطرة 

اليانس دارنا طريق املهدية مج وعة 

بالطابق   4 الشقة   11 ع ارة   S1

األر�سي، القنيطرة.

األسا�سي  القانون  فياغة  إعادة 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالقنيطرة  السجارية 

رقم  تحت   2121 26 أغسطس 

.88119

46 P

M4
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

 Ouled Amira Baraha, Ferme

 Bensouda, Route Côtière, Km

62 Playland Parc, Skhirat
رقم السقييد في السجل السجاري 

117146

تحديث نشاط الشركة
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2121 أغسطس   23 في  املؤرخ 

وإعادة  الشركة  نشاط  تحديث 

فياغة القانون األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ 31 أغسطس 

2121 تحت رقم 117146.

47 P

AL MOUWATER
SARL AU

رقم السجل السجاري 134165

تأسيس
 26 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تأسيس  تقرر   ،2121 أغسطس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد، خصائصها كالسالي :
حي   431 رقم   : االجس اعي  املقر 

االمل عين عودة ت ارة.

 CONSEIL DE  : موضوع الشركة 

.GESTON
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رأس ال الشركة : 11.111 درهم.

الشريك الوحيد وحصسه : هاشمي 

لبطاقة  الحاملة  مح د  سيدي 

ب   U16596 السعريف الوطنية رقم 

111 حصة من فئة 111 درهم.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

االبسدائية بس ارة بساريخ 31 أغسطس 

2121 تحت رقم 1762.

48 P

ALGHAJUMAN
ش.م.م

رقم 15 شارع األبطال، شقة رقم 4، 

أكدال، الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
املؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  I

تم   ،2121 يوليو   24 يوم  بالرباط 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص السالية :

.ALGHAJUMAN : اإلسم

الهدف : اإلنعاش العقاري.

التسيي1 واالسسغالل السجاري.

اإلنعاش السياحي.
األبطال،  شارع   15 رقم   : املقر 

شقة رقم 4، أكدال، الرباط.

املدة : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 111.111 رأس ال الشركة في قي ة 

حصة   1111 إلى  مقس ة  درهم 

 111 منها  الواحدة  قي ة  اجس اعية 

درهم ج يعها مكستبة أثناء االكسساب 

ومحررة بالربع ومقس ة ك ا يلي :

 911  : القحطاني  حسين  السيد 

حصة اجس اعية.

مح د  االس ري  سراء  السيدة 

111 حصة اجس اعية.

االجس اعية  الحصص  مج وع 

 1111  : املكونة للرأس ال االجس اعي 

حصة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 15.

السيد  الشركة  يسي1   : التسيي1 

مسي1   بصصسه  القحطاني  الحسين 

ملدة غي1 محدودة.

تقييد   : القانوني  اإليداع   -  II

الشركة بالسجل السجاري باملحك ة 

أغسطس   25 بالرباط يوم  السجارية 

2121 تحت الرقم 145183.

49 P

 ALMOUNASSABAT

LITAMOUIN
ش.م.م

رقم 15 شارع األبطال، شقة رقم 4، 

أكدال، الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
املؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  I

تم   ،2121 يوليو   24 يوم  بالرباط 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص السالية :

 ALMOUNASSABAT  : اإلسم 

.LITAMOUIN

الهدف : اإلنعاش العقاري.

التسيي1 واالسسغالل السجاري.

اإلنعاش السياحي.

األبطال،  شارع   15 رقم   : املقر 

شقة رقم 4، أكدال، الرباط.

املدة : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 111.111 رأس ال الشركة في قي ة 

حصة   1111 إلى  مقس ة  درهم 

 111 منها  الواحدة  قي ة  اجس اعية 

درهم ج يعها مكستبة أثناء االكسساب 

ومحررة بالربع ومقس ة ك ا يلي :

 511  : الع راني  مح د  السيد 

حصة اجس اعية.

 491 القحطاني  الحسين  السيد 

حصة اجس اعية.

االجس اعية  الحصص  مج وع 

 1111  : املكونة للرأس ال االجس اعي 

حصة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 15.

السيد  الشركة  يسي1   : التسيي1 

مسي1   بصصسه  القحطاني  الحسين 

ملدة غي1 محدودة.

تقييد   : القانوني  اإليداع   -  II

الشركة بالسجل السجاري باملحك ة 

أغسطس   26 بالرباط يوم  السجارية 

2121 تحت الرقم 145219.

50 P

FIDUCIAIRE CABETRAC

 SIEGE SOCIAL : LOT EM MEDOUAZE

 IMM N°1 AV. MED V. 2 EME ETAGE APPT

N°3 TEMARA

TEL : 05.37.64.06.62

 GSM : 06.67.84.92.47

GSM : 06.99.07.81..51

COMFYTEX

SARL AU

رأس ال الشركة : 111.111.11 

درهم

املقر  اإلجس اعي : رقم 133 تجزئة 

فضلي حي واد الذهب ت ارة

تصويت حصص
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ ب 13 

بالرباط  ومسجل   ،2121 أغسطس 

بساريخ 18 أغسطس 2121 تم تصويت 

331 حصة التي كانت في ملك السيد 

للبطاقة  الحامل  فايد  الحق  عبد 

إلى السيد   BE668379 الوطنية رقم 

للبطاقة  الحامل  خشان  حسن 

وكدالك   AD118181 رقم  الوطنية 

حصة التي كانت في   331 تم تصويت 

ملك السيد اس اعيل املومني الحامل 

 WB58149 رقم  الوطنية  للبطاقة 

للبطاقة  الحامل  خشان  السيد  إلى 

.AD118181 الوطنية رقم

أسهم  ج يع  أفبحت  وبالسالي   

الشركة في ملك السيد حسن خشان 

1111 حصة .

التسيي1 : السيد حسن خشان.

بكسابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بس ارة  اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم   2121 أغسطس   24 بساريخ 

اإليداع 6341.

51 P

LMB CONSULTING
SARL AU

 AU CAPITAL DE 100.000

DIRHAMS

 N°4 RUE OUAD ZIZ 3 EME

 ETAGE APPT 7 AGDAL

RABAT

RC N° : 14699

IF : 47251034

الغي1  العام  الج ع  ب قس�سى 

مارس   19 بساريخ  املنعقد  العادي 

الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2121

LMB CONSULTING SARL AU 

ما يلي :

ليش ل  الشركة  هدف  ت ديد   

وأنشطة  العامة  الدراسات  أيضا 

األشغال املخسلصة والبناء.

: للشركة إلى  نقل املقر اإلجس اعي 

مدينة ت ارة بالعنوان الجديد السالي : 

إقامة زوم زوم الع ارة د، الشقة رقم 

1، ج اعة هرهورة ب دينة ت ارة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   2121 ماي   4 بساريخ  بالرباط 

التسجيل  رقم   114451 عدد 

.2121/4954

52 P

VIVIUM CONSULTING
الشركة  عن  الصادر  للقرار  وفقا 

فيصوم  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 2121 يوليو   5 بساريخ  كونسولسينك 

 11 بالبيضاء  السصصية  مقر  الكائن 

 611 شارع الجيش امللكي مكسب رقم 

السجل السجاري عدد 189931.

الجاللي  السيد  املصصي  إن 

مقيم في  مغربي الجنسية،  العنث1ي، 

19 شارع العسو دري )ليسوانيا سابقا) 

القطاع 17، حي رياض الرباط، حامل 

يوافق على شروط   147325 رقم ب 

النهائي  تقرير املصصي ويقرر اإلغالق 

للسصصية اعسبارا من هذا اليوم.
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قرر الحل النهائي للشركة.

من  لل صصي  ذمة  إبراء  يعطي 

واليسه.

لدى  فدر   : القانوني  اإليداع 

بالدارالبيضاء  السجارية  املحك ة 

بساريخ 25 أغسطس 2121 تحت عدد 

.791716

53 P

KAIS TRAV
ش.م.م.ش.و

الرأس ال  اإلجس اعي : 511.111.11 

درهم

املقر اإلجس اعي : مسجر الرقم 68 دوار 

الخنشة زردال بوقنادل سال

ب قس�سى الج ع العام السأسي�سي 

 ،2121 أغسطس   9 بساريخ  مؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات شريك واحد بامل يزات 

السالية :

KAIS TRAV شركة   : التس ية 

ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف : 

األشغال املخسلصة والبناء.

السجارة.

االسسي1اد والسصدير.

 68 مسجر الرقم   : املقر اإلجس اعي 

دوار الخنشة زردال بوقنادل سال.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبسدئ من تاريخ تأسيسها.

 : اإلجس اعي  الرأس ال 

في  اإلجس اعي  الرأس ال  حدد 

على  مقس ة  درهم،   511.111.111

درهم   111 بقي ة  حصة   51111

للواحدة، موزعة على الشكل السالي :

السيد اشرف البالج 5111 حصة.

املج وع : 5111 حصة.

أسندت مه ة التسيي1   : التسيي1 

ك سي1ة  البالج،  هاجر  السيدة  إلى 

غي1 شريكة ملدة غي1 محدودة، لشركة 

.KAIS TRAV

األسا�سي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الصصل 96-5.

للشركة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  لإلستث ار  الجهوي  باملركز 

تحت الرقم   2121 أغسطس   26 في 

.37216

 54 P

GUIDE TRAVAUX
شركة محدودة املسؤولية

تبعا للج ع العام عقدة الشركاء 

واملؤرخ   GUIDE TRAVAUX لشركة 

بصاس قرر فيه ما   2121 ماي   24 في 

يلي :

الشركة  رأس ال  في  الزيادة 

 15.111.111 من  أعاله  املذكورة 

درهم وتسوزع على   21.611.111 إلى 

الشكل السالي :

العربي  مح د  اإلدري�سي  السيد 

بقي ة  حصة   215.784,14

215.578.413,73 درهم.

السيد اإلدري�سي محسن 215,86 

حصة بقي ة 21.586,27 درهم.

بكسابة  الشركة   محضر  وضع 

بصاس  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 3491 في 15 يوليو 2121.

55 P

AH FIRST SERVICE
SARL

تعديل
ب قس�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

الج ع  قرر   2121 يونيو   21 بساريخ 

 AH FIRST العام الغي1 العادي لشركة

SERVICE SARL ما يلي :

تصويت الحصص.

مصطصى  املنديلي  السيد  تعيين 

ك سي1 مشارك للشركة.

للع ليات املصرفية من  بالنسبة 

واملخصصات  والسحويالت  الشيكات 

مبلغ  تسجاوز  التي  والك بياالت 
يكون  أن  يجب  درهم   25111.11

السوقيع مشت1ك.

امسداد الغرض املؤس�سي للشركة 

السعليم  النشاط  بإضافة  وتلك 

األسنان  طب  مجال  في  املسس ر 

)تدريب تسليم شهادة).

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبسدائية  باملحك ة  السجاري 

بساريخ 23 أغسطس 2121 تحت رقم 

.37224

56 P

RHAMRI INC

SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم  قد  بالرباط   2121 أغسطس   9

وضع القانون األسا�سي لشركة تح ل 

الخصائص السالية :

.RHAMRI INC : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

الهدف اإلجس اعي:

استشارة واالسسي1اد والسصدير.

رأس ال الشركة : 111111 درهم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة الواحدة.

 1111 الغ ري  اسامة  السيد 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : بلوك ج رقم 8 طابق 3 ديور 

الح ر يعقوب املنصور الرباط.

املسي1 : السيد أسامة الغ ري.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

116938 باملحك ة السجارية بالرباط 

رقم بالسجل السجاري 154213.

57  P

AVON BEAUTY PRODUCTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد

ذات الرأس ال : 16.598.111.11 

درهم

املقر اإلجس اعي : 719، شارع موديبو 

كيسا، بولو، 21421 الدارالبيضاء 

املغرب
املسجلة بالسجل السجاري 

للدارالبيضاء تحت عدد 117295

إعالن قانوني
للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

بساريخ 26 أغسطس 2121:

للشركة  السجاري  السجل  نقل 

من تجزئة السوفيق، زنقة ابت قسية، 

السبع  عين  الصناعي عكاشة،  الحي 

 ،719 اآلتي  للعنوان  الدارالبيضاء 

 21421 بولو،  كيسا،  موديبو  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.

تغيي1 البند 4 من النظام األسا�سي 

للشركة.

تم اإليداع القانوني بقلم املحك ة 

 26 بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

أغسطس 2121 تحت عدد 791771 

بالسجل  السعديلي  والتسجيل 

 26 بساريخ  بالدارالبيضاء  السجاري 

أغسطس 2121 تحت عدد 29971.
لإليداع

املسي1

58 P

SEWAN MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

الرأس ال : 4.111.111.11 درهم

املقر اإلجس اعي :ع ارة أوريزون، 

الطابق 4، تجزئة 9 ماندارونا 

311، سيدي معروف عين الشق 

الدارالبيصاء املغرب

السجل السجاري : 172519

إعالن قانوني
قرر   2121 يونيو   22 بساريخ 

الشريك الوحيد للشركة ما يلي:
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 ،415 من  اإلجس اعي  املقر  نقل 
شارع القدس، إقامة السكن االنيق، 
الشق  عين  الع رية  حي   3 الطابق 
العنوان  إلى  املغرب  الدارالبيضاء 
 ،4 الطابق  أوريزون،  ع ارة  اآلتي 
سيدي   ،311 ماندارونا   9 تجزئة 
الدارالبيصاء  الشق  عين  معروف 

املغرب.
النظام  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بقلم املحك ة 
 12 بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 
أغسطس 2121 تحت عدد 789671 
بالسجل  السعديلي  والتسجيل 
 12 بساريخ  للدارالبيضاء  السجاري 

أغسطس 2121 تحت عدد 28859.
لإليداع

املسي1

59 P

EATON ELECTRIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
الرأس ال : 31.111.111.11 درهم

املقر اإلجس اعي : زنقة سقراط، إينال 
6، الطابق األول، امسداد املعارف، 

الدارالبيضاء املغرب
املسجلة بالسجل السجاري 

للدارالبيضاء تحت عدد 171415
إعالن قانوني

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
بساريخ 4 يونيو 2121ما يلي:

تعيين ك سي1للشركة، السيد فان 
وذلك  الجنسية،  سويسري  سي1جي، 

لصت1ة غي1 محدودة بأثر فوري.
بقلم   : القانوني  اإليداع  تم   
بالدارالبيضاء  السجارية  املحك ة 
تحت   2121 أغسطس   12 بساريخ 
السعديلي  والتسجيل   789671 عدد 
للدارالبيضاء  السجاري  بالسجل 
بساريخ 12 أغسطس 2121 تحت عدد 

.28861
لإليداع

املسي1

60 P

السيد جوزيف علون

فيدوسيي1 الحق

47 شارع رحال املسكيني الدارالبيضاء

الهاتف : 15.22.31.25.23

PROXY DISTRIBUTION
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2121 ف15اير   9 بساريخ  بالدارالبيضاء 

لشركة  أسا�سي  نظام  تأسيس  تم 

وخصائصها  املسؤولية  محدودة 

كالسالي :

 PROXY  : التس ية 

محدودة  شركة   DISTRIBUTION

املسؤولية.

أو  منسج  أي  تسويق   : املوضوع 

ملحق زراعي أو فناعي.

شارع   411  : اإلجس اعي  املقر 

الزرقطوني إقامة ح د الشقة رقم 1 

الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة.

والحصص:  اإلجس اعي  الرأس ال 

درهم   11.111 في  محدد  الرأس ال 

 111 بقي ة  حصة   111 إلى  مقسم 

محررة  الواحدة،  للحصة  درهم 

ومقس ة كالسالي :

 31 هوراي  نورالدين  السيد 

حصة.

السيد املامون مراك�سي 71 حصة.

التسيي1 : الشركة مسي1ة من طرف 

السيد نورالدين هواري.

والسجل  القانوني   اإليداع 

القانوني  اإليداع  تم   : السجاري 

للدارالبيضاء  السجارية  باملحك ة 

عن طريق املركز الجهوي لإلستث ار 

السجل السجاري رقم 492447.
ب ثابة نسخة وبيان

فيدوسيي1 الحق

61 P

STE. CEMECJMA
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع  تم  قد   ،2121 أغسطس   6

تح ل  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص السالية :

CENTRE EURO-  : التس ية 
 MAROCAIN POUR LES ETUDES
 ET LES CONSEILS JURIDIQUES,
 LA MEDIATION ET L’ARBITRAGE

.CEMEJMA املخسصر
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة شريك وحيد.
الدراسات   : اإلجس اعي  الهدف 
تحليل  الوطنية والدولية،  القانونية 
االستشارات  القانونية،  امللصات 

القانونية للشركات.
لتسوية  والسحكيم  الوساطة 
الع ومية  الشركات  بين  املنازعات 
املشغلين  بين  الوساطة  والخافة، 

والع ال أو املوظصين.
وحل  والدولي  الوطني  السحكيم 

النزاعات.
درهم   111.111.11  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   111

على الشكل السالي :
 1111 الروخو  مح د  السيد 

حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجس اعي : بلوك ج رقم 82، 
الطابق الثالث ديور الحومر يعقوب 

املنصور الرباط.
املسي1 : السيد مح د الروخو.

السجاري  بالسجل  السقيد  رقم 
.154311

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط تحت رقم 117171 

بساريخ 31 أغسطس 2121.
62 P

STE. APC MAROC
 SARL

تأسيس شركة
وضع   2121 24يونيو  بساريخ  تم 
بامل يزات  لشركة  منظم  قانون 

السالية:
 STE. APC MAROC   : التس ية 
املسؤولية  ذات  شركة    SARL

املحدودة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

الهدف :
منسجات  أنواع  ج يع  تصنيع 

البناء واألشغال العامة.
أنواع  ج يع  وتصدير  اسسي1اد 

منسجات البناء واألشغال العامة.
 6 رقم  الشقة   : اإلجس اعي  املقر 
رقم 12 ع ارة الحاج إبراهيم الطابق 

الثاني شارع موالي رشيد مراكش.
في  حدد   : اإلجس اعي  الرأس ال 
إلى  مقس ة  درهم   111111 مبلغ 
درهم   111 فئة  من  حصة   1111

موزعة كاآلتي :
عث ان  أبو  الرزاق  عبد  السيد 

411 حصة.
فرنانديس  داموطا  السيد 

كازي ي1و 311 حصة.
 311 بارويش  باتريك  السيد 

حصة.
غي1  ملدة  الشركة  تسي1   : اإلدارة 
منصف  السيد  طرف  من  محدودة 

انصاك.
من  تبسدئ   : اإلجس اعية  السنة 

فاتح يوليو إلى 31  يونيو.
املدة : حددت في 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيس الشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
املحك ة السجارية ب راكش بساريخ 18 
أغسطس 2121 تحت رقم 126861 
وسجلت الشركة في السجل السجاري 

ب راكش تحت رقم 117827.
63 P

SIGMA MEDICAL
SARL

CAPITAL : 100.000.00 DH

 SIEGE SOCIAL : 12RUE DE
TETOUAN-HASSAN RABAT

RC A RABAT N° 120005
حل الشركة

ب قس�سى قرار الج ع العام الغي1 
 3 بساريخ  بالرباط،  املنعقد  العادي 
الشركة  شركاء  قرر   ،2121 ماي 
SIGMA MEDICAL SARL مقرها 12 

زنقة تطوان حسان الرباط ما يلي :
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الحل املسبق للشركة.
وليد  فوفيا  السيدة  تعيين 
مكان  وتحديد  للشركة  ك صصية 

السصصية ب قر الشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة 
 2121 يوليو   28 بساريخ  السجارية 
تحت رقم 116456 سجل تجاري رقم 

.121115
مقسطف قصد اإلشهار

64 P

GALTA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 111.111.11 درهم

املقر اإلجس اعي : دوار اوالد عامر 
املحل رقم 8 ت ارة

تأسيس
 23 بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 
املصادقة  ت ت   2121 أغسطس 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية :
 GALTA  : السجارية  التس ية 

.TRAVAUX
ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
أو  املخسلصة  األشغال   : الهدف 

البناء.
الع ليات  ج يع  عامة  بصصة 
السجارية املرتبطة بصصة مباشرة أو 

غي1 مباشرة بنشاط الشركة.
دوار اوالد عامر   : املقر اإلجس اعي 

املحل رقم 8 ت ارة.
درهم   111111.11  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة الواحدة.
املدة : 99سنة بعد السأسيس.

السيدة الصافي بديعة   : التسيي1 
ملدة غي1 محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
اإلبسدائية بس ارة بساريخ 31 أغسطس 

2121 تحت رقم س.ت 134169.
65 P

BEACH MARKET
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

الرأس ال اإلجس اعي : 11.111.11 

درهم.

املقر اإلجس اعي : تجزئة رقم 142 

مي1امار 131 الطابق السصلي 

املح دية

ب قس�سى عقد عرفي مسجل بساريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،2121 يوليو   9

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

ذات الخصائص السالية :

 BEACH  : اإلجس اعية  التس ية 

.MARKET

الهدف :

إدارة مسجر السغذية العامة.

الرأس ال : 11.111.11 درهم .

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك واحد.

رقم  تجزئة   : اإلجس اعي  املقر 

السصلي  الطابق   131 مي1امار   142

املح دية.

عهد تسيي1 الشركة إلى   : التسيي1 

غي1  لصت1ة  اإلدري�سي  سعيد  السيد 

محدودة.

باملحك ة  تم    : القانوني  اإليداع 

اإلبسدائية ملدينة املح دية تحت رقم 
1719 بساريخ 9 أغسطس 2121 رقم 

السجل السجاري 28653.

66 P

السيد جوزيف علون

فيدوسيي1 الحق

47 شارع رحال املسكيني الدارالبيضاء

الهاتف : 15.22.31.25.23

ELLE DISTRIB
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2121 يونيو   31 بساريخ  البيضاء 

لشركة  أسا�سي  نظام  تأسيس  تم 

وخصائصها  املسؤولية  محدودة 

كالسالي :

ELLE DISTRIB شركة   : التس ية 

محدودة املسؤولية.

املوضوع : 
ج يع األع ال السجارية واإلسسي1اد 

والسصدير والس ثيل السجاري.
شارع   411  : اإلجس اعي  املقر 
الدار   1 رقم  إقامة  الزرقطوني 

البيضاء.
املدة : 99 سنة.

والحصص:  اإلجس اعي  الرأس ال 
درهم   111.111 الرأس ال محدد في 
 1111 حصة بقي ة   111 مقسم إلى 
محررة  الواحدة،  للحصة  درهم 

ومقس ة كالسالي :
السيد ع ر اللبار 51 حصة.

عياض  مح د  سيدي  السيد 
الخليصة 51 حصة.

التسيي1 : الشركة مسي1ة من طرف 
السيد ع ر اللبار.

السنة اإلجس اعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديس 15.

والسجل  القانوني   اإليداع 
القانوني  اإليداع  تم   : السجاري 
للدارالبيضاء  السجارية  باملحك ة 
لإلستث ار  السجاري  املركز  بواسطة 

السجل السجاري رقم 511731.
ب ثابة مقسطف وبيان

فيدوسيي1 الحق

67 P

السيد جوزيف علون
فيدوسيي1 الحق

47 شارع رحال املسكيني الدارالبيضاء
الهاتف : 15.22.31.25.23

ARCHIPEL DIGITAL
S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية
السجل السجاري : 312571
بيع الحصص اإلجس اعية
تحديث القانون األسا�سي

اإلسسثنائي  العام  الج ع  فادق 
 2121 ماي   25 بساريخ  املنعقد 
لشركة ARCHIPEL DIGITAL شركة 
الرأس ال  ذات  املسؤولية  محدودة 
51حصة  بيع  على  درهم   111.111
السيدة  لصائدة  بلواح  للسيد حسن 
أسا�سي  قانون  ووضع  لس ر  يسرى 

جديد لشركة محدود املسؤولية.

للشركة  األسا�سي  القانون 
عليه  املصادق  املسؤولية  املحدودة 

من الج ع ي15ر الخصائص السالية :
 ARCHIPEL DIGITAL  : التس ية 

شركة محدود املسؤولية.
في  اإلستشارات   : املوضوع 
العاملية  الرق ية  اإلست1اتيجية 

واإلتصاالت والتسويق الرقمي.
إنساج تطبيقات الهاتف املح ول.

بيي1  زنقة   13  : اإلجس اعي  املقر 
بارنت الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

 : الرأس ال اإلجس اعي والحصص 
درهم   111.111 الرأس ال محدد في 
1111 حصة محررة نقدا  مقسم إلى 

ومقس ة كالسالي :
السيد حسن بلواح 275 حصة.
السيد نبيل حصاض 325 حصة.
السيدة يسرى لس ر 51 حصة.
DIGITAL INVEST 351 حصة.

بلواح  حسن  السيد   : التسيي1 
ينوب   DIGITAL INVEST والشركة 
وت ت  حصاض  نبيل  السيد  عنها 
تس يتهم مسي1ين ملدة خ س سنوات.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية  باملحك ة  الضبط 
 2121 أغسطس   4 في  للدارالبيضاء 

تحت رقم 789154.
 ب ثابة مقسطف وبيان

فيدوسيي1 الحق

68 P

IHM شركة
إعالن

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
قرر   2121 يوليو   29 املنعقد بساريخ 
الحل  ش.م.م   IHM شركة  شركاء 
السيدة  تعيين  وتم  للشركة  املسبق 
مقر  فزوان ك صصية وحدد  مليكة 

السصصية باملقر اإلجس اعي للشركة.
باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
عدد  تحت  بالقنيطرة  اإلبسدائية 

88116 بساريخ 26أغسطس 2121.
 ملخص من أجل النشر

69  P
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STE. TRANS MAVIRA

SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : 101 AV. MOULAY

 ABDELAZIZ RCE SANAWBAR

BUREAU N°4 KENITRA

RC : 61387

 14 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة  واملسجل   2121 يونيو 

بساريخ 18 يونيو 2121 وضع القانون 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

 TRANS واحد  بشريك  محدودة 

تأسيس   : حيث تم ما يلي   MAVIRA

شركة تح ل الخصائص السالية :

.TRANS MAVIRA : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

في  حدد   : املال  رأس 

111.111.11درهم مقس ة إلى 1111 

قس ة إجس اعية من فئة 111 درهم 

لصائدة :

 EL AHMAR EL السيد 

HOUSSINE 1111 حصة.

نقل املسسخدمين ونقل   : الهدف 

البضائع الوطني والدولي.

املقر اإلجس اعي : 111 شارع موالي 

عبد العزيز إقامة الصنوبر مكسب رقم 

4 القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

 EL AHMAR التسيي1 : عين السيد

الوحيد  املسي1   EL HOUSSINE

.KB46757 للشركة بطاقسه رقم

التسجيل  مع   : القانوني  اإليداع 

بالسجل السجاري تم بكسابة الضبط 

باملحك ة اإلبسدائية بالقنيطرة بساريخ 

فاتح يونيو 2121 تحت عدد 84344  

بالسجل  و3725  اإليداع  بالسجل 

الت1تيبي و61387 بالسجل السحليلي.

70 P

STE BOITEKARD TRANS
SARL AU

 ADRESSE : DOUAR MNASRA
 SIDI MOHAMED LAHMAR

SOUK EL ARBAA
RC N° 27317

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
واملسجل بسوق   ،2121 5 أغسطس 
 ،2121 أغسطس   5 بساريخ  األربعاء 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
حيث تم ما   BOITEKARD TRANS
يلي تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

السالية :
.BOITEKARD TRANS التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤوية محدودة بشريك واحد.

 111.111 في  حدد   : املال  رأس 
قس ة   1111 إلى  مقس ة  درهم 
اجس اعية من فئة 111 درهم لصائدة 
 1111 الرحيم  عبد  لباتك  السيد 

حصة.
الهدف : نقل املسسخدمين.

املنافرة  دوار   : االجس اعي  املقر 
سيدي مح د لح ر سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.
عين السيد لباتك عبد   : التسيي1 

الرحيم مسي1 للشركة.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بسوق  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
 ،2121 أغسطس   26 بساريخ  أربعاء 
الت1تيبي  بالسجل   499 رقم  تحت 

و27317 بالسجل السحليلي.
71 P

STE FAJATNOV TRANS
SARL AU

 ADRESSE : DOUAR OULED
 BEN SBAA RMEL GHZAOUNA

SOUK  EL ARBAA
RC N° 27321

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
واملسجل   ،2121 19 أغسطس 
أغسطس   23 بساريخ  األربعاء  بسوق 
األسا�سي  القانون  وضع   ،2121
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

 FAJATNOV TRANS بشريك واحد 
حيث تم ما يلي تأسيس لشركة تح ل 

الخصائص السالية :
.FAJATNOV TRANS التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤوية محدودة بشريك واحد.

 111.111 في  حدد   : املال  رأس 
قس ة   1111 إلى  مقس ة  درهم 
اجس اعية من فئة 111 درهم لصائدة 

السيد فجاط أح د 1111 حصة.
: نقل املسسخدمين، ونقل  الهدف 

البضائع.
بن  أوالد  دوار   : االجس اعي  املقر 
السبع الرمل الغزاونة، سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.
فجاط  السيد  عين   : التسيي1 
املسي1   GB36822 بطاقسه  اح د 

الوحيد  للشركة.
التسجيل  :مع  القانوني  اإليداع 
بالسجل السجاري، تم بكسابة الضبط 
أربعاء  بسوق  االبسدائية  باملحك ة 
 ،2121 أغسطس   26 بساريخ  الغرب 
الت1تيبي بالسجل   512 عدد   تحت 

و 27321 بالسجل السحليلي.
72 P

STE BAK-PACK
SARL AU

 ADRESSE : DOUAR OULED
 AGUIL MOULAY BOUSSELHAM

SOUK  EL ARBAA
RC N° 27319

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
واملسجل بسوق   ،2121 6 أغسطس 
 ،2121 أغسطس   6 بساريخ  األربعاء 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
BAK-PACK حيث تم ما يلي تأسيس 

لشركة تح ل الخصائص السالية :
.BAK-PACK التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤوية محدودة بشريك واحد.

 111.111 في  حدد   : املال  رأس 
درهم مقس ة إلى 1111 درهم قس ة 
اجس اعية من فئة 111 درهم لصائدة 

السيد البقالي مح د 1111 حصة.

الهدف : اسسغالل محطة الس15يد، 

والسغليف، والسلصيف ومصدر.

املقر االجس اعي : دوار أوالد اعكيل 

موالي بوسلهام، سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.

البقالي  السيد  عين   : التسيي1 

املسي1   K81706 بطاقسه  مح د 

الوحيد  للشركة.

التسجيل  مع   : القانوني  اإليداع 

بالسجل السجاري، تم بكسابة الضبط 

أربعاء  بسوق  االبسدائية  باملحك ة 

 ،2121 أغسطس   26 بساريخ  الغرب 

الت1تيبي بالسجل   511 عدد   تحت 

و 27319 بالسجل السحليلي.

73 P

MBN WORKS

SARL

العام  الج ع  ملقسضيات  طبقا 

ماي   21 بساريخ  املؤرخ  عادي  الغي1 

2121، قرر شركاء الشركة ما يلي :

العنوان  إلى  املقر االجس اعي  نقل 

 16 ع ارة  حنان  بسجزئة   : السالي 

الشقة رقم 13 طريق القنيطرة سال.

السيدة  فوتت   : تصويت حصص 

حصة إلى السيد   165 مريم البكري 

بلقائد منسصر و165 حصة إلى السيد 

و7   6 بلقائد مح د وتعديل البندين 

القانون األسا�سي وبذلك أفبح  من 

الشكل  على  موزع  الشركة  رأس ال 

السالي :

بلقايد منسصر 495 حصة.

بلقايد مح د 515 حصة.

 BELCA تغيي1 تس ية الشركة إلى 

.BEL PRO SARL

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  السجاري 

 31 بساريخ   37235 رقم  تحت  بسال 

أغسطس 2121.

74 P
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 JOSOR CONNECTION
PRIVE

SARL AU
تغيي1

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 ،2121 أغسطس   31 يوم  بالرباط 
السأسي�سي  القانون  فياغة  ت ت 
بشريك  املسؤولية  محدودة  لشركة 

وحيد لها الخصائص السالية :
 JOSOR  : الســـســـ ـــيـــة 

.CONNECTION PRIVE
املسس ر  السعليم   : الهدف 

والتشغيل واإلدارة املهنية الخافة.
ابن  شارع   59  : االجس اعي  املقر 

سينا شقة رقم 11 أكدال الرباط.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الراس ال : حدد راس ال الشركة 

في مبلغ 111.111 درهم.
الشركة  تسيي1  عهد   : اإلدارة 

للسيدة الرئي�سي.
السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

غاية 31 ديس 15.
وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
ملحك ة  السجاري  بالسجل  الشركة 
السجارية بالرباط بساريخ 31 أغسطس 

2121، تحت رقم 117165.
75 P

MAGIC CARPET
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 ،2121 أغسطس   31 يوم  بالرباط 
السأسي�سي  القانون  فياغة  ت ت 
لها  املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص السالية :
.MAGIC CARPET : التس ية

الهدف : تنظيم الحصالت، اإلعالم 
واإلعالن.

ابن  شارع   59  : االجس اعي  املقر 
سينا شقة رقم 11 أكدال، الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الراس ال : حدد في مبلغ 111.111 
درهم.

الشركة  تسيي1  عهد   : اإلدارة 
السيدة الرئي�سي.

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 
غاية 31 ديس 15.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
ملحك ة  السجاري  بالسجل  الشركة 
السجارية بالرباط بساريخ 31 أغسطس 

2121، تحت رقم 117166.
76 P

OUSSIPI
SARL AU

املقر االجس اعي : 257 تجزئة بدر حي 
MAGASIN م ش ف خريبكة

 28 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2121 يونيو 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد باملوافصات السالية :
 OUSSIPI  : القانونية  التس ية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
مبلغ   : االجس اعي  الرأس ال 

111.111 درهم مقس ة ك ا يلي :
 1111 السيد فالح الدين رسيلي 

حصة ب 111 درهم للحصة.
 LIBRAIRE  : االجس اعي  املوضوع 

.NON EDITEUR
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها.
257 تجزئة بدر   : املقر االجس اعي 

.MAGASIN حي م ش ف خريبكة
التسيي1 : عين ك سي1 للشركة ملدة 

غي1 محدودة السيد مح د شهران.
لسكوين   5% بعد خصم   : األرباح 
توزيع  بسم  القانوني  االحسياطي 

الصائض حسب ما يقرره الشريك.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بخريبكة 
تحت   ،2121 أغسطس   26 بساريخ 
رقم 415 ومسجلة بالسجل السجاري 

بخريبكة تحت رقم 7229.
77 P

ARCHIPEDIA
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بساريخ    عرفي  عقد  ب قس�سى 
وضع  تم   ،2121 17 أغسطس 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد التي 

خصائصها كالسالي :
 ARCHIPEDIA شركة   : التس ية 

ش م م بشريك وحيد.
الهدف : مكسب الهندسة املع ارية 
والديكور  الحضري  والسخطيط 

والسص يم.
الحدادين  حي   : االجس اعي  املقر 
شارع بئ1 انزران أقامة بعالش الطابق 

األر�سي رقم 98 وزان.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها.
درهم مجزأ   91.111  : رأس املال 
درهم   111 حصة من فئة   911 إلى 
ندى  اآلنسة  اسم  في  كلها  محررة 

السباعي 911 حصة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15 من كل سنة.
: تسي1 الشركة من طرف  التسيي1 
اآلنسة ندى السباعي ملدة غي1 محددة 
مع ج يع الصالحيات لتسيي1 الشركة.
األرباح  تحديد  بعد   : األرباح 
لسكوين   %5 تقسطع  الصافية 

االحسياطي القانوني.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
تاريخ 25 أغسطس 2121، تحت رقم 

.3371
السجل السجاري رقم 1841.

78 P

DAHARI
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بساريخ    عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  وضع  تم   ،2121 22 يونيو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالسالي :

DAHARI ش م  : شركة  التس ية 

م بشريك وحيد.

البناء  االشغال  مقاولة   : الهدف 

املخسلصة.

الحدادين  حي   : االجس اعي  املقر 

درب دار الش ع رقم 12 وزان.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها.
درهم مجزأ   91.111  : رأس املال 

درهم   111 حصة من فئة   911 إلى 

محررة كلها في اسم السيد مصطصى 

السعيدي 911 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15 من كل سنة.

: تسي1 الشركة من طرف  التسيي1 

السيد مصطصى السعيدي ملدة غي1 

محددة مع ج يع الصالحيات لتسيي1 

الشركة.

األرباح  تحديد  بعد   : األرباح 

لسكوين   %5 تقسطع  الصافية 

االحسياطي القانوني.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت   ،2121 أغسطس   25 بساريخ 

عدد 3369.

السجل السجاري رقم 1839.

79 P

ADINOR PROMO
ش ذ م م

رقم 29 زنقة ريحانة خريبكة

الغي1  العام  املحضر  ب قس�سى 

ب قر   2121 ماي   25 العادي بساريخ 

شركة ADINOR PROMO ش ذ م م 

اتخذ املساه ون القرار السالي :

بيع الحصص التي كانت في حوزة 

السيد نور الدين مجاهد إلى السيد 

عادل الصوفي.

للشركة  الثاني  املسي1  اسسقالة 

السيد نور الدين مجاهد.

تعيين مسي1 جديد للشركة السيد 

عادل الصوفي.

تغيي1 الشكل القانوني للشركة.

تعديل القانون االسا�سي للشركة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   3 بساريخ  لخريبكة  االبسدائية 

2121، تحت رقم 272.
80 P

HAMOUDA SERVICES
ش ذ م م ش و

رقم 121 سكسور 6 الزيسونة 1 
خريبكة

الغي1  العام  املحضر  ب قس�سى 
العادي بساريخ 24 أبريل 2121، ب قر 
شركة HAMOUDA SERVICE ش ذ 

م م اتخذ املساه ون القرار السالي :
السيد  الشركة  مسي1  اسسقالة 

مح د اللبابي.
للشركة  جديد  مسي1  تعيين 
القانوني  خارج  اللبابي  ليلى  السيدة 

االسا�سي للشركة.
من  الشركة  اسم  تغيي1 
إلى   HAMOUDA SERVICE

.MATERIA EXPO
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   6 بساريخ  لخريبكة  االبسدائية 

2121، تحت رقم 219.
81 P

 STE ARCHITECTURE
SOLUTION

SARL AU
تأسيس

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
23 يونيو 2121، تم تحديث القوانين 
خصائصها  للشركة  األساسية 

كالسالي :
 STE ARCHITECTURE : التس ية

.SOLUTION SARL AU
الهندسة  مكسب   : املوضوع 

املع ارية.
وع وما ج يع الع ليات السجارية 
واملنقولة  منها  والعقارية  واملالية 
الذكر  السالصة  باألهداف  املرتبطة 
والتي من شأنها أن تساهم في تن ية 

الشركة.
املدة : 99 سنة.

الحسن  شارع   : االجس اعي  املقر 
الثاني حي القدس رقم 31، وجدة.

تم تحديد   : الرأس ال االجس اعي 
 51.111 في  االجس اعي  الرأس ال 
حصة   511 إلى  مقسم  درهم 
اجس اعية بقي ة 111 درهم للواحدة 

موزعة كالسالي :
السيد بري�سي مروان 511 حصة.

املج وع : 511 حصة.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 15.
اإلدارة : تم اسناد مهام اإلدارة إلى 
وحيد  ك سي1  مروان  بري�سي  السيد 

للشركة ملدة غي1 محدودة.
بكسابة  القانوني  التسجيل  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بساريخ   17821 عدد  تحت  بوجدة 

27 يوليو 2121.
82 P

STE ZYSS TRAVAUX
SARL AU

RC : N°37811
تأسيس

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
28 يونيو 2121، تم تحديث القوانين 
خصائصها  للشركة  األساسية 

كالسالي :
 STE ZYSS TRAVAUX : التس ية

.SARL AU
أع ال وتجارة مسنوعة   : املوضوع 
النظافة،  أع ال  الحراسة،  )أع ال 
املساحات  الحدائق،  تنسيق 
الصحي،  الصرف  أع ال  الخضراء، 
املخسلصة،  والشبكات  الشرب  مياه 

أع ال الت1كيب وأع ال البناء).
وع وما ج يع الع ليات السجارية 
واملنقولة  منها  والعقارية  واملالية 
الذكر  السالصة  باألهداف  املرتبطة 
والتي من شأنها أن تساهم في تن ية 

الشركة.
املدة : 99 سنة.

القدس  حي   : االجس اعي  املقر 
 59-58-57 رقم  قطعة  النخيل 

الطابق األول الشقة رقم 8 - وجدة.

تم تحديد   : الرأس ال االجس اعي 

 111.111 في  االجس اعي  الرأس ال 

حصة   1111 إلى  مقسم  درهم 

اجس اعية بقي ة 111 درهم للواحدة 

موزعة كالسالي :

 1111 يوسف  زروري  السيد 

حصة.

املج وع : 1111 حصة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 15.

اإلدارة : تم اسناد مهام اإلدارة إلى 

السيد زروري يوسف ك سي1 وحيد 

للشركة ملدة غي1 محدودة.

بكسابة  القانوني  التسجيل  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بساريخ   37811 عدد  تحت  بوجدة 

26 يوليو 2121.

83 P

STE DARCOM CHEZ KISSI
SARL AU

RC N°31833

زنقة ابن رشد الطابق 3 ع ارة 

بنعدي وجدة

الهاتف : 71/11/71

الصاكس : 25/11/71

العام  الج ع  محضر  ب وجب 

 STE لشركة   2121 يناير   15 بساريخ 

م  ذ  ش   DARCOM CHEZ KISSI

 511.111 االجس اعي  مالها  رأس  م 

درهم ومقرها االجس اعي طريق نحو 

4 محطة طوطال  كلم  الدار البيضاء 

وجدة، قرر ما يلي :

 : االجس اعي  الغرض  ت ديد 

املنسجات  ج يع  وتصدير  اسسي1اد 

واملواد  الجيدة  الخدمية  واملعدات 

وقطع غيار.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2121 مارس  فاتح  بساريخ  بوجدة 

تحت عدد 733.

84 P

LEVANTE LEASING
SARL AU

اسسثنائي  عام  ج ع  ب قس�سى 
أغسطس   12 حرر في الرباط بساريخ 
2121، قرر الشريك الوحيد للشركة 
ما   LEVANTE LEASING SARL AU

يلي :
تحويل املقر االجس اعي : 12 مكرر 
املحيط إلى   13 زنقة لبان شقة رقم 
بورنيا  زنقة   11 ك رقم   17 سكسور 
املكسب األول على الي ين حي   1 رقم 

الرياض الرباط.
القانون  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ   117154 رقم  تحت  بالرباط 

31 أغسطس 2121.
85 P

STE RM ESPACE
SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالرباط   ،2121 5 أغسطس  في 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بالخصائص السالية :
.STE RM ESPACE : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 
املسؤولية املحدودة.

هدفها االجس اعي : مقهى، وجبات 
سريعة.

راس املال : 111.111 درهم.
من  ابسداءا  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
لخلصيين  دوار   : االجس اعي  املقر 

الجياهنة ج اعة السهول سال.
: تسي1 الشركة من طرف  التسيي1 
السيد رشيد الرزوقي والسيد مح د 

الرزوقي.
تم بسال تحت   : اإليداع القانوني 

رقم 34227.
86 P
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EZZ NEGOCIATION
SARL AU

في  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تأسيس  تم   ،2121 12 أغسطس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ش م 

م ش و، بالخصائص السالية :

 EZZ  : السجاري  االسم 

.NEGOCIATION SARL AU

الهدف االجس اعي : مطعم.
درهم   111.111  : املال  رأس 

مقسم إلى 1111 حصة ب 111 درهم 

للحصة الواحدة مقس ة كاآلتي :

 1111 السيد الزاهر مح د أمين 

حصة.

مح د  شارع   : االجس اعي  املقر 

الخامس ع ارة 212 شقة رقم 3 حي 

كري ة سال.

مح د  الزاهر  السيد   : التسيي1 

أمين.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسال تحت رقم 37211.

87 P

AK FILMS
SARL AU

في  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تأسيس  تم   ،2121 9 أغسطس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ش م 

م ش و.

بالخصائص السالية :

 AK FILMS  : االجس اعي  االسم 

.SARL AU

االنساج   : االجس اعي  الهدف 

السين ائي.
درهم   111.111  : املال  راس 

مقسم إلى 1111 حصة ب 111 درهم 

للحصة الواحدة مقس ة كاآلتي :

السيد : مغزة أنوار 1111 حصة.

مح د  شارع   : االجس اعي  املقر 

الخامس ع ارة 212، شقة رقم 3 حي 

كري ة سال.

التسيي1 : السيد مغزة أنوار.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسال تحت رقم 37212.
88 P

SMART MARITA
SARL

شارع األبطال إقامة زهار شقة 
رقم 12 الطابق الثاني 21 الرباط

حرر  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
ب كسب األسساذ عادل الشهدي موثق 
بالرباط بساريخ 24 ديس 15 2121، تم  
 SMART MARITA تحويل مقر شركة
املسؤولية  ذات  الشركة   SARL
املحدودة من مدينة القنيطرة تجزئة 

1188 سكنية إلى العنوان السالي :
سال طريق وجدة كلم 16.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  وتم 
االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 22 أبريل 
رقم  السجاري  السجل  في   2121

.52139
89 P

PHARMACIE EL HARIM
SARL AU

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 
قرر  بسال   ،2121 يناير  فاتح  يوم 
تحويل  الرزاق  عبد  الهريم  السيد 
باب  لصيدلية  القانوني  الشكل 
شركة  إلى  ذاتي  شخص  من  شعصة 
محدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

بالخصائص السالية :
 PHARMACIE EL  : االسم 

.HARIM
  1.811.111  : الشركة  مال  رأس 
1811 حصة من  درهم مقس ة على 
الواحدة  للحصة  درهم   1111 فئة 
عبد  الهريم  السيد   : ملك  في  وهي 

الرزاق.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   217 رقم   : املقر االجس اعي 
حسن األول سال.

املسي1 : السيد الهريم عبد الرزاق.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

37212 بساريخ 31 أغسطس 2121.
90 P

ATLANTA CORNER STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
راس الها االجس اعي : 111.111 

درهم
مقرها االجس اعي : حدد ب كناس 

رقم 142 رياض الجديد زنقة موالي 
مليانة
تأسيس

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
وضع  تم   ،2121 23 أغسطس 
قوانين أساسية لسأسيس شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية :
 ATLANTA CORNER  : التس ية 

.STORE
ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
لوازم  وبيع  وراقة   : الهدف 

الدراسة.
في  حدد   : االجس اعي  الراس ال 
 1111 إلى  مقس ة  درهم   111.111
111 درهم  حصة اجس اعية من فئة 
كلها محررة نقدا  للحصة الواحدة، 
 ESSIEN THOMAS السيد  لصائدة 

.INWANG
املقر االجس اعي : مكناس رقم 142 

رياض الجديد زنقة موالي مليانة.
السيد  الشركة  يدير   : التسيي1 
ملدة   ESSIEN THOMAS INWANG
امضاءه  يسض ن  ب ا  محدودة  غي1 

الوحيد.
في  الشركة  مدة  تحدد   : املدة 
تسجيلها  تاريخ  من  ابسداء  سنة   99

بالسجل السجاري.
السيد   : االجس اعية  الحصص 
 ESSIEN THOMAS INWANG

1111 حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  ب كناس  السجارية 

أغسطس 2121، تحت رقم 3913.

والسجل السجاري ب كناس تحت 
رقم 54177.

91 P

 MENA HOUSE

MANAGEMENT
SARL AU

فسخ مسبق للشركة
ب قس�سى عقد عرفي قرر الشريك 

الوحيد ما يلي :

فسخ مسبق للشركة.

 MR للشركة  مصصي  تعيين 

 HAZEM SALAHEDINE ABDALA

.BELAL

ع ارة   14 السصصية  مقر  تعيين 

زوال  إميل  شارع  حياة  إقامة   1 ب 

البيضاء.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 

البيضاء في 13 أغسطس 2121 تحت 
رقم 789763.

92 P

STE MAF FOOD
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

أغسطس   24 بساريخ  بالدار البيضاء 

2121 تم تأسيس شركة باملوافصات 

السالية :

STE MAF FOOD SARL

ديار األندلس   1  : املقر االجس اعي 

بوسكورة   2 ع ارة   GH 11  ،3

الدار البيضاء.

الهدف االجس اعي : مقهى.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الرأس ال : 111.111 درهم.

ح يد  مراد  السيد   : الحصص 

511 حصة.

السيد أمين ح يد 511 حصة.
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مراد  السيد  تعيين  تم   : التسيي1 

ح يد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

.BK194864

الحامل  ح يد  أمين  السيد 

 BK253594 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مسي1ان للشركة ملدة غي1 محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديس 15.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  باملحك ة  القانوني 

أغسطس   31 بساريخ  للدار البيضاء 

والسجل   791119 تحت رقم   2121

السجاري رقم 514335.

93 P

STE AYAD NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

يوليو   26 بساريخ  بالدار البيضاء 

2121 تم تأسيس شركة باملوافصات 

السالية :

STE AYAD NEGOCE SARL AU

 11 شارع    75  : االجس اعي  املقر 

 169 الشقة  األول  الطابق  يناير 

الدار البيضاء.

الهدف االجس اعي : تجارة مسنوعة 

البناء  معامالت  بج يع  والقيام 

املخسلصة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأس ال : 111.111 درهم.

عياد  شعيب  السيد   : الحصص 

1111 حصة.

التسيي1 : تم تعيين السيد شعيب 

الوطنية رقم  للبطاقة  الحامل  عياد 

غي1  ملدة  للشركة  مسي1ا   BE94216

محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديس 15.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية  باملحك ة  القانوني 
أغسطس   31 بساريخ  للدار البيضاء 
والسجل   791111 تحت رقم   2121

السجاري رقم 514327.
94 P

STE N R GLOBAL
SARL
تعديل

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
يوليو   21 بساريخ  بالدار البيضاء 
 N R GLOBAL 2121 لشركة تس يتها
درهم،   111.111 رأس الها   ،SARL
باشكو   61  : اإلجس اعي  مقرها 
رقم  محل   1 أطلس  إقامة  تادارت 
عن  االعالن  تم  الدار البيضاء،   1

السعديل السالي :
أفبحت   : الشركة  مسي1  تغيي1 
الشركة مسي1ة من طرف السيد ر�سى 
نصري الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
السيدة  اسسقالة  بعد   BK91926
للبطاقة  الحاملة  العلج  نرجس 

.AB243862 الوطنية رقم
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بساريخ بالدار البيضاء   السجارية 

 788119 2121 تحت رقم  يوليو   27
تعديل رقم 27379.

95 P

GROUPE DENTALE D’ITALIE
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : 66، زنقة 13، حي 
الهدى، سيدي مومن الدار البيضاء

س.ت - الدار البيضاء - رقم 
329379

هبة حصص اجس اعية
نقل املقر اإلجس اعي

السبني واملصادقة على القانون 
األسا�سي املعدل

العام  الج ع  محضر  ب وجب 
الغي1 العادي بساريخ 24 يونيو 2121، 
 GROUPE DENTALE شركة  شركاء 
هبة  رخصوا  ش.م.م   D’ITALIE
شريك  وقبلوا  إجس اعية  لحصص 

جديد ؛

ب وجب محضر الج ع العام الغي1 

العادي بساريخ 26 يونيو 2121، تقرر 

ما يلي :

الحصص  هبة  على  املصادقة 

اإلجس اعية ؛

إلى  اإلجس اعي  املقر  نقل 

الدار البيضاء، 2 ع لية نج ة سيدي 

 ،1 E2، طابق  28 مكرر  مومن، م س 

شقة رقم 3، سيدي مومن ؛
القانون  على  واملصادقة  السبني 

املحدودة  للشركة  املعدل  األسا�سي 

املسؤولية.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

أغسطس   24 يوم  بالدار البيضاء 

2121 تحت رقم 791561.
عن املسسخلص والبيانات

املديرية

96 P

 MISS WASHINGTON
شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : 27، زنقة 

6، تجزئة غيثة، عين الشق، 

الدار البيضاء

 س.ت - الدار البيضاء -

رقم 117.523

تصصية نهائية
العام  الج ع  محضر  ب وجب 

يونيو   31 املؤرخ في  العادي للشركاء 

 MISS شركة  شركاء  قرر   ،2121

طور  في  ش.م.م   WASHINGTON

السصصية ما يلي :

املصادقة على حسابات السصصية 

املحصورة ك ا تم تقدي ها من طرف 

املصصي ؛

الشركة  ملصصي  اإلبراء  إعطاء 

وإعصائه من توكيله ؛

إغالق إجراءات السصصية ؛

أرشيف  تحصيظ  مكان  تحديد 

عند  القانونية  املدة  خالل  الشركة 

املصصي.

 تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط
 لدى املحك ة السجارية بالدار  البيضاء
تحت رقم   2121 أغسطس   11 يوم 

.789416
عن املسسخلص والبيانات

املديرية

97 P

 WAVESTONE ADVISORS
MAROC

RC : 219375
 BOULEVARD D’ANFA ,157

 IMMEUBLE RACINE D’ANFA
 ETG 7 BUREAU N°72

CASABLANCA
الج عية  مداوالت  إطار  في 
في  املنعقدة  العادية  غي1  الع ومية 
الشركاء  تحقق   ،2121 يوليو   21
 WAVESTONE ADVISORS شركة 

MAROC إلى :
وفاة السيد بورونو فاليت مسي1 

الشركة و
الحاليين  املسي1ين  أن  حقيقة 
السيدان  فقط  اآلن  هم  للشركة 

باسكال إم15ت وفريديريك جو،
بسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار البيضاء  السجارية  املحك ة 
برقم   2121 أغسطس   25 بساريخ 

.791641
98 P

GEPACO BAKERY MAROC
RC : 354595

 PARC INDUSTRIEL CFCIM
 OULED SALAH, LOT N°90,

CASABLANCA
بناءا على قرارات الشريك الوحيد 

بساريخ 12 يوليو 2121، تقرر :
إلى  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 
179 زاوية شارع لندن وشارع املقاومة 

حي مرس سلطان، الدار البيضاء،
تحديث النظام األسا�سي.

بسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار البيضاء  السجارية  املحك ة 
برقم   2121 أغسطس   26 بساريخ 

.791728
99 P
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RAWALIZ
SARL AU

تأسيس شركة
في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

9 يوليو 2121 بالرباط.

خدمة   : االجس اعي  الهدف 

املعلومات السجارية.

رأس ال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة لشريك وحيد :

 1111 الحسني  هند   : السيدة 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

شارع األبطال الشقة   15  : املقر 

رقم 4 أكدال الرباط.

التسيي1 : فدوى الساحلي.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.153811

100 P

YB STORE
SARL

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

28 يونيو 2121 بالرباط.

وجبات   : االجس اعي  الهدف 

السريعة - قاعة شاي - قاعة األلعاب.

رأس ال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة واملقس ة كالسالي :

 511 لوكنيدي  يونس   : السيد 

حصة ؛

 491 بنع ر  بنعي�سى   : السيد 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

املقر : زنقة الكاف محل رقم 1 حي 

حسان الرباط.

التسيي1 : يونس لوكنيدي.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.154213

101 P

LABRED
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب وجب 

تأسيس  تم   2121 مارس   26

لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املوافصات السالية :

.LABRED SARL : التس ية

تجارة السلع   : الهدف االجس اعي 

 / بالسقسيط  والثقافية  الت1فيهية 

السجارة.

بلوك   4 رقم   : االجس اعية  املقر 

 4 ب ع ارة أ حدائق زمور الياس ين 

الخ يسات.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مائة ألف درهم )21.111).

السيد  عين   : الشركة  تسيي1 

ل15وزين عبد الرحيم مسي1ا للشركة 

مع ج يع الصالحيات.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

السجاري  السجل  تحت  بالخ يسات 

رقم 29341.
للنسخ والبيان

الوكيل

102 P

RILATRA
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب وجب 

تأسيس  تم   2121 أغسطس   16

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد لها املوافصات السالية :

.RILATRA : التس ية

الهدف االجس اعي : نقل البضائع.

شارع انوال   23  : املقر االجس اعي 

 4 رقم  مكسب   11 فلوري  اقامة 

مي وزة قنيطرة.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مائة ألف درهم )111.111).

السيد  عين   : الشركة  تسيي1 

البصري الجياللي مسي1ا للشركة مع 

ج يع الصالحيات.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
السجاري السجل  تحت   بالقنيطرة 

عدد 62185.
للنسخ والبيان

الوكيل

103 P

 SOCIETE MADY VERT
INGENIERIE

 SARL
SIGLE «M V I»
تأسيس شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة
محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة بساريخ 16 يوليو 2121 تم 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الخافيات السالية :
 SOCIETE MADY VERT  : اإلسم 

INGENIERIE SARL
.SIGLE «M V I»

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

مكسب   : االجس اعي  املوضوع 
الدراسات.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السقييد في السجل السجاري.

شارع   167 رقم  الع ارة   : املقر 
إمام علي مكسب رقم 1 القنيطرة.

درهم   111.111  : الرأس ال 
حصة اجس اعية   1111 مقس ة إلى 
من فئة 111 درهم للحصة الواحدة.

اخويطة عبد الرحيم   : الحصص 
211 حصة ؛

معينيش مح د مهدي 311 حصة ؛
درويش حسن 311 حصة ؛

احسين ياسر 211 حصة.
عبد  اخويطة  السيد   : التسيي1 
الرحيم الحامل للبطاقة الوطنية رقم  

G453784
تسجيل  تم   : السجاري  السجل 
لدى  السجاري  بالسجل  الشركة 
االبسدائية  املحك ة  الضبط  كسابة 
بساريخ   61873 بالقنيطرة تحت رقم 

16 أغسطس 2121.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 15 من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بالقنيطرة  االبسدائية  باملحك ة 
بساريخ 16 أغسطس 2121 تحت رقم 

.87996
104 P

SOCIETE AMEX CERAME
SARL AU 

قرر الج ع العام العادي املنعقد 
 AMEX بساريخ 24 يونيو 2121 لشركة
املسؤولية  ذات  شركة   CERAME
رأس الها  وحيد  بشريك  املحدودة 
 : مقرها   111.111 درهم  ألف  مائة 
زنقة الكوفة  شارع الساقية الح راء 

رقم 24 بطانة سال تقرر ما يلي :
الشروع في الحل املسبق للشركة.

تحديد مقر حل الشركة ب : شارع 
رقم  الكوفة  زنقة  الح راء  الساقية 

24 بطانة سال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   31 االبسدائية بسال بساريخ 

2121 تحت رقم 37266.
105 P

KHLIL ELEVAGE شركة
 ش.ذ.م.م.ش.و

املقر االجس اعي : دوار أوالد اهالل 
سيدي اح د بنعي�سى سيدي ع ر 

الحا�سي
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
درهم،   111.111 املحدودة رأس الها 
األسا�سي  القانون  وضع  تم  وقد 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
للشريك الوحيد في 11 يونيو 2121، 

م يزاتها كالسالي :
شركة   : الشكل القانوني للشركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
KHLIL ELEVAGE : التس ية

املضوع الرئي�سي : تربية املوا�سي.
املقر االجس اعي : دوار أوالد اهالل 
ع ر  سيدي  بنعي�سى  اح د  سيدي 

الحا�سي.
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املدة : 99 سنة.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   111.111 مبلغ  في  الشركة 

)مائة ألف) درهم، مقس ة إلى 1111 

)ألف) حصة اجس اعية من فئة 111 

)مئة) درهم للواحدة.

توزع الحصص على الشكل السالي :

طارق خليل العنوان أوالد اهالل 

سيدي ع ر الحا�سي عدد الحصص 

 1111 املج وع   1111 االجس اعية 

حصة اجس اعية.

اإلدارة : تعيين السيد طارق خليل، 

الحامل لبطاقة السعريف الوطنية رقم 

.GJ11219

وقد تم اإليداع القانوني لقوانين 

بسوق  االبسدائية  باملحك ة  الشركة 

17 أغسطس  بساريخ  الغرب،  األربعاء 

2121 تحت عدد 176/2121.

106 P

SOCIETE HAGECO
SARL AU 

بساريخ عرفي  عقد   ب وجب 

تأسيس  تم   ،2121 أغسطس   18

شركة باملوافصات السالية :

HAGECO SARL AU : التس ية

مسؤولية  ذات  شركة   : الصصة 

محدودة ذات الشريك الواحد.

درهم،   111.111  : املال  رأس 

سهم كل منها ب   1111 مقس ة إلى 

111 درهم.

العنوان : حي الوحدة 2 شارع رأس 

الخي ة الزنقة 26 العيون - املغرب.

إنشاءات   : االجس اعي  النشاط 

 ... وتهيئة املقرات اإلدارية  عامة بناء 

السجارية والخافة.

التسيي1 : السيد عبد هللا الحادك.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

بساريخ بالعيون،   االبسدائية 

رقم  تحت   2121 أغسطس   23

.2747/2121

107 P

WORLD MAR TRANS
 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

تم   ،2121 أغسطس   19 بساريخ 
ذات  لشركة  منظم  قانون  وضع 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد وذات امل يزات السالية :
 WORLD MAR  : التس ية 
املحدودة  املسؤولية  ذات   TRANS

وذات الشريك الوحيد.
لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 
نقل  النقل،  آالت  كراء  الغي1، 
والغي1،  الخاص  للحساب  السلع 
البضائع،  ملخسلف  ودولي  وطني  نقل 
البضائع،  نقل  السياحي،  النقل 
عامة  اشغال  اللوجيستيكي،  نقل 

والخدمات.
الرأس ال : حدد في مبلغ 111.111 
حصة من   1111 إلى  درهم مقس ة 
موزعة  للواحدة  درهم   111 فئة 

كاآلتي :
السيدة هاللي نورة 1111 حصة.

مدينة  مشروع   : االجس اعي  املقر 
25 مارس رقم Y1241 العيون.

تسي1 من طرف السيدة   : اإلدارة 
هاللي نورة ملدة غي1 محددة.

اإليداع القانوني تم بكسابة الضبط 
بساريخ  باملحك ة االبسدائية بالعيون، 
رقم  تحت   2121 أغسطس   19

.37843
108 P

MAITRE FADOUA BENNIS TALEB
NOTAIRE

 285 - BOULEVARD ROUDANI,
IMMEUBLE B9 CASABLANCA

 SOCIETE ESPADA شركة
TECHNOLOGIES

رأس املال : عشرة آالف درهم 
)11.111 درهم)

املقر االجس اعي : الدار البيضاء 11 
زنقة الحرية الطابق الثالث شقة 

رقم 5
 تأسيس شركة

الدار   في   S.S.P عقد  ب وجب 
 ،2121 أبريل  فاتح  بساريخ  البيضاء 

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 
لل ساهم  محدودة  مسؤولية  ذات 
النحو  على  وخصائصها  الوحيد، 

السالي :
 SOCIETE ESPADA  : االسم 

TECHNOLOGIES ش.م.م ش.و.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة الشريك الوحيد.

الغرض : الغرض من الشركة هو 
املعلومات،  تكنولوجيا  خدمات  بيع 
تكنولوجيا  معدات  وتوزيع  بيع 
املعلومات، املشورة والسدبي1، تصدير 

الخدمات.
املقر الرئي�سي : الدار البيضاء، 11 
شقة  الثالث  الطابق  الحرية،  شارع 

رقم 5.
 99 تأسست الشركة ملدة   : املدة 

سنة من تاريخ تسجيلها.
تم تحديد رأس املال   : رأس املال 
 11.111( درهم  آالف  عشرة  ب بلغ 

درهم).
يونس  السيد  بسوقيع   : اإلدارة 

سيف الدين.
األول  في  يبدأ   : االجس اعي  العام 
من كانون الثاني )يناير) وينسهي في 31 

كانون األول )ديس 15).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
رقم  تحت   ،2121 أغسطس   23

.791431
109 P

FASTFORTRAV شركة
SARL

شركة ذات مسؤولية املحدودة 
ش.م.م

مقرها االجس اعي : ع ارة 31 شقة 
8 زنقة موالي اح د الوكيلي حسان 

الرباط
السجل السجاري 141275 باملحك ة 

السجارية الرباط
املؤرخ  العام  الج ع  ب وجب 
املسي1  قرر   2121 يونيو   11 بساريخ 

السعديالت السالية :
فسخ الشركة السابق ألوانه.

شقة   31 ع ارة   : السصصية  مقر 
زنقة موالي اح د الوكيلي حسان   8

الرباط.
براءة املصصي السيد مني1 بنك يل 

ك صصي.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
يوليو   19 بساريخ   116286 تحت رقم 

.2121
عن النسخة والنص

110 P

ME BELAHSEN MUSTAPHA
NOTAIRE

 IMM 166 N°4, AV M›Y DRISS - MASSIRA
I TEMARA

صومادير
ش.ذ.م.م

فدقة حصص ومحضر الج ع 
العام االسسثنائي

األسساذ  تلقاه  عقود  ب قس�سى 
بس ارة  موثق  املصطصى،  بلحسن 

بساريخ 16 يونيو 2121
تصدق  الدزيري  ياسي1  السيد 
فيها  الرجعة  األحياء  بين  بصدقة  
الدزيري  وديع  السيد  أخيه  لصائدة 
بحق الرقابة ل : 111 حصة في شركة 
رأس الها  ش.ذ.م.م  «فومادير» 
مقرها  درهم   (11.111.111(
شارع موالي   57 االجس اعي بالرباط، 
يوسف، قومت ب : 511.111 درهم.

تصدق  الدزيري  نبيل  السيد 
فيها  رجعة  ال  األحياء  بين  بصدقة 
الدزيري  وديع  السيد  أخيه  لصائدة 
بحق الرقابة ل : 111 حصة في شركة 
رأس الها  ش.ذ.م.م  «فومادير» 
مقرها  درهم   (11.111.111(
شارع موالي   57 االجس اعي بالرباط، 

يوسف، قومت ب 511.111 درهم.
عبد  الدزيري  السيد  تعيين  تم 
مدى  للشركة  وحيد  ك سي1  الرفيع 

الحياة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   9 السجارية بالرباط بساريخ 

2121 تحت رقم 116719.
للخالفة

111 P
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 CIVIL & INDUSTRIAL
ENGINEERING

SARL AU
تأسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
أسا�سي  قانون  وضع   2121/15/27
التي  املسؤولية  محدودة  لشركة 

تح ل الخصائص السالية :
 CIVIL & INDUSTRIAL : التس ية

.ENGINEERING
15 شارع األبطال   : املقر الرئي�سي 

مج ع رقم 4 أكدال - الرباط.
النشاط : مكسب دراسات.

الرأس ال : 111.111 درهم.
الشركة  إدارة  يسم   : التسيي1 
وإدارتها من قبل السيد يونس شرف 

ملدة غي1 محدودة.
بساريخ  القانوني  اإليداع 
السجارية  املحك ة   2121/18/15

بالرباط تحت رقم 8121.
رقم السجل السجاري : 153981.

112P

AZURS VOYAGES
تـكوين شركة ذات مسؤولية

 محدودة
رأس الها : 111.111 درهم.

مقرها االجس اعي : فاس 3 شارع 
لالمريم - املدينة الجديدة.
هبة حصص اجس اعية

تعيين مسي1
تحين القانون األسا�سي

أمام  رسمي  عقد  ب قس�سى 
بالدار  موثقة  بريطل  ملياء  األسساذة 
تم   2121 يونيو   31 بساريخ  البيضاء 
تصويت ج يع الحصص االجس اعية 
قي ة  ذات  اجس اعية  حصة   1111
درهم للحصة الواحدة   111 اس ية 
فدراتي  نجية  للسيدة  وامل لوكة 
ع ر  السيد  إلى  جهة  من  )مصوت) 
والسيدة  حسني  جوطي  الطاهري 
حسني  جوطي  الطاهري  غزالن 
جوطي  الطاهري  زينب  والسيدة 

حسني )مصوت له) من جهة أخرى.

أمام  رسمي  عقد  ب قس�سى 

بالدار  موثقة  بريطل  ملياء  األسساذة 
2121 قرر  يونيو   31 بساريخ  البيضاء 

الج ع العام االسسثنائي ما يلي :

الحصص  ج يع  هبة  تأكيد 

نجية  للسيدة  امل لوكة  االجس اعية 

فدراتي.

اسسقالة مسي1 الشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 

 AZURS VOYAGES فار  الذي 

 AZURS VOYAGES عوض   SARL

.SARL AU

او بذلك عدلت مقسضيات الصصل 

2 من القانون األسا�سي.

تعيين السيد ع ر الطاهري جوطي 
الطاهري  زينب  والسيدة  حسني 

جوطي حسني مسي1ان للشركة.

وبذلك عدلت مقسضيات الصصل 

14 من القانون السا�سي.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بصاس،  السجارية  املحك ة  ضبط 

غشت   16 بساريخ   3697 رقم  تحت 

.2121

113P

غيموطيك
عرفي  أو  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
يوليوز   7 بساريخ  الرباط  في  مؤرخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   2121

الشريك  ذات  محدودة  املسؤولية 

الوحيد.

البناء   : االجس اعي  الهدف 

واألشغال املخسلصة.
رأس ال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة الواحدة.

- سعيدة سرار 1111 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15 من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

قسطنطينية  زنقة   1462 املقر 

ارض بنعاشر فسح لعيايدة - سال.

املسي1 : سعيدة سرار.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

االبسدائية  باملحك ة  اإليداع  تم   :

بساريخ   37122 رقم  تحت  بسال 

.2121/18/26

114P

GOUMAN TRAVAUX
SARL

 1.111.111 الرأس ال االجس اعي 

درهم.

 2 الصياد  حي   : االجس اعي  املقر 
رقم 212 - القنيطرة.

بساريخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 
املساه ون  قرر   2121/15/24

 GOUMAN TRAVAUX لشركة 
مليون  االجس اعي  رأس الها 

1.111.111 درهم ما يلي :

تحويل املقر االجس اعي للشركة

للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
من حي الصياد 2 رقم 212 القنيطرة 

املدينة   14 إلى ع ارة ب مكسب رقم 

العليا إقامة الهدى بلوك ب شارع 18 

ع ر ابن العاص القنيطرة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالقنيطرة،  االبسدائية 

 4219 رقم  تحت   ،2121 أغسطس 

السجل السجاري رقم 36357.
ب ثابة بيان ومقسطف

املسي1

115P

SOCIETE ZEMOUR
SARL

Société à résponsabilité limitée

.au capital de 40.000 dhs

Siège social : hay najah rue 

marmoucha n°29 khemisset

محضر اسسثنائي

للشركة عام  محضر   ب وجب 

 مصحح اإلمضاء بساريخ 2121/117/14

تم االتصاق على ما يلي :

ج يع  زهي1  شحي ا  السيد  فوت 

قي ة  حصة   111 البالغة  حصصه 

أي  درهم   111 الواحدة  الحصة 

للسيد  درهم   11.111 مج وعه  ما 

شحي ا عالل.

السيد شحي ا عالل أفبح ي لك 

الواحدة  الحصة  قي ة  حصة   311

 31.111 درهم أي ما مج وعه   111

درهم.

ادريس  الشويبة  اتاي  السيد 

قي ة  حصة   111 ي لك  افبح 

ما  أي  درهم   111 الواحدة  الحصة 

مج وعه 11.111 درهم والذي أفبح 

شريك بالشركة.

تعيين السيد شحي ا عالل مسي1ا 

للشركة ملدة غي1 محددة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ   1212 بالخ يسات تجت رقم 

.2121/18/27

116P

COOL - MED
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها االجس اعي : 111.111 

درهم

املقر االجس اعي : بالقنيطرة زاوية 

شارع االسسقالل وشارع املرسة 

إقامة اللؤلؤة «ب»

- املخزن رقم 1.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة.

املؤرخ  العرفي  العقد  ب وجب 

بساريخ 8 أبريل 2121، تأسست شركة 

الخصائص  في  محدودة  مسؤولية 

السالية :

اسم  الشركة  تح ل   : التس ية 

COOL - MED ش.ذ.م.م.

املوضوع : الشركة لها ك وضوع في 

املغرب الع ليات السالية :

املسسلزمات  في  والسجارة  البيع 

الشبه الصيدالنية.
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الرأس ال االجس اعي : 
في  محدد  االجس اعي  الرأس ال 
مقس ة  درهم   111.111 ألف  مائة 
1111 حصة من فئة مائة  على ألف 
درهم للحصة الواحدة مكستبة   111

باسم الشركاء ك ا يلي :
عبد  العطيصي  السيد   : الشركاء 
العزيز : 51.111 درهم : 511 حصة.

 51.111  : السيد الطيب السباعي 
درهم : 511 حصة.

شارع  زاوية   : االجس اعي  املقر 
إقامة  املرسة  وشارع  االسسقالل 

اللؤلؤة»ب» املخزن 1 - القنيطرة.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابسداء من يوم السأسيس.
ويسي1ها  الشركة  يدير   : اإلدارة 
السيد بن عبو أيوب ملدة سنسين تبسدأ 
قابلة السجديد   2121/14/16 بساريخ 

بقرار من الشركاء.
األرباح : خ سة في املائة لإلحسياط 
القانوني، والباقي يوزع أو يضاف تبعا 

لقرار الشركاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية  باملحك ة  القانوني 
بالسجل  وقيدت  بالقنيطرة، 
بساريخ   61853 رقم  تحت  السجاري 

.2121/16/11
ب ثابة مقسطف وبيان

املسي1 الوحيد

117P

 SOCIETE MASTERCLASS
PREPA PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 111.111 درهم.

املقر االجس اعي : مكسب 11 زاوية 
زنقة موالي عبد هللا وامللكة إليزابيت 

- القنيطرة.
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات السالية :
 SOCIETE  : التس ية 

.MASTERCLASS PREPA PRIVE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
زاوية   11 : مكسب  املقر االجس اعي 
زنقة موالي عبد هللا وامللكة إليزابيث 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

السكوين املسس ر.
رأس ال الشركة :

مبلغ  في  الشركة  رأس ال  حدد 

 1111 إلى  مقسم  درهم   111.111

درهم   111 بقي ة  اجس اعية  حصة 

مكستبة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالسالي :

السيد سعيد بوقديد.

السد مح د اللوي.

السيدة زوليخة عزوزي.

املدة : 99 سنة.

السيدة  الى  إلى  أسند   : التسيي1 

زوليخة عزوزي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

لل حك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 61847.

118P

OPTIQUE OULAD OUJIH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 111.111 درهم.

املقر االجس اعي : 17 بلوك H اوالد 

اوجيه - القنيطرة.

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات السالية :

 OPTIQUE OULAD  : التس ية 

.OUJIH

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجس اعي : 17 بلوك H اوالد 

اوجيه - القنيطرة.

موضوع الشركة :

.Lunettier-Opticien

رأس ال الشركة :
مبلغ  في  الشركة  رأس ال  حدد 
 1111 إلى  مقسم  درهم   111.111
درهم   111 بقي ة  اجس اعية  حصة 
مكستبة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالسالي :
 1111  : نجوى  باعبو  السيدة 

حصة.
املدة : 99 سنة.

باعبو  الى  إلى  أسند   : التسيي1 
نجوى.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 15.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
لل حك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62189.
119P

STE IKHWANE BARAKA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد

املقر االجس اعي : 381 شارع مح د 
الخامس مكسب رقم 37 - القنيطرة.

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
اإلمضاءات  ومصحح   2121/14/16
االمضاءات  تصحيح  ب صالح 
تم إعداد القانون  ملدينة القنيطرة، 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

املوافصات السالية :
 STE IKHWANE  : التس ية 

.BARAKA
شركة   : الشكل القانوني للشركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
املقر االجس اعي : 381 شارع مح د 

الخامس مكسب رقم 37 - القنيطرة.
من  الغرض   : االجس اعي  الهدف 
أو  املغرب بشكل مباشر  في  الشركة 
ـ  غي1 مباشر، شواء لنصسها أو لغي1ها 

أو املساه ة في :
- منعش عقاري.

مخسلصة  أشغال  في  مقاول   -
والبناء..

الع ليات  ج يع  عام  وبشكل 
الصناعية،  املالية،  السجارية، 
ج يعها  والخدماتية،  الحرفية، 
واملرتبط  الشركة،  لصحساب 
بشكل مباشر أو غي1 مباشر بالهدف 

االجس اعي لسطوير الشركة.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ تاريخ السأسيس.
رأس ال الشركة :

مبلغ  في  الشركة  رأس ال  حدد 
 1111 إلى  مقسم  درهم   111.111

حصة اجس اعية بقي ة 111 درهم :
: الدميعي  اللطيف   السيدة عبد 
حصة   511  : درهم   111.111

اجس اعية.
الشركة يسي1ها السيد   : التسيي1 
عبد اللطيف الدميعي وذلك ملدة غي1 

محددة.
اإليداع القانوني : 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ب صلحة السجل السجاري 
ملدينة القنيطرة بساريخ 2121/15/13 

تحت عدد 82235.
لإليداع والبيان

120P

ATLAS TIZZA1 TRANS
SARL AU

ب قس�سى العقد العرفي املحرر في 
القنيطرة بساريخ 25 أغسطس 2121، 
األسا�سي  القانون  على  االتصاق  تم 

لشركة ذات الخصائص السالية :
 ATLAS TIZAA  : التس ية 

.TRANS SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الغرض : النقل الشخ�سي.

أبو  شارع   48  : االجس اعي  املركز 
 -  2 بكر الصديق إقامة إي ان مكسب 

القنيطرة.
درهم  ألف   111  : الرأس ال 
حصة اجس اعية   1111 مقس ة إلى 

بقي ة 111 درهم للحصة الواحدة.
السنة االجس اعية : من 1 يناير إلى 

31 ديس 15 من كل سنة.
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االحسياطي القانوني   5%  : األرباح 

والباقي بعد املداولة.

لتسيي1  قانونيا  عين   : التسيي1 

السيد  محدودة  غي1  وملدة  الشركة 

.Boujounoui Khaled

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 

 25 بساريخ  القنيطرة  االبسدائية 

اغسطس 2121 تحت رقم 62191.

121P

ABD SAI TRANS

SARL

ب قس�سى العقد العرفي املحرر في 

القنيطرة بساريخ 26 أغسطس 2121، 

األسا�سي  القانون  على  االتصاق  تم 

لشركة ذات الخصائص السالية :

.ABD SAI TRANS : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض : النقل الشخ�سي.

أبو  شارع   48  : االجس اعي  املركز 

 -  2 بكر الصديق إقامة إي ان مكسب 

القنيطرة.

درهم  ألف   111  : الرأس ال 

حصة اجس اعية   1111 مقس ة إلى 

بقي ة 111 درهم للحصة الواحدة.

السنة االجس اعية : من 1 يناير إلى 

31 ديس 15 من كل سنة.

االحسياطي القانوني   5%  : األرباح 

والباقي بعد املداولة.

لتسيي1  قانونيا  عين   : التسيي1 

السيد  محدودة  غي1  وملدة  الشركة 

.Abdeslam El-Arousy

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 

 26 بساريخ  القنيطرة  االبسدائية 

اغسطس 2121 تحت رقم 62119.

122P

KENSAL PROMO
شركة ذات املسؤولة املحدودة

رأس الها 111.111 درهم
املقر االجس اعي : زاوية زنقة أح د 

شوقي ومح د غرنيط بلوك C مكسب 
7 - القنيطرة.
تأسيس شركة

ب قس�سى العقد عرفي مسجل في 
القانون  على  االتصاق  تم  القنيطرة، 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة الخصائص السالية :
 KENSAL PROMO  : التس ية 

.SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
 املقر االجس اعي : املقر االجس اعي :
ومح د  شوقي  أح د  زنقة  زاوية 
غرنيط بلوك C مكسب 7 - القنيطرة.
موضوع الشركة : منعش عقاري.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 
111.111 ألف درهم مقسم  في مبلغ 
بقي ة  اجس اعية  حصة   1111 إلى 
111 درهم للحصة الواحدة، محررة 
بكاملها، مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :
السيد مح د املسيح : 511 حصة.

السيد بوشتى بادة : 511 حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد مح د   : التسيي1 
املسيح والسيد بوشتى بادة.

 31 يناير إلى   1 : من  السنة املالية 
ديس 15.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62183.
123P

ETABLISSEMENT AZAWI
SARL

مؤسسة عزاوي
شركة محدودة املسؤولية

الكائنة ب شارع مراكش ع ارة 17 
رقم 3 - برشيد.

شركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 STE ASSAKAL SARL أسكال 
ب حضر بساريخ 2119/11/18 ما يلي :

نقل املقر االجس اعي للشركة من 
الحرية  زنقة   11 القديم  العنوان 
الطابق الثالث رقم 6، الدار البيضاء، 

إلى العنوان الجديد :
 -  3 رقم   17 شارع مراكش ع ارة 

برشيد.
  Bd Marrakech Imm 17 n° 03

.Berrechid
من النظام   4 فإن املادة  وهكذا، 

األسا�سي تغي1ت على النحو السالي :
شارع   : املقر االجس اعي تحدد ب 

مراكش ع ارة 17 رقم 3 - برشيد.
 Bd Marrakech Imm 17 n° 03

.- Berrechid
في  آخر  مكان  أي  إلى  نقله  ي كن 
نصس املدينة أو أي مكان آخر بقرار 

االجس اع العام للشركاء.
الشريك الوحيد ي نح فالحيات 
كاملة لحامل هذا املحضر أو نسخة 
منه إلسسك ال اإلجراءات املنصوص 

عليها في القانون.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  ب15شيد  االبسدائية 

2121/12/28 تحت عدد 1651.
124P

ARKAD ARCHITECTES
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريك وحيد
يقدر رأس الها ب : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : الرقم 4، زنقة واد 
زيز، الطابق الثالث، الشقة رقم 7، 

أكدال، الرباط
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
19 يوليو 2121 ومسجل في 29 يوليو 
تح ل  شركة  تأسيس  تم   ،2121

الخصائص السالية :
 ARKAD  : التس ية 

.ARCHITECTES
ذات  شركة   : القانونية  الصصة 
مسؤولية محدودة وذات شريك وحيد.
مهندسة   : االجس اعي  الهدف 

مع ارية.
درهم   111.111  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديس 15 من كل سنة ما عدا   31 إلى 
السنة األولى تبسدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديس 15.
زنقة   ،4 الرقم   : االجس اعي  املقر 
الشقة  الثالث،  الطابق  زيز،   واد 

رقم 7، أكدال، الرباط.
اقريض،  ملياء  السيدة   : التسيي1 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 
في  وحيدة  M533566 ك سي1ة  رقم 

الشركة ملدة غي1 محدودة.
توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤخذ 5% لسكوين االحسياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء. 
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
بساريخ  بالرباط  السجارية   باملحك ة 
26 أغسطس 2121 تحت رقم 117137 

.RC N° 154283
125 P

HISSABAT DIWAN HOUSE

STE BETTER BODY
SARL AU

بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
11 أغسطس 2121 تم وضع القانون 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بالخصائص السالية :
 BETTER BODY SARL : التس ية

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
 Conseil  : االجس اعي  الهدف 
 sportif à travers la technologie

.de l’électrostimulation
املسي1ة الوحيدة : إكرام خورطة.

الرأس ال : 111.111 درهم.
شارع   ،15  : االجس اعي  العنوان 
أكدال،   ،4 رقم  الشقة  األبطال، 

الرباط.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  رقم 

السجارية بالرباط 154299.
126 P
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BASSWALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس ال الشركة : 111.111 درهم

رقم 128، زنقة شهاب، الدار الح راء، 
سال

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 BASSWALA االسسثنائي لشركاء شركة
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ماي   8 بشريك وحيد املنعقد بساريخ 

2121، تم االتصاق على ما يلي :
تحويل املقر االجس اعي :

من : رقم 128، زنقة شهاب، الدار 
الح راء، سال.

العيون،  زنقة   ،122 رقم   : إلى 
تجزئة املسي1ة، آسصي.

إعادة فياغة القانون األسا�سي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسال في 23 أغسطس 2121 

تحت رقم 37228.
ب ثابة مقسطف وبيان

127 P

 DROGUERIE SANITAIRE
HARROUT

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد
رأس الها : 91.111 درهم

مقرها االجس اعي : دوار نويصات، 
ج اعة عين عسيق، ت ارة

تأسيس شركة
بساريخ  العرفي  العقد   ب قس�سى 
قوانين  وضع  تم   2121 يونيو   11

الشركة ذات امل يزات السالية :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الغرض االجس اعي بإيجاز : العقاقي1.

املدة : حددت في 99 سنة.
نويصات،  دوار   : االجس اعي  املقر 

ج اعة عين عسيق، ت ارة.
الرأس ال : حدد في مبلغ 91.111 
درهم مقس ة إلى 911 حصة قي ة 
كل واحدة 111 درهم ي لكها السيد 

حسن حروث.

اإلدارة : تسي1 الشركة من طرف 

السيد حسن حروث.

كسابة  لدى  تم  القانوني  اإليداع 

بس ارة  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2121 ف15اير   21 بساريخ 

.132879

128 P

شركة يتريبية

 شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد

رأس ال الشركة : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : دكان 2 على اليسار 

زنقة 2 رقم 129، عين النقبي، فاس

بساريخ  عرفي  عقد   ب وجب 

5 يوليو 2121 تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية :

االسم : شركة يت1يبية.

)زليج  مخسلصة  أشغال   : الهدف 

تقليدي، موزيك، الرخام، الصباغة، 

الجبص، النجارة، الحدادة) ؛

السصدير واالسسي1اد.

على   2 دكان   : االجس اعي  املقر 

اليسار زنقة 2 رقم 129، عين النقبي، 

فاس.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.

الرأس ال االجس اعي : السيد عبد 

العزيز يث1ي 1111 حصة.

تسيي1  مهلة  أنيطت   : التسيي1 

الشركة للسيد عبد العزيز يث1ي ملدة 

زمنية غي1 محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديس 15 من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

 لدى املحك ة السجارية بصاس بساريخ 

6 أغسطس 2121 تحت رقم 3685.

129 P

شركة زالغ كارطون
رأس ال الشركة : 111.111 درهم
املقر االجس اعي : رقم 59، الحي 
الصناعي عين الشقف، فاس

بساريخ  عرفي  عقد   ب وجب 
شركة  تأسيس  تم   2121 يونيو   25
ذات املسؤولية املحدودة بالخصائص 

السالية :
االسمي : «شركة زالغ كارطون».

وبيع  الطبع  أع ال  كل   : الهدف 
األوراق.

الحي   ،59 رقم   : االجس اعي  املقر 
الصناعي، عين الشقف، فاس.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
السأسيس.

الرأس ال االجس اعي :
الطايع  األندل�سي  الصصار  السيد 

511 حصة ؛
ماجد  األندل�سي  الصصار  السيد 

511 حصة.
تسيي1  مهام  أنيطت   : التسيي1 
األندل�سي  الصصار  السيد  الشركة 

الطايع ملدة زمنية غي1 محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديس 15 من كل سنة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
 لدى املحك ة السجارية بصاس بساريخ 

6 أغسطس 2121 تحت رقم 3684.
130 P

SPA LA DEMOISELLE
SARL AU

بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
تأسيس  تم   ،2121 أغسطس   28
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد والتي تح ل الخصائص 

السالية :
 SPA LA DEMOISELLE : التس ية

.SARL AU
.SARL AU : الصصة القانونية

الهدف االجس اعي :
مساج، سبا، مكياج ؛

مسسحضرات  ملخسلف  تجارة 
السج يل ومنسجات السج يل ؛

اسسي1اد وتصدير.

درهم   11.111  : رأس ال الشركة 

مقس ة إلى 111 حصة من فئة 111 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل السالي :

 111 اسسيسو  س يحة  السيدة 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

تجزئة   257  : االجس اعي  املقر 

لطيصة، عين عودة، ت ارة.

املسي1 : السيدة س يحة اسسيسو.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.134185

131 P

HANINE COFFEE
SARL AU

إنشاء شركة
العام  للج ع  املحضر  ب قس�سى 

 HANINE لشركة  االسسثنائي 

بساريخ  املؤرخ   COFFEE SARL AU

تأسيس شركة  تم   2121 يونيو   23

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

السالية :

.HANINE COFFEE : التس ية

الهدف : قاعة شاي.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

حي املنزه،   531  : املقر االجس اعي 

ح.ي.م الرباط.
رأس ال الشركة : 111.111 درهم 

مقس ة ك ا يلي :

درهم   111 1111 حصة من فئة 

للحصة الواحدة للسيد حنين كريم.

حنين  السيد   : اإلداري  التسيي1 

.C.I.N A372235 كريم
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.154179

132 P
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FERME TAZART
SARL

إنشاء شركة
العام  للج ع  املحضر  ب قس�سى 
 FERME TAZART االسسثنائي لشركة
 2121 يوليو   7 املؤرخ بساريخ   SARL
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الخصائص السالية :
.FERME TAZART : التس ية
الهدف : تربية وعلف املوا�سي.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

املقر االجس اعي : املحل 67 بلوك 4 
ع ارة 11 املسي1ة 3، ح.ي.م الرباط.

رأس ال الشركة : 111.111 درهم 
مقس ة ك ا يلي :

درهم   111 فئة  من  حصة   151
وعديد  للسيدة  الواحدة  للحصة 

فدوى ؛
درهم   111 فئة  من  حصة   151
وعديد  للسيدة  الواحدة  للحصة 

أس اء ؛
درهم   111 فئة  من  حصة   151
وعديد  للسيد  الواحدة  للحصة 

يوسف ؛
درهم   111 فئة  من  حصة   411
وعديد  للسيد  الواحدة  للحصة 

البشي1 ؛
درهم   111 فئة  من  حصة   151
للحصة الواحدة للسيدة كيس هنو.

وعديد  السيد   : اإلداري  التسيي1 
.C.I.N AD118162 يوسف

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.154233

133 P

 STE HOTELIERE 
DE MOHAMMEDIA

شركة مساه ة
رأس الها : 14.756.111 درهم
املقر االجس اعي : زنقة فاس، 

املح دية
السجل السجاري رقم 173 املح دية

نقل املقر االجس اعي
إعادة فياغة القانون األسا�سي

وموائ سه مع أحكام القانون 21.19
قرر الج ع العام غي1 العادي   -  1
 ،2121 يونيو   31 لل ساه ين بساريخ 

ما يلي :

إلى  للشركة  االجس اعي  املقر  نقل 
الرباط، حسان 15 زنقة تطوان.

النظام  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي نتيجة لذلك.

األسا�سي  القانون  فياغة  إعادة 

وموائ سه مع أحكام القانون 21.19.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2121 أغسطس   9 باملح دية بساريخ 

تحت رقم 1734.

بسعديل  السصريح  وضع   -  3

السجل السجاري بكسابة الضبط لدى 

املحك ة االبسدائية باملح دية بساريخ 

 1924 تحت رقم   2121 أغسطس   9

من السجل الت1تيبي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  4

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2121 أغسطس   13 بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 116831.

وضع السصريح بالتسجيل في   -  5

السجل السجاري بكسابة الضبط لدى 

بساريخ  بالرباط  السجارية   املحك ة 

13 أغسطس 2121 تحت رقم 8219 

تسجيل  تم  الت1تيبي،  السجل  من 

السجاري للرباط  الشركة في السجل 

تحت رقم 154123 في السجل السحليلي.
من أجل النشر واإلشهار

امل ثل القانوني

134 P

SOCHANORD
 شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها يبلغ 251.111 درهم 

املقر االجس اعي:  214 حي كري ة 

الطابق الثالث تابريكت سال

تصصية الشركة
تبعا ملا جاء في محضر الج ع العام 

االجس اعي  باملقر  املنعقد  االسسثنائي 

بساريخ 19 ديس 15 2118 تقرر ما يلي :

بعد االسس اع للسقرير حول ج يع 

ع ليات السصصية قد وافق املصصي 
حول  درويش  ح و  فالح  السيد 

النهائي  الحساب  وكدلك  السقرير 

للسصصية.

تبعا ملا سبق فقد قرر الج ع العام 
لل صصي  الصالحيات  ج يع  منح 
فالح ح و درويش كي ينهي مسطرة 

السصصية.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
االبسدائية بسال في 31 أغسطس 2121 

تحت رقم  37268.
  وهذا ب ثابة مقســطف وبـــيان

135 P

EISAGO
 شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها يبلغ 411.111   درهم 

املقر االجس اعي:  ع ارة ماتيس 571 
السوي�سي بلوكA الطابق الثاني 
شارع مح د السادس 11111 

الرباط 
تغيي1

الج ع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 
بساريخ  املنعقد  االسسثنائي   العام 

13 يوليوز 2121 تقرر ما يلي:
تغيي1 املقر االجس اعي للشركة من 
 Aع ارة ماتيس 571 السوي�سي بلوك
الطابق الثاني شارع مح د السادس 
السصلي  الطابق  الى  الرباط   11111
حي   1158 رقم  تجزئة   8 سكسور 

السالم سال.
باضافة  الشركة  نشاط  توسيع 
فيدلية  الشبه  املواد  نشاط 

واملك الت الغذائية. 
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
السجارية بالرباط في 31 أغسطس  2121 

تحت رقم  117173.
وهذا ب ثابة مقســطف وبـــيان

136 P

LDS MEDIA
 شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها يبلغ 111.111   درهم 

املقر االجس اعي:  352 عرسة سال 
سال
تغيي1

الج ع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 
بساريخ  املنعقد  االسسثنائي   العام 

2 يوليوز 2121 تقرر ما يلي :

للشركة  االجس اعي  املقر  تثبيت 
شهادة  عوض  كراء  عقد  ب قس�سى 
املساكنة وذلك بنصس العنوان «352 

عرسة سال» سال.
طرف  من  حصة   511 تصويت 
للسيد  سصيان  الدخي�سي  السيد 

العربي لويزي.
ك ا تم وضع نظام اسا�سي جديد 

مرفق ب ا سبق من السعديالت.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
االبسدائية بسال في 31 أغسطس  2121 

تحت رقم  37269.
وهذا ب ثابة مقســطف وبـــيان

137 P

ECOLE PRIVEE MONA LISA 
 شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها يبلغ 111.111 درهم 

املقر االجس اعي:  فيال رقم 1 زنقة 
الحوزالي اللي ون الرباط

حل الشركة
تبعا ملا جاء في محضر الج ع العام 
االجس اعي  باملقر  املنعقد  االسسثنائي 

بساريخ 31 يونيو 2121 تقرر ما يلي:
حل الشركة ابسداءا من 31 يونيو 

.2121
ابراءا  املودن  مح د  السيد  منح 
بداية  تاريخ  من  تحصظ  ودون  تاما 

النشاط حتى يومنا هدا.
بالعنوان  السصصية  مكان  تعيين 
الحوزالي  زنقة   1 رقم  فيال  السالي: 

اللي ون الرباط.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
السجارية بالرباط في 31 أغسطس 2121 

تحت رقم  117174.
  وهذا ب ثابة مقســطف وبـــيان

138 P

LE BEAU COIN 
 شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها يبلغ 111.111 درهم 

املقر االجس اعي:  شارع الحور سكسور 
15 بلوك F رقم 3 حي الرياض الرباط

حل الشركة
تبعا ملا جاء في محضر الج ع العام 
االجس اعي  باملقر  املنعقد  االسسثنائي 

بساريخ 31 يونيو 2121 تقرر ما يلي :



18247 الجريدة الرسميةعدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) 

حل الشركة ابسداءا من 31 يونيو 
.2121

منح السيدة زهرة علمي مص ودي 
تاريخ  من  تحصظ  ودون  تاما  ابراءا 

بداية النشاط حتى يومنا هدا.
بالعنوان  السصصية  مكان  تعيين 
 F السالي شارع الحور سكسور 15 بلوك

رقم 3 حي الرياض الرباط.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
السجارية بالرباط في 31 أغسطس 2121 

تحت رقم  117172.
  وهذا ب ثابة مقســطف وبـــيان

139 P

D AND A DECO
 شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها يبلغ 11.111 درهم 
 املقر االجس اعي: حي الرح ة 
سكسور W رقم 1541 سال

حل الشركة
تبعا ملا جاء في محضر الج ع العام 
االجس اعي  باملقر  املنعقد  االسسثنائي 

بساريخ 3 ماي 2121 تقرر ما يلي:
ماي   3 من  ابسداءا  الشركة  حل 

.2121
منح السيد علي باملودن ابراءا تاما 
ودون تحصظ من تاريخ بداية النشاط 

حتى يومنا هذا.
بالعنوان  السصصية  مكان  تعيين 
 W سكسور  الرح ة  حي   :  السالي 

رقم 1541 سال.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
 2121 يوليوز   5 في  بسال  االبسدائية 

تحت رقم  37113.
  وهذا ب ثابة مقســطف وبـــيان

140 P

BUIGUES BAT
SARL AU

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
االسسثنائي والنظام األسا�سي املحين 

تم ما يلي :
تصويت حصة اجس اعية للشركة 
 451 ملغاري  سعاد  للة  السيدة  من 
حصة على 1111 إلى السيد عبد هللا 

بنهال

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
تغيي1 الصصول 16- و7 من النظام 

األسا�سي.
للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 
وتعديل الصصول التي ش لها السغيي1.
القانوني لدى كسابة  وتم االيداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية في بسال 
بساريخ 26 أغسطس 2121 تحت رقم 

.37231
141 P

JRH CONSULTING

CHARAFI ASSISTANCE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

تم تأسيس شركة بالرباط تح ل 
يونيو   21 بساريخ  السالية  الصصات 

: 2121
 CHARAFI  : االجس اعي  اللقب 

.ASSISTANCE SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصصة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
لها  الشركة   : االجس اعي  الهدف 
هدف أيضا في املغرب ك ا في الخارج :
في  املطالبات  تسوية  في  خبي1 
مسائل السأمين ضد األعطال وسحب 

السيارات ؛
املعامالت  ج يع  عام،  وبشكل 
أو  الصناعية  أو  السجارية  املالية 
بشكل  املسعلقة  العقارية  أو  املالية 
 مباشر أو غي1 مباشر ب وضوع الشركة 
ذلك  في  ب ا  مصالحها،  لصالح  أو 
ج يع  مع  أشكاله  بج يع  السعاون 
الع ليات أو الشركات أو الشركات التي 

لديها كائن م اثل أو ملحق.
درهم   111.111  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة.
مبارك الشرافي 1111 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجس اعي : دكان حي الرح ة، 

سكسور واو رقم 591، سال.
التسيي1 : مبارك الشرافي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  سال  االبسدائية 

بالسجل السجاري : 34271.
142 P

JRH CONSULTING

AYAD METAL
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

تم تأسيس شركة بالرباط تح ل 
يونيو   24 بساريخ  السالية  الصصات 

: 2121
 AYAD METAL : اللقب االجس اعي

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصصة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
لها  الشركة   : االجس اعي  الهدف 
هدف أيضا في املغرب ك ا في الخارج :

تاجر ؛
بولي  أو  معدن  األلومنيوم  نجارة 

كلوريد الصينيل ؛
املعامالت  ج يع  عام،  وبشكل 
أو  الصناعية  أو  السجارية  املالية 
بشكل  املسعلقة  العقارية  أو  املالية 
 مباشر أو غي1 مباشر ب وضوع الشركة 
ذلك  في  ب ا  مصالحها،  لصالح  أو 
ج يع  مع  أشكاله  بج يع  السعاون 
الع ليات أو الشركات أو الشركات التي 

لديها كائن م اثل أو ملحق.
درهم   111.111  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة.
عياض الطيار 1111 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 املقر االجس اعي : دكان الكائن ب : 
 ،1681 رقم  واو  قطاع  الرح ة،  حي 

سال.
التسيي1 : عياض الطيار.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  سال  االبسدائية 

بالسجل السجاري : 34293.
143 P

LE MAITRE CREPIER
شركة محدودة املسؤولية
رأس املال : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : رقم 384، حي 
املنزه، حي يعقوب املنصور، الرباط
السجل السجاري : 153943 الرباط

عقب فدور قرار من الج ع العام 
 ،2121 يونيو   6 بساريخ  االسسثنائي 
ع ارة  من  الشركة  مقر  نقل   تقرر 
2 كيش لوداية،  815 محل رقم  رقم 
حي  املنزه،  حي   ،384 رقم  إلى  ت ارة 
من  الرباط ابسداء   يعقوب املنصور، 

6 يونيو 2121.
وبناء عليه، تم تعديل البند رقم 4 

من النظام األسا�سي.
في  القانوني  اإليداع  إجراء  تم 
بساريخ  بالرباط  السجارية   املحك ة 
3 أغسطس 2121 بالسجل السحليلي 
تحت رقم 116622 وبالسجل الزمني 

تحت رقم 7195.
144 P

 MHAMMED EL ASRI
PROMO
SARL AU

امح د العسري برومو ش.م.م ش.و
رأس الها 111.111 درهم

عند نيدوم بالرباط، ديور الجامع، 
411، شارع الحسن الثاني، ع ارة 

بدر، شقة 5
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
 23 بساريخ  مؤرخ  عرفي  بعقد 
بالرباط  ومسجل   2121 أغسطس 
القانون  وضع  تم  اليوم،  نصس 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد خصائصها كالسالي :
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التس ية : امح د العسري برومو 
شركة محدودة املهام بشريك وحيد.

الشركاء : السيد العسري امح د، 
بطاقة وطنية رقم Z112241، شريك 

وحيد.
اإلنعاش   : الشركة  أهداف 

العقاري.
نيدوم  عند   : االجس اعي  املقر 
شارع   ،411 ديور الجامع،  بالرباط، 

الحسن الثاني، ع ارة بدر، شقة 5.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ تسجيل 

الشركة بالسجل السجاري.
درهم   111.111  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 
درهم مكستبة كاملة من طرف   111
العسري  السيد  الوحيد  الشريك 

امح د.
العسري  السيد  عين   : التسيي1 
امح د مسي1ا لس ثيل وتسيي1 الشركة 
كافة  إعطائه  مع  محددة  غي1  ملدة 
وما   16 للصصل  تبعا  الصالحيات 

بعده من القانون األسا�سي. 
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 15.
األرباح : 5% مخصصة لالحسياطي 
للشريك  ي نح  والباقي  القانوني، 
حسب  بالشركة  يبقى  أو  الوحيد 

قرارات الج وع العامة للشركة.
اإليداع  تم   : السجاري  السجل 
القانوني لدى كسابة ضبط املحك ة 
فاتح  يوم  الرباط  ملدينة  السجارية 
 117178 رقم  تحت   2121 سبس 15 
بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

السجاري تحت رقم 154315.
مقسطف وبيان لإلشهار

145 P

STE GENERAL BENSAID S1
SARL

 19 ب قس�سى محضر مؤرخ بسال 
ماي 2121 تم ما يلي :

بن  سعيد  وتس ية  الشركة  حل 
ب قرها  الشركة  لسصصية  سعيد 

االجس اعي.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
أغسطس   26 االبسدائية بسال بساريخ 

2121 تحت رقم 37226.
146 P

ائس انية سوفيكاس ش م م
رقم 38 إقامة جنان عالل شارع طارق بن 

زياد - ت ارة

IB PROMO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الواحد ش.م.م ش.و
مقرها االجس اعي : رقم 46 شارع 
عقبة، شقة رقم 2، أكدال، الرباط
سجلها السجاري 138225 الرباط

املؤرخ  العام  الج ع  ب قس�سى 
مسي1  قرر   2121 ماي   26 بساريخ 

الشركة السعديالت السالية :
فسخ الشركة السابق ألوانه.

تعيين السيد عصام بن عبد هللا 
ك صصي الشركة.

شارع   46 رقم  السصصية  مقر 
عقبة، شقة رقم 2، أكدال، الرباط.

بن  عصام  السيد  املصصي  براءة 
عبد هللا.

 تم اإليداع  القانوني بكسابة الضبط
باملحك ة السجارية الرباط تحت رقم 
116839 بساريخ 16 أغسطس 2121.

عن النسخة والنص
ائس انية الكوادي أيوب وسلمى

سوفيكاس

147 P

صوفترتيل
شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر االجس اعي : الدار البيضاء عين 
السبع طريق 111 كلم 11 شارع 

الشصشاوني
الرأس ال االج الي : 87.111.111 

درهم
رقم السجل السجاري : 118487 

بالدار البيضاء
فسخ عقد تسيي1 حر ألفل تجاري

)األشخاص املعنويون)
املسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
فسخت   2121 يوليو   12 بالرباط في 
«كب  مع شركة  «فوفت1تيل»  شركة 

وفاء  بالسيدة  امل ثلة  سارل  مود» 

وتاغني عقد التسيي1 الحر امل15م بينه ا 

لل حل السجاري الكائن بالرباط محج 

فال والد ع ي1 رقم 88.

ب وجب هذا العقد قامت شركة 

املحل  هذا  بإرجاع  «فوفت1تيل» 

املصاتيح  وتسليم  نهائيا  السجاري 

لشركة «كب مود» في تاريخ 31 يوليو 

.2121
من أجل النسخة والبيان

148 P

AYDI FOOD

تأسيس
 16 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم تأسيس شركة ذات   2121 يوليو 

تح ل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص السالية :

.AYDI FOOD : التس ية

.SARL : ?الصصة القانوني

الهدف االجس اعي : 1 - مطعم 2 - 

أكالت سريعة وسناك.

رأس ال الشركة : 11.111 درهم 

مقس ة إلى 111 حصة من فئة 111 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل السالي :

السيد أيوب دب�سي : 51 حصة.

السيد أديب حداد : 51 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15 من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : تجزئة رياض والد 

مطاع سكسور 3 رقم 361 ت ارة.

دب�سي  أيوب  السيد   : املسي1ان 

واديب حداد.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.133953

149 P

HASHTAG MEDICAL
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
الحصص  تصويت  وعقد  االسسثنائي 
بساريخ  املحين  األسا�سي  والنظام 

4 أغسطس 2121 تم ما يلي :
نقل 451 حصة اجس اعية التي في 
 511 من  حوزة السيدة تليدي وفاء 
إلى  ت سلكها  التي  اجس اعية  حصة 

السيدة تليدي عواطف.
التي  اجس اعية  حصة   451 نقل 
في حوزة السيد ريان عبد الخالق من 
ت سلكها  التي  اجس اعية  حصة   511

إلى السيدة تليدي عواطف.
للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
من 7-5 إقامة يعقوب املنصور تجزئة 
الحي  األك15  الحزام  شارع  املوحدين 
تجزئة  إلى  البيضاء  الدار  املح دي 
رياض أوالد مطاع سكسور 3 رقم 361 

ت ارة.
عبد  ريان  السيد  املسي1  تعيين 

الخالق.
للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 
وتعديل الصصول التي ش لها السغيي1.
القانوني لدى كسابة  وتم اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية في الدار 
 2121 أغسطس   25 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 791684.
150 P

ASR MECANIQUE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 11 أغسطس 2121 لشركة 
شركة   «ASR MECANIQUE»
مقرها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
أيوب  إقامة  كيصة  زنقة  االجس اعي 

م.ج مكناس. قد تقرر :
 ASR» لشركة  املسبق  الحل 

.«MECANIQUE
تعيين السيد مدي رشيد مصصي 

للشركة.
مقر  في  املصصي  مقر  تحديد 

الشركة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  ب كناس  السجارية 

أغسطس 2121 تحت رقم 285.

151 P

 STE EXCELLENT TRADING
INTERNATIONAL NEGOCE

«EXTRAD»

SARL AU

تعديالت قانونية
الوحيد  املساهم  قرار  إثر  على 

 STE EXCELLENT» لشركة 

 TRADING INTERNATIONAL

NEGOCE «EXTRAD»» شركة ذات 

املساهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

 111.111 رأس الها  البالغ  الواحد، 

درهم والكائن مقرها االجس اعي برقم 
51 زنقة 91 شارع مكة العيون، تقرر 

ما يلي :

نقل املقر االجس اعي للشركة من 

العنوان القديم إلى العنوان الجديد 

حي السعاون زنقة املحيط األطل�سي   :
رقم 2 العيون.

توسيع النشاط السجاري للشركة 

اسسي1اد   : السالي  النشاط  بإضافة 

السيارات الجديدة واملسسع لة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

بساريخ 25 أغسطس 2121 تحت رقم 

.2121/2765

152 P

CCM CONSEILS مكسب الحسابات 

واالستشارة ش.م.م
رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1 ت ارة

الهاتف : 1537644248 

الصاكس : 1537644764

CHIRURGIE - MED
SARL

توسيع النشاط السجاري وفسح فرع 
للشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  قررت   2121 ف15اير   27 في 

 «CHIRURGIE - MED SARL»

ش.م.م ما يلي :

1 - توسيع النشاط السجاري :

واألدوات  املسسحضرات  بيع 

الطبية والشبه الطبية.

االسسي1اد والسصدير.

- فسح فرع للشركة إلى العنوان   2

السالي : رقم 4 شارع طارق ابن زياد حي 

املستشصيات الدار البيضاء.

األسا�سي  القانون  تحيين   -  3

للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 26 أغسطس 2121 تحت رقم 

.117113

153 P

مكسب االستشارة FIDUTEMA ش.م.م

رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1، ت ارة

SAPIN INNOVATION

 SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

الكائن مقرها : الع ارة 44 شارع ع ر 

ابن الخطاب محل رقم 6 املسي1ة 1 

ت ارة 

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تأسيس  تم  قد   2121 7 يوليو  في 

 SAPIN INNOVATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة   SARL AU

تح ل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص السالية :

 SAPIN  : التس ية 

.INNOVATION SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

 111.111  : الشركة  رأس ال 

درهم.

في  مقاول   : االجس اعي  الهدف 

األشغال املخسلصة وأشغال البناء.

مقاول في نجارة األملنيوم.

 : االدري�سي  يوسف   : الشركاء 

1111 حصة.

: يوسف االدري�سي مسي1   التسيي1 

للشركة.

من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 

31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بس ارة  السجارية  باملحك ة  القانوني 

بساريخ 31 أغسطس 2121 تحت رقم 

.134173

154 P

MIRAJOUR MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون    ،2121 31 يوليو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

.MIRAJOUR MAROC : التس ية

غرض الشركة : السثبيت الس عي 

البصري، السجارة.

عنوان املقر االجس اعي : حي املغرب 

العربي، مبنى رقم 8، شقة 5، القطاع 

2، ت ارة.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة  

الشركة : 99 سنة.

 111.111  : مبلغ رأس ال الشركة 

درهم، مقسم كالسالي :

السيد مت1ي مح د : 1111 حصة.

نادية  هاللي  السيدة   : التسيي1 

مسي1ة الشركة ملدة غي1 محدودة.

رقم السجل السجاري 134171.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بس ارة تحت رقم 1767.

155 P

FIDUCIAIRE OUASTAFI ABDERRAHIM
 Siège  : Rue caid Driss Cherradi N° 3 App

N°3 KHOURIBGA
Tel : 0523564118 / 0652479677

KHOURIBGA SAKANE
نقل املقر االجس اعي ورفع رأس ال 

الشركة
 13 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
إلى  السوفل  تم   ،2117 ديس 15 

القرارات السالية :
 837 من  االجس اعي  املقر  نقل 
الصسح  حي  السادس  مح د  شارع 
العنوان  إلى  خريبكة  الثاني  الطابق 
املدينة  ع ي1  بني  شارع   98  : اآلتي 

القدي ة خريبكة.
من   : الشركة  رأس ال  رفع 
درهم   911.111 درهم إلى   151.111

موزعة كاآلتي :
 311.111  : املطلب  عبد  ت ود 

درهم.
 311.111  : الراي  القادر  عبد 

درهم.
 311.111  : العبداوي  ح ادي 

درهم.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بخريبكة 
رقم  تحت   2117 مارس   17 بساريخ 

.2117/115
156 P

FISCOGEF
Tel : 0522274996

AGZIM IMMO
تأسيس

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 ،2121 اغسطس   19 بساريخ  البيضاء 
تم تأسيس شركة باملوافصات السالية :

.AGZIM IMMO : التس ية
املقر االجس اعي : 81 زنقة الهدهد 

الدار البيضاء.
اإلنعاش   : االجس اعي  الهدف 

العقاري.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الرأس ال : 11.111 درهم مقس ة 

إلى :
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درهم   111 فئة  من  حصة   51

لصائدة اح د آيت ح و.

درهم   111 فئة  من  حصة   51

لصائدة مح د أفندي.

السيد   من  كل  تعيين   : التسيي1 

أح د آيت ح و والسيد مح د أفندي 

مسي1ين للشركة ملدة غي1 محدودة مع 

اعس اد اإلمضاء املشت1ك.

باملحك ة  القانوني  اإليداع 

 31 يوم  البيضاء  بالدار  السجارية 

أغسطس 2121 تحت رقم 791911.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 15.

املدة : 99 سنة.

السجل السجاري : 514227.

157 P

FISCOGEF

Tel : 0522274996

BENIDORM BABILA
رفع رأس ال الشركة

 BENIDORM قرر مساه و شركة

العام  الج ع  ب قس�سى   BABILA

يونيو   23 بساريخ  االسسثنائي املنعقد 

2121 ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  رفع 

 3.111.111 إلى  درهم   1.811.111

12.111 حصة  درهم عن طريق خلق 

درهم للحصة الواحدة   111 من فئة 

تحويل  طريق  عن  بكاملها  محررة 

مباشر إلى حصص جديدة لهذه القي ة 

املأخوذة من مسبقي الرفيد املنقول.

السادس والسابع من  تغيي1البند 

القانون األسا�سي.

تحيين القوانين األساسية للشركة 

وفق السعديالت املنصوص عليها.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليو 2121 تحت رقم 786399.
من أجل النشر

158 P

FISCOGEF

Tel : 0522274996

FAGRI
السصصية املبكرة

 FAGRI شركة  مساه و  قرر 

االسسثنائي  العام  الج ع  ب قس�سى 

املنعقد بساريخ 31 يونيو 2121 ما يلي 

:

السصصية املبكرة للشركة.

تعيين السيد درفوفي بلعيد مصصي 

للشركة.

 45 برقم  السصصية  عنوان  تعيين 

وطه  نصي1  ابن  مو�سى  زنقة  زاوية 

حسين الدار البيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليو 2121 تحت رقم 786411.
من أجل النشر

159 P

FISCOGEF

Tel : 0522274996

BAYT AL ITQAN
RC : 485549

تعيين مسي1ين للشركة
 BAYT AL شركة  مساه و  قرر 

العام  الج ع  ب قس�سى   ITQAN

مارس   5 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

2121 ما يلي :

تعيين كل من السيد عبد الصادق 

مح د زهي1 وعبد اللطيف  العدناني، 

اعس اد  مع  للشركة  مسي1ين  عصيصي 

اإلمضاء املشت1ك على الشكل السالي :

مح د زهي1 وعبد الصادق العدناني

اللطيف  وعبد  زهي1  مح د  أو 

عصيصي.

العدناني  الصادق  عبد  أو 

وعبد اللطيف عصيصي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليو 2121 تحت رقم 786411.
من أجل النشر

160 P

FISCOGEF

Tel : 0522274996

PACO FOOD
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 24 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

شركة  شركاء  قرر   2121 نوف 15 

 PACO» املحدودة  املسؤولية  ذات 

FOOD» ما يلي :

بعد  الشركة  رأس ال  تعديل 

الدين  السيد نور  الشركاء  وفاة أحد 

الرافعي.

الحصص  بيع  على  املصادقة 

 NORYA االجس اعية من طرف شركة 

إلى السيد أناس الرافعي   HOLDING

وأح د الرافعي.

القوانين  من   7 الصصل  تعديل 

األساسية للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 5 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ف15اير 2121 تحت رقم 764282.
من أجل النشر

161 P

FISCOGEF

Tel : 0522274996

UDDO
تأسيس

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   ،2121 يوليو   28 بساريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملوافصات السالية :

.UDDO : التس ية
املقر االجس اعي : 81 زنقة الهدهد 

الدار البيضاء.

البناء،   : االجس اعي  الهدف 
الديكور  النجارة،  الحرف،  ج يع 

واملصروشات.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الرأس ال : 111.111 درهم.

درهم   111 حصة من فئة   511  

لصائدة مريم الصالح الغنيمي مقس ة 

إلى : 

درهم   111 فئة  من  حصة   511

لصائدة مح د الصالح الغنيمي.

تعيين كل من السيدة   : التسيي1 

مريم الصالح الغنيمي ومح د الصالح 

ملدة  للشركة  مسي1ين  الغنيمي 

اإلمضاء  اعس اد  مع  محدودة  غي1 

املنصصل.

باملحك ة  القانوني  اإليداع 

 31 يوم  البيضاء  بالدار  السجارية 

أغسطس 2121 تحت رقم 791919.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 15.

املدة : 99 سنة.

السجل السجاري : 514225.

162 P

FISCOGEF

Tel : 0522274996

SNATIC
RC : 40845

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 25 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

شركة  شركاء  قرر   2121 أغسطس 

 «SNATIC» ذات املسؤولية املحدودة

ما يلي :

تعديل رأس ال الشركة بعد وفاة 

أحد الشركاء السيد بولعيد أفوعار.

القوانين  من   7 الصصل  تعديل 

األساسية للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أغسطس 2121 تحت رقم 791918.
من أجل النشر

163 P

IRASKA PROMO
SARL AU

تأسيس
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

3 أغسطس 2121، تم تأسيس شركة 

واحد  ب سؤول  املسؤولية  محدودة 

باملوافصات السالية :

 IRASKA PROMO  : التس ية 

.SARL AU

تجزئة   7 الرقم   : السجاري  املقر 

العوادي 1 بوزنيقة.
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الهدف السجاري : منعش عقاري.
 111.111 في  محدد   : الرأس ال 
حصة ك ا   1111 درهم مقس ة إلى 

يلي :
 1111  : عسكري  مح د  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيي1 : مح د عسكري.
املحك ة   : القانوني  اإليداع 
الرقم  تحت  لبنسلي ان  االبسدائية 

465 سجل تجاري رقم : 7177.
164 P

FAHMI CASH
شركة محدودة املسؤولية

بشريك واحد
الرأس ال االجس اعي : 111.111 

درهم
29، تجزئة بثينة، بوزنيقة

بقرار من الشريك الواحد بساريخ 
11 أغسطس 2121، تقرر ما يلي :

للشركة  املسبقة  السصصية 
املذكورة أعاله.

تعيين السيد اح د فهمي ك صصي 
للشركة املذكورة أعاله.

تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 
املحك ة االبسدائية ببنسلي ان بساريخ 

24 أغسطس 2121 تحت رقم 456.
165 P

BATOHA IMMO
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
13 يوليو 2121، تم تأسيس محدودة 

املسؤولية باملوافصات السالية :
 BATOHA IMMO  : التس ية 

SARL
الشقة   22 الرقم   : املقر السجاري 

12 زنقة جبل مو�سى اكدال الرباط.
الهدف السجاري : منعش عقاري.

 111.111 في  محدد   : الرأس ال 
حصة  1111 إلى  مقس ة   درهم 

ك ا يلي :

السيد مح د بركايو 411 حصة.

السيد مح د بركايو 211 حصة.
السيد مولود بركايو 411 حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
التسيي1 : مح د بركايو.

املحك ة   : القانوني  اإليداع 
إيداع قانوني رقم  السجارية للرباط، 
117124 سجل تجاري رقم 154275.
166 P

 L&K ARCHITECTURE
GROUPE

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
2121، وضع قانون  31 يونيو  بساريخ 
مسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 
محدودة املساهم الوحيد التي تح ل 

الخصائص السالية :
املسؤولية  محدودة  تأسيس   

باملوافصات السالية :
 L&K ARCHITECTURE : التس ية

GROUPE SARLAU
املقر الرئي�سي : تجزئة سعيد حاجي 

رقم 1155 بيع طريق القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

النشاط : مكسب تص يم.
الرأس ال : 111.111 درهم.

التسيي1 : السيد أنس القيشوري، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

AE111973، ملدة غي1 محدودة.
تم لدى كسابة   : اإليداع القانوني 
بسال  االبسدائية  املحك ة  الضبط 

بساريخ 16 يونيو 2121.
رقم السجل السجاري 34155.

167 P

شركة إسماعيلية غاز
ش.م.إ

رأس الها : 21.111.111 درهم
املقر االجس اعي : كلم 9 - ط.ر.21

طريق الحاجب - مكناس
السجل السجاري : 21141

لقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
السجارية ب كناس رقم امللف : 3899 

بساريخ 26 أغسطس 2121.

اإلدارة  مجلس  محضر  ب قس�سى 

ومحضر   2121 مارس   19 بساريخ 

بساريخ العام  العادي   االجس اع 

23 أبريل 2121 قرر ما يلي :

اسسقالة املسصرف :

السيد جورج روبرت.

هند  السيدة  ك سصرف  تعيين 

أمزيان.

تغيي1 السيد املخسار انويه بالسيد 

خليل حشالف.

الباقي بدون تغيي1.

إس اعيلية  لشركة  املسصرفون 

غاز هم :
رئيس   : املذكوري  نبيل  السيد 

مدير عام لشركة إس اعيلية غاز.

شركة فيصو إين1جي م ثلتها السيدة 

هند أمزيان.

شركة بث1وم املغرب م ثلها السيد 

خليل حشالف.

م ثلتها  املغرب  طوطال  شركة 

السيدة شهرزاد بكاي.

السيد هشام منصف علوي.

السيد أح د بوعيدة.

السيد سعد بوعيدة.

السيد طارق مصضال.

مدير عام   : السيد يوسف كرارة 

منسدب لشركة إس اعيلية غاز.

168 P

FJF TRANS
SARLAU

رأس الها : 211.111 درهم

مقرها االجس اعي ب دوار أوالد 

العسال، الج اعة القروية املنافرة

القنيطرة

الزيادة في رأس املال
تعديل ومالئ ة النظام األسا�سي 

للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

االسثتنائي املنعقد بالقنيطرة بساريخ 

23 أغسطس 2121 تقرر ما يلي :

الزيادة في رأس ال الشركة ب بلغ 

 211.111 ليصبح  درهم   111.111

درهم.

األسا�سي  النظام  ومالئ ة  تحيين 
للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ بالقنيطرة   االبسدائية 
26 أغسطس 2121 تحت رقم 4391.

مقسطف للنشر واإلشهار

169 P

SAFELY TOURS
SARLAU

رأس الها : 111.111 درهم
مقرها االجس اعي ب 115 زنقة 

مع ورة و55 شارع مح د الع راوي
إقامة مع ورة رقم 22، القنيطرة

تصويت الحصص االجس اعية وتعيين 
مسي1 جديد

تعديل ومالئ ة النظام األسا�سي 
للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
االسثتنائي املنعقد بالقنيطرة بساريخ 

4 أغسطس 2121 تقرر ما يلي :
االجس اعية  الحصص  بيع ج يع 
فاتن  السيدة  طرف  من  امل لوكة 
السيد  لصائدة  حصة   1111 الغزالي 

فالح الدين مرموش.
الدين  فالح  السيد  تعيين 
مرموش ك سي1 وحيد للشركة وذلك 

ملدة غي1 محددة.
األسا�سي  النظام  ومالئ ة  تحيين 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ بالقنيطرة   االبسدائية 
26 أغسطس 2121 تحت رقم 4413.

مقسطف للنشر واإلشهار

170 P

ORSAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

أوالد مطاع زنقة سهل ملوية قطاع 1 
رقم 611 الطابق األول ت ارة

11161 ت ارة
رقم السقييد في السجل السجاري : 

134131
في مؤرخ  موثق  عقد   ب قس�سى 
3 أغسطس 2121 تم إعداد القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية :
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  االقسضاء 

.ORSAM

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسنوعة، أع ال البناء.

أوالد   : االجس اعي  املقر  عنوان 

1 قطاع  ملوية  سهل  زنقة   مطاع 

 11161  - األول  الطابق   611 رقم 

ت ارة.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 111.111 الشركة  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي :

السيد عبد الحق اسامة فنبي : 

511 حصة بقي ة 111 درهم للحصة.

السيد ايوب رشيدي : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

فنبي  اسامة  الحق  عبد  السيد 

حي العلويين زنقة الشارقة   : عنوانه 

رقم 19 ت ارة.

السيد ايوب رشيدي : حي العلويين 

زنقة جدة ع ارة 6 شقة 4 ت ارة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة :

فنبي  اسامة  الحق  عبد  السيد 

حي العلويين زنقة الشارقة   : عنوانه 

رقم 19 ت ارة.

السيد ايوب رشيدي : حي العلويين 

زنقة جدة ع ارة 6 شقة 4 ت ارة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   24 يوم  بس ارة  االبسدائية 

.2121

171 P

 SPIMACO MAROC

 DES INDUSTRIES

PHARMACEUTIQUES
شركة مساه ة

رأس الها : 471.111.111 درهم

املقر االجس اعي : كلم 4 الطريق 

القدي ة لل طار، طنجة

السجل السجاري رقم 15555 طنجة

تعيين مدير عام لشركة سبي اكو 
املغرب

الشركة  إدارة  مجلس  عقد  بعد 

 2121 يوليو   7 سبي اكو املغرب يوم 

تقرر ما يلي :

بلعابدة  طارق  الدكسور  اسسقالة 

تقني  من منصبه ك دير عام ومدير 

لشركة سبي اكو املغرب.
هواري  راضية  السيدة  تعيين 

ك دير عام لشركة سبي اكو املغرب.

في  ملسي1ي  مريم  السيدة  تعيين 

منصب مدير تقني لشركة سبي اكو 

املغرب.

توقيف السعاقد مع مدير التسويق 

واملبيعات السيد حازم الخضار.

في  القانوني  اإليداع  إجراء  تم 

بساريخ بطنجة  السجارية   املحك ة 

رقم  تحت   2121 أغسطس   31

.245624

178 P

STE QUALITE SERVICES
SARL

تعديالت قانونية
االسسثنائي  العام  الج ع  إثر  على 

2121 ملساهمي  أغسطس   31 بساريخ 

 STE QUALITE SERVICES شركة 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   111.111 رأس الها  البالغ 

 ،24 رقم   : ب  مقرها  والكائن 

موالي زنقة  الثاني،  الحسن   شارع 

 عبد العزيز، العيون، تم قبول وتقرر

ما يلي :

تصويت 1111 حصة كاآلتي :

مج وع  ما  وهي  حصة   511
حصص السيد عبد الجليل مسساكو 

لصائدة السيد بودالية املصطصى.
و511 حصة لصائدة وهي ما مج وع 
حصص السيد روحيل مح د لصائدة 

السيد بودالية املصطصى.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ب ساهم واحد.
املصطصى  بودالية  السيد  تعيين 

ك سي1 وحيد للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
بساريخ فاتح سبس 15 2121 تحت رقم 

.2121/2816
179 P

SBC INTERIM
SARL D’AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 
ملساهم   2121 أغسطس   31 بساريخ 
ذات  شركة   SBC INTERIM شركة 
املسؤولية املحدودة ب ساهم واحد، 
درهم   111.111 رأس الها  البالغ 
رقم  زنقة بوذنيب،   : والكائن مقرها 
العيون،  ،1 الرملة  خط  حي   ،93 

تقرر :
1111 حصة وهي مج وع  تصويت 
الجليل  السيد مح د عبد  حصص 
حصة لصائدة   511  : مسساكو كاآلتي 
حصة  و511  الكس  علي  السيد 

لصائدة السيد مح د علي مسساكو.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  واحد  ب ساهم 

املسؤولية املحدودة.
تعيين السيد علي مسساكو ك سي1 

وحيد للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
بساريخ فاتح سبس 15 2121 تحت رقم 

.2121/2817
180 P

STE TALEB MENAGE
SARL AU

RC : 37363
تأسيس شركة

يوليو   2 بساريخ  بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية  إنشاء   2121
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

السالية :
TALEB MENAGE : التس ية

الصناعي،  السنظيف   : النشاط 
تنظيف العربات ...

املقر االجس اعي : شارع اسكيكي ة 
الرقم 76 العيون.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
السأسيس.

درهم   111.111  : املال  رأس 
موزعة  حصة   1111 على  مقس ة 

كالسالي :
 1111  : تغلة  مخليص  السيد 

حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيي1 
مخليص تغلة ك سي1 وحيد للشركة 

ملدة غي1 محدودة. 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بساريخ بالعيون  االبسدائية   باملحك ة 
رقم  تحت   2121 يوليو   2

.2121/2157
181 P

SAHARA SOUL
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

تم   2121 أغسطس   26 بساريخ 
ذات  لشركة  منظم  قانون  وضع 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد وذات امل يزات السالية :
 SAHARA SOUL  : التس ية 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.
الهدف : اإلنساج الحيواني.

الرأس ال : حدد في مبلغ 111.111 
حصة من   1111 إلى  درهم مقس ة 
موزعة  للواحدة  درهم   111 فئة 

كاآلتي :
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السيد مح د ملين الشيخ مبارك 

1111 حصة.

السيد  طرف  من  تسي1   : اإلدارة 

غي1  ملدة  مبارك  الشيخ  ملين  مح د 

محددة.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبسدائية الداخلة 

واد الذهب بساريخ 27 أغسكس 2121 

السجل   .2121/1464 رقم  تحت 

السجاري 19249.

182 P

BENOCA
SARL

AU CAPITAL DE 14.200 DHS

SIEGE SOCIAL : 15 Avenue 

 Al Abtal, Appartement 4 Agdal

Rabat

RC N° : 149853

زيادة رأس املال الشركة واملوافقة 
على شريك جديد

 BENOCA شركة  شركاء  اتخد 

 2121 أغسطس   2 بساريخ   SARL

القرارات السالية :

رفع رأس ال الشركة ب بلغ 4.211 

إلى  درهم   11.111 من  أي  درهم 

 42 14.211 درهم عن طريق إفدار 

حصة جديدة لالكسساب فيها ودفعها 

إلى  السحويل  طريق  عن  بالكامل 

الحساب البنكي للشركة.

سسصبح  الجديدة  الحصص 

باسم السيد مح د طه فوزي.

الجديد  الشريك  على  املوافقة 

الحامل  فوزي  طه  مح د  السيد 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.A339851

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

السجارية بالرباط تحت رقم 117181 

بساريخ فاتح سبس 15 2121.
مقسطف من أجل اإلشهار

183 P

CAN SOLUTIONS شركة
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالرباط قد   2121 ف15اير   11 بساريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بامل يزات السالية :
 CAN SOLUTIONS  : التس ية 

SARL
الهدف االجس اعي : تطوير وتسويق 

وتوريد الخدمات اللوجستية.
في  حدد   : الشركة  رأس ال 
 1111 إلى  موزعة  درهم   111.111
درهم،   111 حصة اجس اعية بقي ة 
قد تم تحريرها بالكامل واملخصصة 
للشركاء ب ا يتناسب مع مساه اتهم، 

أي 
 851 ب   TAAS SARL شركة 

حصة.
 YAQIN INVEST SARL شركة 

AU ب 151 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
األولى  السنة  ما عدا  ديس 15.   31

تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجس اعي : 15 شارع األبطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.
: تسي1 الشركة من طرف  التسيي1 
الحامل  الغيساني  مح د  السيد 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
AB627463 وذلك ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة  السجاري  السجل  رقم 
السجارية بالرباط : 154319.
مقسطف من أجل اإلشهار

184 P

DEA AFRIKA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قد  بالرباط   2121 يوليو   5 بساريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بامل يزات السالية :

DEA AFRIKA SARL : التس ية

اإلنساج   : االجس اعي  الهدف 

الغذائية  املواد  في  والسجارة 

ومسسحضرات السج يل.
في  حدد   : الشركة  رأس ال 

21.111 درهم موزعة إلى 211 حصة 

قد تم  درهم،   111 اجس اعية بقي ة 

تحريرها بالكامل واملخصصة للشركاء 

ب ا يتناسب مع مساه اتهم، أي 

السيدة هاجر الخوري�سي الحاملة 

  WA183152 الوطنية رقم  للبطاقة 

ب 211 حصة.

السيدة سلمى الخوري�سي الحاملة 

Q327689 ب  للبطاقة الوطنية رقم 

211 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

األولى  السنة  ما عدا  ديس 15.   31

تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : 15 شارع األبطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.

: تسي1 الشركة من طرف  التسيي1 

الحاملة  الخوري�سي  هاجر  السيدة 

  WA183152 الوطنية رقم  للبطاقة 

وذلك ملدة غي1 محدودة.
باملحك ة  السجاري  السجل  رقم 

السجارية بالرباط : 154317.
مقسطف من أجل اإلشهار

185 P

HOLIFAST
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بساريخ  ب قس�سى عقد عرفي حرر 

15 يناير 2121 في الدار البيضاء، تم 

تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تح ل امل يزات السالية :

التس ية : HOLIFAST شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

الهدف : االسسي1اد والسصدير.

زنقة   ،151  : االجس اعي  املقر 
الجناح   2 الطابق  زيد  ابن  أسامة 
الدار  املعاريف  ج  الرقم  األيسر 

البيضاء.
مدة قيام الشركة : 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رأس ال الشركة : يقدر ب 11111 
111 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 
درهم للواحدة موزعة بالكامل   111

على :
 111 السيد اشاعو عبد الوريث 

حصة.
التسيي1 واإلمضاء :

تسي1 الشركة ملدة غي1 محدودة من 
طرف السيد اشاعو عبد الوريث.

بسوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 
السيد اشاعو عبد الوريث.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 15 من كل سنة.

التسجيل : تم التسجيل باملحك ة 
يوم البيضاء  بالدار   السجارية 
تجاري  تحت سجل   2121 ف15اير   4

رقم 764132.
186 P

HOLIFAST
SARL AU

تصويت حصص
الج ع  اجس اع  ب قس�سى محضر 
 2121 ماي   24 العام غي1 العادي في 

التي تح ل امل يزات السالية :
اشاعو السيد   : الحصص   بيع 
أي  عبد الوريث باع ج يع األسهم، 

111 سهم إلى السيد اشاعو لحسن.
اشاعو  السيد  اسسقالة 

عبدالوريث من التسيي1.
التسيي1 واإلمضاء :

تسي1 الشركة ملدة غي1 محدودة من 
طرف السيد اشاعو لحسن.

بسوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 
السيد اشاعو لحسن.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

 782148 2121 تحت رقم  11 يونيو 
رقم  تحت  السجاري  والسجل 

.488411

187 P
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ACH TECHNO
SARL

شركة محدودة املسؤولية
بشريك واحد

الرأس ال االجس اعي : 111.111 
درهم

زنقة أح د لوكيلي،رقم 31
الشقة 8، حسان، الرباط

بقرار من الشريك الواحد بساريخ 
فاتح سبس 15 2121، تقرر ما يلي :

للشركة  املسبقة  السصصية 
املذكورة أعاله.

الزهراء  فاط ة  السيدة  تعيين 
املذكورة  للشركة  ك صصي  بالوي 

أعاله.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2121 سبس 15  فاتح  بساريخ  بالرباط 
تجاري  سجل   ،117114 رقم  تحت 

رقم 135227.
188 P

BATIBRICOLE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 1111111.11 درهم

املقر اإلجس اعي : دوار ظهر القرع 
تجزئة رقم 3437/2 سيدي مو�سى 

سال
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
امل15م في سال بساريخ 13 نوف 15 2121 
للشركة  األسا�سي  القانون  تغيي1  تم 

ذات املسؤولية املحدودة كالسالي :
السيد بدر الدين شصاج باع 3511 

حصة للسيد الغ اري املصطصى.
توزيع الحصص اإلجس اعية :

السيد الغ اري مح د علي 4111 
حصة.

 3511 السيد الغ اري املصطصى 
حصة.

الكرماط  الدين  نصر  السيد 
2511 حصة.

الوحيدين  املسي1ان  اسسقالة 
للشركة السيد الكرماط نصر الدين 
وتعيين  شصاج  الدين  بدر  والسيد 
مسي1  جديد للشركة السيد الغ اري 

املصطصى.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  اإلبسدائية  باملحك ة  القانني 

تحت رقم   2121 أغسطس   2 بساريخ 

.37197

189 P

KAOUKI PEARL
SARL A.U

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 10.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : QUARTIER

 MARINA TOUR CRYSTAL 3,

ETAGE 6,7 ET 8 CASABLANCA

إشعار بإنشاء شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 11 مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

2121 واملسجل بالدارالبيضاء  يونيو 

2121 تم إنشاء  12 أغسطس  بساريخ 

النظام األسا�سي لشركة كاوكي بي1ل، 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

البيانات  ذات  الوحيد،  الشريك 

السالية :

التس ية : كاوكي بي1ل.

الغرض :

 اإلنعاش العقاري بج يع أشكاله.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل السجاري.
هو  الشركة  رأس ال   : الرأس ال 

11.111 درهم مقسم إلى 111 حصة 

إجس اعية ذات قي ة إس ية قدرها 

111 درهم للحصة، مكستبة بالكامل 

لصائدة السيد هشام  ومحررة نقدا، 

برادة سني.

مارينا،  حي   : اإلجس اعي  املقر 

و8   ،7  ،6 الطابق   ،3 برج كريسسال 

الدارالبيضاء.

فاتح  من  تبدأ   : املالية  السنة 

31 ديس 15، واسسثناءا  يناير إلى مسم 

بالنسبة للسنة املالية األولى، فهي تبسدأ 
من تاريخ السقييد في السجل السجاري 

وتخسسم إلى غاية 31 ديس 15 2121.

النظام  ب قس�سى   : التسيي1 
تعيين  تم  فقد  للشركة  األسا�سي 
الحامل  سني  برادة  هشام  السيد 
 BE577487 رقم  الوطنية  للبطاقة 
مسي1 وحيد للشركة وذلك ملدة غي1 

محددة.
والسصريح   : القانوني  اإليداع  تم 
السجاري  بالسجل  بالتسجيل 
بالدارالبيضاء  السجارية  لل حك ة 
بساريخ 12 أغسطس 2121 تحت رقم 

.789767
للبيان
املسي1

190 P

مزار أوديت واستشارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 6.441.511
مقرها اإلجس اعي : زاوية شارع عبد املومن وزنقة 

كالفون الدارالبيضاء

 MPARTNERS REAL ESTATE
SA

إعالن عن تسجيل شركة مساه ة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ ب دينة 
الدارالبيضاء بساريخ 11 يوليو 2121، 
ذات  مساه ة  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص السالية :
 MPARTNERS REAL  : التس ية 

.ESTATE
شكل الشركة : شركة مساه ة.

الهدف : تهدف الشركة في املغرب 
ك ا في الخارج إلى :

لبناء  وتجهيزها  األرا�سي،  شراء 
العقارات  أنواع  ج يع  أو  العقارات 

املخصصة للكراء املنهي أو السجاري.
وإعادة  العقارات  تأجي1  أو  شراء 
أو  املنهي  الكراء  أجل  من  تأهيلها، 

السجاري.
تنظيم وإدارة السج عات العقارية 
أو  الصناعي  لإلسسغالل  املخصصة 

السجاري.
سبق  التي  العقارات،  بيع 

اسسغاللها على شكل إيجارات.
حصص  طريق  عن  املشاركة 
أو  الشركات  ج يع  في  مصلحة  أو 
املقاوالت التي لها غرض مشابه أو التي 

من شأنها تطوير وتن ية الشركة.

الع ليات  كل  عامة  وبصصة 

السجارية، الصناعية، املالية، املنقولة 

مباشرة  فلة  لها  التي  الثابسة   أو 

 أو غي1 مباشرة باألهداف املعددة أعاله 

وتن ية  تطوير  شأنها  من  التي  أو 

الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل السجاري.
: زاوية شارع عبد  املقر اإلجس اعي 

املومن وزنقة سومية، ع ارة شهرزاد 

 ،22 الرقم  الخامس  الطابق   ،3

الدارالبيضاء.

محدد   : اإلجس اعي  الرأس ال 

إلى  درهم مقسم   511.111 مبلغ  في 

111درهم  فئة  من  سهم   5.111

للسهم الواحد.

السنة املالية : تبسدئ في  فاتح يناير 

وتنسهي في 31 ديس 15 من كل سنة.

ومراقب  اإلدارة  مجلس 

الحسابات:

يسكون أول مجلس إداري للشركة 

وملدة ثالث سنوات تنسهي عند عقد 

لل ساه ين  العادي  العام  الج ع 

قصد املصادقة على حسابات السنة 

 2123 ديس 15   31 املالية املنتهية في 

من :

مغربي  بايحيى،  نبيل  السيد 

أكسوبر   19 يوم  مزداد  الجنسية، 

بالرباط  مقيم  بالرباط،   1968

الوطنية  للبطاقة  وحامل  السوي�سي 
.A354213 رقم

مغربي  الخطيب،  نوفل  السيد 

 1969 6 مارس  الجنسية، مزداد يوم 

بطنجة، مقيم بالدار البيضاء وحامل 

.K169444 للبطاقة الوطنية رقم

مغربي  فباح،  أمين  السيد 

سبس 15   13 يوم  مزداد  الجنسية، 

بالدار  مقيم  بالدارالبيضاء،   1981

الوطنية  للبطاقة  وحامل  البيضاء 
.BJ279747 رقم

مغربي  فكاك،  طارق  السيد 

الجنسية، مزداد يوم 16 يونيو 1978 

بالدارالبيضاء  مقيم  بالدارالبيضاء، 

.BL569 وحامل للبطاقة الوطنية رقم
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ACDEN، شركة  تم تعيين شركة 
مقرها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
شارع  بالدارالبيضاء  اإلجس اعي 
املالية  للحسابات  ك راقب  غاندي، 

األولى.
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
ب دينة الدارالبيضاء بساريخ 11 يوليو 
2121، قرر مسصرفوا الشركة تعيين 
السيد نبيل بايحيى كرئيس مدير عام 
للشركة ملدة واليسه باملجلس اإلداري.

اإليداع القانوني والتسجيل.
وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة لدى املركز الجهوي لإلستث ار 
 31 بساريخ  الدارالبيضاء  ب دينة 
السجل  تحت رقم   2121 أغسطس 

السجاري 514353.
ب قس�سى مقسطف وبيان

مزار أوديت واستشارات

191 P

مزار أوديت واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 6.441.511

مقرها اإلجس اعي : زاوية شارع عبد املومن وزنقة 

كالفون الدارالبيضاء

SQUARE FACTS
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ ب دينة  
 ،2121 يونيو   24 بساريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

الخصائص السالية :
.SQUARE FACTS : التس ية

املسؤولية  ذات   : الشركة  شكل 
املحدودة ذات شريك وحيد.

الهدف : تهدف الشركة في املغرب 
ك ا في الخارج إلى :

منها  والسحقق  البيانات  ج يع 
وتحليلها.

وج يع  والسدريب  اإلستشارات 
باإلست1اتيجية  املسعلقة  الخدمات 
وأمن املعلومات والبيانات الشخصية 

واملوارد البشرية.

املشاركة املباشرة أو غي1 املباشرة 

تسعلق  قد  التي  الع ليات  ج يع  في 

بأحد  مباشر  غي1  أو  مباشر  بشكل 

طريق  عن  أعاله  املذكورة  األشياء 

الشركة حقوق  أو  عناوين   إنشاء 

الج عيات أو  اإلندماج  ع ليات  أو    

 أو املشاركات أو غي1 ذلك.

الع ليات  كل   : عامة  وبصصة 

التي  واملالية  والسجارية  الصناعية 

لها عالقة بالهدف اإلجس اعي أعاله، 

والتي من شأنها تطوير وتن ية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة  ابسداء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل السجاري.

املقر اإلجس اعي : 11، زنقة الكرم، 

الرياض  حي  الطابق األول،  الرقم4، 

الرباط.

في  محدد   : اإلجس اعي  الرأس ال 

 51 إلى  مقسم  درهم   5.111 مبلغ 

للحصة  111درهم  فئة  من  حصة 

الواحدة مدفوعة بالكامل من طرف 

 SQUARE شركة  الوحيد  الشريك 

. FACTS

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 15   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

وملدة  الشركة  ستسي1   : التسيي1 

غي1 محددة من طرف السيد :

 ،JAMES, ARTHUR OSBORN

 16 يوم  مزداد  الجنسية،  برطاني 

وحامل  بصرنسا  مقيم   ،1981 أبريل 

لجواز السصر رقم 123942483.

اإليداع القانوني والتسجيل.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية   املحك ة  لدى  الشركة 

ملدينة الرباط بساريخ 2 سبس 15 2121 

السجاري  بالسجل  سجلت  حيث 

لنصس املدينة تحت رقم 154379.
ب قس�سى مقسطف وبيان

مزار أوديت واستشارات
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 VICTINVEST

S.A.R.L AU

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد رسمي حررب كسب 

الحالوي،  الزهراء  فاط ة  األسساذة 

موثقة بالقنيطرة تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

  VICTINVEST املس اة شركة  وحيد 

S.A.R.L AU بساريخ 22 يونيو 2121، 

 2121 يوليو   8 في  بالقنيطرة  سجل 

األمر   ،25428 اإليداع  تحت سجل 

تح ل  والتي   ،23464 باالسسخالص 

الخصائص السالية :

 15 القنيطرة   : اإلجس اعي  املقر 

الشوب  األع ال  مركز  سبو  زنقة 

مكسب 2 طابق 5.

رأس ال الشركة : 111.111 درهم 

مقسم إلى 1.111 حصة من فئة 111 

الشكل  الواحدة على  للحصة  درهم 

السالي :

 1111 شويطار  ح و  السيد 

حصة.

الهدف اإلجس اعي :

اإلنعاش العقاري.

تجزئة العقارات،  العقارات،  بناء 

شاء العقارات، وكل ما يسعلق بذلك، 

له عالقة مباشرة وغي1  وكل نشاط 

مباشر بهذا الهدف.

التسيي1 : من السيد ح و شويطار 

شريك وحيد.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

بالقنيطرة  اإلبسدائية  باملحك ة 

تحت   2121 سبس 15  فاتح  بساريخ 

رقم62143.

193 P

مكسب األسساذة مونيا بوفراوي

موثقة بسال

شار اللة أس اء، زنقة القطيف، إقامة أكرم 

الطابق الثالت شقة رقم 7 رقم 7

 GROUPE SCOLAIRE PAUL

VALERY SOUISSI PRIVE

SARL

ش.م.م

حرر  موثق  بيع  عقد  ب قس�سى 

ب كسب   2121 يوليو   2 بساريخ 

األسساذة مونيا بوفراوي موثقة بسال، 

والذي فادق باإلج اع على القرارات 

اآلتية :

تم تصويت 1111 حصة إجس اعية 

العلوة  أمين  السيد  ي لكها  التي 

واآلنسة  البضري  عزيزة  والسيدة 

ياس ين العلوة والسيد ج ال الدين 

 GROUPE SCOLAIRE العلوة بشركة

 PAUL VALERY SOUISSI PRIVE

لصائدة السيد اسامة العلوي   SARL

السلي اني.

اسسقالة  قبول  ثم  سبق  ملا  تبعا 

السيدة عزيزة البضري وأح د امين 

وإبراءه ا  التسيي1  مهام   العلوة من 

غي1  ملدة  وحيد  مسي1  تعيين  وتم 

العلوي  اسامة  السيد  محدودة 

القانوني  الشكل  وتغيي1  السلي اني 

املسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  املحدودة 

محدودة بشريك وحيد.

1 و6 و7 و16  وتم تغيي1 الصصول 

من النظام األسا�سي للشركة.

املحك ة   : املحضر  اإليداع  تم 

الرقم  تحت  بالرباط  السجارية 

117111/2121 بساريخ فاتح سبس 15 

.2121

194 P
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AKSAL CALIFORNIA
SARL D’AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأس الها : 53.447.111 درهم

املقر اإلجس اعي : ع ارة السصراوتي، 

كم، 7,5 طريق الرباط )عين السبع)

السجل السجاري : 21.499

الزيادة والسخصيض في الرأس ال 
اإلجس اعي

موافقة النظام األسا�سي مع القانون 
رقم 21-19

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

للشركة   2121 يونيو   15 بساريخ 

 AKSAL CALIFORNIA املس اة، 

SARL D’AU ش.م.م قررت ما يلي :

اإلجس اعي  الرأس ال  في  الزيادة 

درهم   35.463.111 قدره  ب بلغ 

إلى  درهم   53.447.111 من  لرفعه 

88.911.111 درهم عن طريق إنشاء 

354.361 حصة جديدة.

الشركة  رأس ال  تخصيض 

درهم   69.247.111 قدره  ب بلغ 

إلى  درهم   88.911.111 من  لح له 

19.663.111درهم.

للشركة   : اإلجس اعي  الرأس ال 

 AKSAL CALIFORNIA املس اة 

مبلغ  في  حدد  والذي   SARL D’AU

مقس ة  درهم   19.663.111

إجس اعية  حصة   196.631 إلى 

شركة  الوحيد  للشريك  مخصصة 

 .GROUPE AKSAL SA

األسا�سي  النظام  وتنظيم  تحيين 

الجديد  التشريع  حسب  للشركة 

مس م   21.19 رقم  القانون  بسطبيق 

املسعلق   5.96 رقم  للقانون  ومعدل 

بالشركات ذات املسؤولية املحدودة.

القانوني بكسابة الضبط  تم اإليداع 

بالدارالبيضاء  السجارية   باملحك ة 

بساريخ 19 أغسطس 2121 تحت رقم 

.791316
من أجل اإليجاز والبيان
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AMAZZIN
SA

 شركة مساه ة
رأس الها : 121.111.111 درهم

املقر اإلجس اعي : ع ارة السصراوتي، 
كم، 7,5 طريق الرباط )عين السبع) 

الدارالبيضاء
السجل السجاري عدد : 355.113
اسسقالة الرئيس املدير العام من 

منصبه وك سصرف
تعيين رئيسة مديرة عامة

ف15اير   25 بساريخ  اإلدراة  مجلس 
ش.م.   AMAZZIN لشركة   ،2121
امين  السيد  اسسقالة  وقبل  علم 
مدير  كرئيس  منصبه  من  التهراوي 

عام ومن مهامه ك سصرف.
سلوى  السيدة  تعيين  قرر 
أبوالحجول اإلدري�سي ب نصب رئيسة 
مديرة عامة وذلك خالل مدة انسدابها 

ك سصرفة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية   املحك ة  لدى  الضبط 
أغسطس   23 يوم  بالدارالبيضاء 

2121 تحت رقم 791511.
من أجل اإليجاز والبيان
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 FONCIERE MAROCAINE
ECONOMIQUE

S.A.R.L
D’ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 14.111.111 درهم
املقر اإلجس اعي : ع ارة زينيت 

1، تجزئة السوفيق الطابق الرابع 
)سيدي معروف) الدارالبيضاء
السجل السجاري رقم 272.583
تجديد مدة انسداب املسي1يين

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
للشركة   2121 يونيو   31 بساريخ 
 FONCIERE MAROCAINE املس اة
الشريك  ش.م   ECONOMIQUE
انسداب  مدة  تجديده  تم  الوحيد، 
سنوات وهم   3 مسي1ي الشركة ملدة 

كالسالي :

السيد يوسف الراقي.

السيدة إلهام ملك.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية   باملحك ة  الضبط  كسابة 

بالدارالبيضاء يوم 3 أغسطس 2121 

تحت رقم 788841.
من أجل اإليجاز والبيان
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BENACER CAR
S.A.R.L A.U

على   2121 أغسطس   18 تم يوم 

الساعة العاشرة فباحا الج ع العام 

 BENACER CAR اإلسسثنائي لشركة 

شركة ذات املسؤولية   S.A.R.L A.U

 511.111.11 رأس الها  املحدودة 

تجزئة  اإلجس اعي  ومقرها  درهم 
الثاني  الطابق   ،81 رقم   ،2 بوسسة 

تم  حيث  السراغنة  قلعة  العطاوية 

ما يلي :

باع السيد عبد النافر العاطصي 

باشة  للسيدة  سهم   5111 حصة 

السعريف  لبطاقة  الحاملة  العاطصي 

.Y329155 الوطنية رقم

حصيظ  مح د  السيد  تعيين 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
مسي1ا للشركة لصت1ة   Y423766 رقم 

غي1 محدودة والسيدة باشة العاطصي 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم Y329155 مسي1ة مساعدة.

باملحك ة   القانوني  اإليداع  تم 

يوم  السراغنة  لقلعة  اإلبسدائية 

رقم  تحت   2121 أغسطس   26
السجاري  السجل  رقم   2121/372

.3441
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STE. SMTR LAATAMNI
S.A.R.L

تأسيس شركة
 2121 أغسطس   16 بساريخ  تم 

ذات  لشركة  منظم  قانون  وضع 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بامل يزات السالية :

 STE. SMTR  : التس ية 

.LAATAMNIS.A.R.L

الهدف :

مقاول األع ال املسنوعة أو البناء.

تاجر.

املقر اإلجس اعي : دوار اوالد أيوب، 

ج اعة العثامنة، قلعة السراغنة.

سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 

16 أغسطس 2121.

اإلجس اعي:  الرأس ال 

على  مقسم  درهم   111.111.11

1111 سهم من فئة 111 درهم موزع 

كاآلتي :

وفؤاد  عاطف  يوسف  السيد 

الحي ر 1111حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15.

السيد  طرف  من  تسي1   : اإلدارة 

يوسف عاطف.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم  السراغنة  لقلعة  اإلبسدائية 

رقم  تحت   2121 أغسطس   25

. 369/2121
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TERROIR FOOD
SARL AU

العنوان : شارع عقبة رقم 46 ع ارة 
رقم 2 اكدال الرباط

تسجيله  تم  محضر  ب قس�سى 

ما  إقرار  تم   2121 يونيو   21 بساريخ 

يلي :

من  الشركة  اسم  تغيي1 

اسم  إلى   TERROIRE FOOD

.CHAMPION GOURMET

تغيي1 املقر اإلجس اعي إلى العنوان 

 5 رقم  مسجر   111 رقم  إقامة  السالي 
رياض االندلس حي الرياض الرباط.

بنود أخرى.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

عدد  تحت   2121 يوليو   19 بساريخ 

. 116139
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 INTER PLOMBERIE

MAROCAINE
SARL

العنوان : 13 إقامة املوحدين مسجر 

رقم 3 حسان الرباط

تسجيله  تم  محضر  ب قس�سى 

ما  إقرار  تم   2121 يوليو   26 بساريخ 

يلي :

عبد  السيد  من  تصويت حصص 

والسيدة  سهم   2551 عيوش  اإلله 

سهم والسيدة   511 مليكة الع راني 

والسيدة  سهم   211 عيوش  نوال 

السيد  إلى  سهم   251 اي ان عيوش 

مح د االمين عيوش.

الشركة  رأس ال  زيادة 

إلى  درهم   511.111.11 من 

1.211.111.11 درهم

بنود أخرى.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

عدد  تحت   2121 يوليو   29 بساريخ 

. 116499

201 P

BIHI INIVERSE
SARL AU

24 زنقة عث ان ابن عصان بطانة سال

تصويت حصص إجس اعية
اسسقالة مسي1

 وتعيين مسي1 جديد
العام  الج ع  ملحضر  تبعا 

 4 يوم  بسال  املؤرخ  اإلسسثنائي 

شركة  شريك  قرر   2121 أغسطس 

محدودة  شركة   BIHI INIVERSE

املسؤولية للشريك الوحيد ما يلي :

 111 تصويت  على  املصادقة 

حصة إجس اعية التي ي لكها السيد 

السيد  لصائدة  مح د  بوالصوادق 

دحنون عبد هللا.

بوالصوادق  السيد  اسسقالة 

وتعيين  ك سي1  منصبه  من  مح د 

السيد دحنون عبد هللا ك سي1 جديد.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبسدائية  املحك ة  لدى  السجاري 

بسال بساريخ 4 أغسطس 2121 تحت 

الرقم 37241.
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NORTH STRONG SERVICE
SARL

العام  الج ع  عقد  ب وجب 

بساريخ  بالرباط  املسجل  اإلسسثنائي 

ما  2121 قرر الشركاء  11 أغسطس 

يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

السالي إقامة الجد الزهراء الشقة رقم 

7 الطابق 3 عين عسيق ت ارة.

تصويت السيد ميلود الطاهري 51 

حصة للسيد عبد الحق بندغو.

تصويت السيد مح د ات واليت 51 

حصة للسيدة سناء السصار.

للشركة  السجاري  اإلسم  تغيي1 

 NORTH إلى   SALMA GARD

.STRONG SERVICE
الطاهري  ميلود  السيد  اسسقالة 

مهام  من  ات واليت  مح د  والسيد 

تسيي1 الشركة .

السصار  سناء  السيدة  تعيين 

ك سي1ة للشركة ملدة غي1 محدودة.

الضبط  بكسابة  القانوني  اإليداع 

لدى املحك ة اإلبسدائية بس ارة بساريخ 

فاتح سبس 15 2121 تحت رقم 6379.

203 P

شركة آ طي ماستر
تأسيس شركة

مركب موالي اس اعيل إقامة 6 

شقة 9 املدينة الجديدة، 51111، 

مكناس، املغرب

آ طي ماست1

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 

وعنوان مقرها االجس اعي : مركب 

موالي اس اعيل إقامة 6 شقة 9 

املدينة الجديدة- 51111 مكناس، 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 رقم السقييد في السجل السجاري: 
54153

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
آ طي   : ب خسصر تس ينها  االقسضاء 

ماست1.
غرض الشركة بإيجاز : 

أشغال مسنوعة.

 نجارة األملنيوم.
نجارة الخشب وأشغال اإلينوكس.
مركب  االجس اعي:  املقر  عنوان 
 9 شقة   6 إقامة  اس اعيل  موالي 
مكناس،   51111 الجديدة-  املدينة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 11.111  : الشركة  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقس ة كالسالي :
السيد علي الدح اني : 111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
 : عنوانه  الدح اني  علي  السيد 
شقة  ع ارة س1   1 إقامة ابن سينا 
11 املدينة الجديدة، مكناس، املغرب
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة : 
عنوانه  الدح اني  علي  السيد 
شقة  ع ارة س1   1 إقامة ابن سينا 
مكناس،  الجديدة،  املدينة   11

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 6 بساريخ  ب كناس  السجارية 
رقم  تحت   2121 أغسطس 

.41411121119715
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ZOYOUNE WORKS
  SARL

شركة محدودة املسؤولية
حل شركة

 ZOYOUNE شركة   تقرير  إن 
املسؤولية  املحدودة   WORKS
ومقرها  درهم   111.111 رأس الها 
شارع   2 شقة رقم   46 اإلجس اعي ب 
 9 عقبة أكدال الرباط واملنعقد يوم 

أغسطس 2121 قرر ما يلي :
 LA DISSOLUTION حل الشركة

.DE LA SOCIETE
ج ال  حنيني  السيد  تعيين 

ك صصي للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 
تحت الرقم   2121 سبس 15   2 بساريخ 

.117161
للخالفة والسذكي1

205 P

JRH

CONSULTING

 TRC SALE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تم تأسيس شركة بالرباط تح ل 
الصصات السالية بساريخ 12 أغسطس 

.2121
 TRC SALE  : اإلجس اعي  اللقب 

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

املسؤولية املحدودة.
لها  الشركة   : اإلجس اعي  الهدف 
هدف أيضا في املغرب ك ا في الخارج.

مقاول نقل الركاب.
املعامالت  ج يع  عام،  وبشكل 
أو  الصناعية  أو  السجارية  املالية 
بشكل  املسعلقة  العقارية  أو  املالية 
مباشر أو غي1 مباشر ب وضوع الشركة 
ذلك  في  ب ا  مصالحها،  لصالح  أو 
ج يع  مع  أشكاله  بج يع  السعاون 
الع ليات أو الشركات التي لديها كائن 

م اثل أو ملحق.
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درهم   111.111.11  : ملال  رأس 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة.
الكريوي  إدريس  السيد 

511حصة.
السيد عادل الكرايني 511 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل .
املقر اإلجس اعي : 48 شارع ابو بكر 
 2 الصديق إقامة اي ان، مكسب رقم 

القنيطرة.
التسيي1 :

 السيد إدريس الكريوي.
السيد عادل لكريني.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  بالقنيطرة  اإلبسدائية 

بالسجل السجاري 62181.
206 P

 EL YA MOUNI
PROMOTION

SARL
تأسيس

ماي   5 إطار عقد عرفي بساريخ  في  
األسا�سي  القانون  وضع  تم   2121

لشركة ذات املعايي1 السالية :
 EL YA MOUNI  : التس ية 

.PROMOTION SARL
األهداف :

اإلنعاش العقاري.
الدارالبيصاء زنقة سوميا   : املقر 
إقامة شهرزاد 3 الطابق5 رقم 22 حي 

النخيل.
من  الشركة  تسي1  يسم   : التسيي1 

طرف :
السيدان الي وري رشيد.

خليل كريصة.
محدودة  غي1  ملدة  وذلك 

وبسوقيعه ا.
املساه ة :السيد الي وري رشيد 

51111.11 درهم.

 51111.11 كريصة  خليل  السيد 
درهم.

املدة : 99سنة.
ب قدار  حدد   : الشركة  رأس ال 

111111.11 درهم.
: تم وضعه لدى  اإليداع القانوني 
بالدارالبيضاء  السجارية  املحك ة 
رقم  تحت   2121 يوليو   28 بساريخ 

.787663
207 P

ONGE D’OR شركة
ش.م.م. ذات الشريك الوحيد
رأس الها : 111.111.11 درهم

مقرها اإلجس اعي :215 مج وعة 91 
حي املغرب العربي ت ارة

 19 بس ارة  مؤرخ  عقد  ب قس�سى 
القوانين  وضع  تم   2121 أغسطس 
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد ذات امل يزات 

السالية :
التس ية : ONGE D’OR ش.م.م. 

ذات الشريك الوحيد
الهدف :

 أع ال النجارة واألملنيوم
 91 215 مج وعة   : املقر الرئي�سي 

حي املغرب العربي ت ارة.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
ب ا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
على  مقسم  درهم   111.111 قدره 
111درهم  بنسبة  حصة   1111

للواحدة.
األرباح  من   %  5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للسأسيس اإلحسياطي.
تدار الشركة من طرف   : التسيي1 
الجليل  عبد  سيدي  الرحالي  السيد 

ملدة غي1 محدودة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبسدائية بس ارة بساريخ 26 أغسطس 
السجاري  السجل  رقم  تحت   2121

.134157
للبيان والنشر

ست1اك ا

208 P

ESPACE TWIN A
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
ب قس�سى عقد عرفي بسال بساريخ 

وضع  تم   ،2121 أغسطس   28

ذات  لشركة  األساسية  القوانين 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية :

 ESPACE  : التس ية اإلجس اعية  

.TWIN A
الهدف اإلجس اعي :

مقهى.

مسعهد.

السصاوض.

حي   ،874 رقم   : اإلجس اعي  املقر 

السالم، سال.

املدة اإلجس اعية: 99 سنة.

حدد رأس   : الرأس ال اإلجس اعي 

 111.111.11 مبلغ  في  الشركة  مال 

درهم موزع على 1111 حصة من فئة 

111 للحصة وزعت ك ا يلي :

 1111 السيد عدي عبد اللطيف 

حصة.

تم تعيين السيد عدي   : التسيي1   

عبد اللطيف ك سي1 للشركة ملدة غي1 

محدودة.

تم التسجيل في السجل السجاري 

باملحك ة  الضبط  كسابة  لدى 

اإلبسدائية بسال تحت رقم 34245.

 209 P

ARADIS MAHAL RIAD
SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك وحيد

ب قس�سى عقد عرفي بسال بساريخ 

تم وضع القانون   ،2121 مارس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وحيد،  بشريك  املحدودة 

الخصائص السالية :

 PARADIS : التس ية االجس اعية 

.MAHAL RIAD SARL AU

تنظيم   : االجس اعي  الهدف 
الحصالت.

الح راء  الدار   : االجس اعي  املقر 
زنقة الوالدية رقم 138 سال.

املدة االجس اعية : 99 سنة ابسداء 
من تاريخ تأسيسها.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 111.111 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 
حصة من   1111 درهم موزعة على 
درهم للحصة وزعت ك ا   111 فئة 

يلي :
السيدة دابلي كري ة 1111 حصة.

مج وع الحصص 1111 حصة.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديس 15 من كل سنة.
: تم تعيين السيدة دابلي  التسيي1 
غي1  ملدة  للشركة  ك سي1ة  كري ة 

محدودة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت   ،2121 أغسطس   26 بساريخ 

رقم  37215.
210 P

SOLONIMAR
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قد   ،2121 يوليو   9 بساريخ  الرباط، 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
.SOLONIMAR : التس ية

مكسب   : االجس اعي  الهدف 
والسوظيف  التسيي1  في  اإلرشادات 

والتشغيل األشخاص.
راس ال الشركة : 111.111 درهم 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة الواحدة.
السيدة نجاة اني1فاد رقم بطاقة 
الوطنية AE64159 ب 1111 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
تاريخ وضع  من  أو  النهائي  السأسيس 

السجل السجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديس 15 من كل سنة ما عدا   31 إلى 

السنة األولى من تاريخ التسجيل.
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دايات عوا الطابق   6 رقم   : املقر 
الرابع ع ارة 16 أكدال الرباط.

املسي1ة فاط ة اني1فاد رقم بطاقة 
.AB216929 الوطنية

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.154325

211 P

STE B C RENOV
SARL AU

رأس الها : 111.111 درهم
سجل تجاري رقم 154353 بالرباط

ت ت   ،2121 أغسطس   2 بساريخ 
لشركة  األسا�سي  النظام  فياغة 
رأس الها   ،B.C RENOV SARL AU

111.111 درهم.
 15 شارع   : االجس اعي  مقرها 

األبطال الع ارة 4 أكدال الرباط.
وأشغال  أشغال البناء   : املوضوع 

مخسلصة.
الشريك الوحيد السيد الشرقاوي 
يناير   23 في  الجنسية مزداد  مغربي 
للبطاقة  حامل  بالرباط   1991
ساكن   ،AD174391 رقم  الوطنية 
بحي واد الذهب فسح الخي1 العبادي 

ت ارة ب 1111 حصة.
فوض تسيي1 الشركة املشت1ك ملدة 
الشرقاوي،  بدر  للسيد  محددة  غي1 
يناير   23 في  الجنسية مزداد  مغربي 
للبطاقة  حامل  بالرباط   1991

.AD174391 الوطنية رقم
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 
بالرباط في فاتح سبس 15 2121، تحت 

رقم 117118.
212 P

 GEO TARGET
EXPLORATION

SARL AU
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تأسيس  تم   ،2121 11 أغسطس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد والتي تح ل الخصائص 

السالية :

   GEO TARGET   : التس ية 

.EXPLORATION

.SARL AU : الصصة القانونية

مكسب   : االجس اعي  الهدف 

)خدمات  والبحث  الدراسات 

االسسخراجية  للصناعات  دعم 

املحاجر  ومناجم  للهيدروكربون 

وموارد املياه.

والدراسات  الجيولوجي  السعدين 

والسوافل  الهيدروجيولوجية، 

والجغرافيا.
رأس ال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   111

بين الشركاء على الشكل السالي :

 1111 طاسين  لحسن  السيد 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : ع ارة 58 السنة 
الشقة A3 زنقة سبو أكدال الرباط.

املسي1 : السيد لحسن طاسين.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.154359

213 P

EFFYIS DIGITAL
SARL

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 

 ،2121 يونيو   11 بساريخ  الرباط  في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

 EFFYIS DIGITAL  : التس ية 

.SARL

االستشارات   : االجس اعي  الهدف 

اإلدارية.

تنصيذ نضم املعلومات.
راس ال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة الواحدة.

يونس عراقي حسيني 511 حصة.

ع ر بن يحيى 511 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 3 شقة  مكرر   12 ع ارة   : املقر 
زنقة لبنان املحيط الرباط.

حسيني  عراقي  يونس   : املسي1 

وع ربن يحيى.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.154319

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ  31 أغسطس 

2121، تحت رقم 117169.

214 P

EL KAYAN EL MISRY
SARL AU

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 

 ،2121 يوليو   15 بساريخ  الرباط  في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

 EL KAYAN ELMISRY : التس ية

.SARL AU

االسسي1اد   : االجس اعي  الهدف 

والسصدير.
راس ال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة الواحدة.

مح د اح د سيد ابو العال 1111 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 3 شقة  مكرر   12 ع ارة   : املقر 
زنقة لبنان املحيط الرباط.

ابو  سيد  اح د  مح د   : املسي1 

العال.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.154317

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ 31 أغسطس 

2121، تحت رقم 117168.

215 P

فيطا كوم

مكسب الحسابات والجبايات واستشارة 

املقاوالت

31 زنقة لبنان الشقة رقم 8 املحيط الرباط

الهاتف : 1537723112

STE VAUDLUX DESIGN

SARL AU

رأس الها : 111.111 درهم

العنوان : شارع عبد الكريم الخطابي 

69 تجزئة املسسقبل فسح الخي1، 

ت ارة

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تأسيس  تم   ،2121 أغسطس   24

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد ذات الخصائص السالية: 

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

.VAUDLUX DESIGN : التس ية

الهدف : فناعة االفرشة.

املقر االجس اعي : شارع عبد الكريم 

فسح  املسسقبل  تجزئة   69 الخطابي 

الخي1 ت ارة.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.

في  حدد   : االجس اعي  الراس ال 

 1111 إلى  مقس ة  درهم   111.111

درهم لكل حصة   111 حصة بقي ة 

بحوزة السيد شريف لطرش.

السنة ا الجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 15.

تم تعيين السيد   : تسيي1 الشركة 

ملدة  للشركة  مسي1ا  لطرش  شريف 

غي1 محددة.
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باملحك ة  اقانوني  اإليداع  تم 

 2121 السجارية بساريخ فاتح سبس 15 

بس ارة.
 134179 السجاري  السجل  رقم 

بس ارة.

216 P

فيطا كوم

مكسب الحسابات والجبايات واستشارة 

املقاوالت

31 زنقة لبنان الشقة رقم 8 املحيط الرباط

الهاتف : 1537723112

 STE BAHAJJOUB SAAD

DESIGN
SARL

AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 3 ISKANE N°14

GUICHE LES OUDAYAS RABAT

RC : 72991

تصصية الشركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

العام  الج ع  قرر   ،2121 يونيو   31

 STE BAHAJJOUB SAAD لشركة  

املسؤولية  ذات   DESIGN SARL

املحدودة ما يلي :

محضر السصصية.

املوافقة على الحسابات الخسامية.

تصريف املصصي للشركة.

السصصية النهائية للشركة.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط في 2 سبس 15 2121، 

تحت رقم 117171.

217 P

 GLOBAL CONSEIL &

SERVICES
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالرباط قد تم   2121 أغسطس   18

تأسيس شركة :

 GLOBAL CONSEIL & : التس ية

.SERVICES

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

الهدف االجس اعي : أشغال البناء.

 111.111  : الشركة  رأس ال 

درهم.

شارع   15 رقم   : االجس اعي  املقر 

األبطال شقة 4 أكدال الرباط.

التسيي1 : بولعجول مح د حجي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  السجاري  بالسجل  القانوني 

بالرباط تحت رقم  املحك ةالسجارية 

.154321

218 P

غرناطة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 111.111 درهم

العنوان : حي الرياض االطر قطاع 25 

الع ارة ن ج الشقة 7 الرباط

وقف نشاط الشركة
ب قس�سى عقد عرفي أثقف الج ع 

ذات  شركة  غرناطة  لشركة  العام 

رأس الها  قدر  محدودة  مسؤولية 

مقرها  ويوجد  درهم   111.111

االجس اعي بالعنوان السالي حي الرياض 

األطر قطاع 25 الع ارة ن ج الشقة 7 

الرباط، على ما يلي :

الج ع  قرر   : الشركة  تصصية 

لشركة  ألوانه  السابق  الحل  العام 

«غرناطة».

تعيين مأمور السصصية.

تقرير  على  العام  الج ع  فادق 

«غرناطة»  شركة  لسصصية  مأمور 

السيد عبد العزيز بن مح د بن عبد 

هللا الخنيزان.

العام  الج ع  قرر  السصصية:  مقر 

لسصصية  محال  االجس اعي  املقر 

الشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بسايخ فاتح سبس 15 2121، تحت رقم 

.117194

219 P

شركة كنافير
شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 11.111 درهم
العنوان : شارع املجد ع ارة 7 رقم 3 

يعقوب املنصور، الرباط
وقف نشاط الشركة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
اتصق  بالرباط   ،2121 أغسطس   13
الج ع العام لشركة كنافي1 مسؤولية 
 11.111 يقدر رأس الها ب  محدودة 
االجس اعي  مقرها  ويوجد  درهم 

بالعنوان السالي :
شارع املجد ع ارة 7 رقم 3 يعقوب 

املنصور بالرباط على ما يلي :
تصصية الشركة :

السابق  الحل  العام  الج ع  قرر 
ألوانه لشركة كنافي1.

تعيين مامور السصصية.
تقرير  على  العام  الج ع  فادق 
كنافي1  شركة  لسصصية  مأمورين 
اوبل  والسيد  جامع  بل15يك  السيد 

العربي.
مقر السصصية.

قرر الج ع العام املقر االجس اعي 
محال لسصصية الشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالرباط 
بساريخ فاتح سبس 15 2121 تحت رقم 

.117195
220 P

إيموبيالم
شركة ذات مسؤولية محدودة
يقدر رأس الها : 11.111 درهم

العنوان : 6 زنقة ضاية عوا الطابق 
الرابع ع ارة 16 أكدال، الرباط

زيادة رأس املال باملساه ة العينية
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
مسؤولية  ذات  شركة  إي وبيالم 
امل�سي  رأس الها  يقدر  محدودة 
قدما في زيادة رأس املال عن طريق 
املساه ة العينية أرض جرداء تسمى 
رياض االندلس ح مسجلة تحت رقم 
على الحصاظ  مكسب  في   51/22421

 األرا�سي في الرباط أكدال رياض والتي 

امللكية  ارفاق نسخة من شهادة  تم 

ب ساه ات  الخاص  السقرير  بهذا 

تقدم  واليت  الخارجية  املصوضية 

قي تها ب بلغ 5.342.411 درهم.

بعد ما ورد أعاله سيكون السوزيع 

على  املال  وللرأس  لألسهم  الجديد 

النحو السالي :
السيد زهي1 ملزي15ي   : الراس املال 

5.342.411  درهم.

السيد زهي1 ملزي15ي 53524 حصة.

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.

لشركة  العام  االجس اع  يقرر 

االسا�سي  النظام  تحيين  إي وبيالم 

للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالرباط 

بساريخ فاتح سبس 15 2121، تحت رقم 

.117193

221 P

STE ARCADE HEALTH
تصصية شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رأس الها : 11.111 درهم

العنوان : تجزئة 24 ع ارة 42 محل 

2 سكسور 1، املسي1ة ت ارة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

11 ماي 2121، بالرباط اتصق الج ع 

العام لشركة أركاد هلت شركة ذات 

وحيد  لشريك  محدودة  مسؤولية 

درهم   11.111 ب  رأس الها  يقدر 

بالعنوان  االجس اعي  مقرها  ويوجد 

 2 محل   42 ع ارة   24 تجزئة   : السالي 

سكسور 1 املسي1ة ت ارة على ما يلي :

مصادقة تقرير املصصي.

ت ت املصادقة على تقرير املصصي 

الذي يوضح أن شركة أركاد هلت في 

وضعية مالية قانونية تجاه اآلخرين 

م وليها  تجاه  دين  أي  لها   وليس 

والخواص.
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فالحية املصصي
قرر الج ع العام إعطاء الصالحية 
الكاملة للسيدة فرحات ليلى بصصتها 

املصصي لشركة أركاد هلت.
اغالق السصصية.

قرر ا لج ع العام االغالق النهائي 
لشركة أركاد هلت.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالرباط  
بساريخ فاتح سبس ر 2121، تحت رقم 

.117196
222 P

أكروفيش
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 11.111 درهم
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
تم تأسيس شركة   ،2121 يونيو   28
يقدر  محدودة  مسؤولية  ذات 

راس الها 11.111 درهم.
التس ية : شركة أكروفيش.

شراء  وتصدير  اسسي1اد   : الهدف 
البحرية  منسجات  وتقييم  وبيع 

الطازجة املج دة أو املج دة.
ضاية  زنقة   6  : االجس اعي  املقر 
أكدال   16 عوا الطابق الرابع ع ارة 

الرباط.
املدة : الشركة 99 سنة ابسداء من 

يوم السأسيس.
في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
11.111 درهم مقسم إلى 111 حصة 
لكل  درهم   111 ب قدار  اجس اعية 

حصة.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 15.
تم تعيين السيد   : تسيي1 الشركة 
عبد االله دري�سي ك سي1 للشركة ملدة 

غي1  محددة.
توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤخذ 5% لسكوين االحسياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 15 

2121، تحت رقم 117193  .
223 P

اس كورك ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة
يقدر راس الها : 11.111 درهم

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
2121، تم تأسيس شركة  يونيو   21 
رأس الها  محدودة  مسؤولية  ذات 
مقرها  ويوجد  درهم   11.111
11 بلوك   : االجس اعي بالعنوان السالي 
الشرق،  اليوسصية  كندافة  شارع   1

الرباط.
التس ية : شركة اس كور ماروك.

الصلين  وشراء  بيع   : الهدف 
ومشسقاته.

املقر االجس اعي : 11 بلوك 1 شارع 
كندافة اليوسصية الشرق الرباط.

املدة : مدة الشركة 99 سنة ابسداء 
من يوم السأسيس.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
11.111 درهم مقسم إلى 111 حصة 
لكل  درهم   111 مقدار  اجس اعية 

حصة.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 15.
تم تعيين السيد   : تسيي1 الشركة 
فيسور منويل دوض ريز فريرا، ك سي1 

للشركة ملدة غي1 محددة.
توزيع االرباح :من األرباح الصافية 
تؤخذ 5% لسكوين االحسياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ فاتح سبس 15 2121، تحت رقم 

.117191
224 P

بي ايمو
شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر راس الها : 111.111 درهم
تأسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ تم في  
تم تأسيس شركة   ،2121 يونيو   14
رأس الها  محدودة  مسؤولية  ذات 

111.111 درهم.
التس ية : شركة بي اي و.

الهدف : االنعاش العقاري.

ضاية  زنقة   6  : االجس اعي  املقر 
أكدال،   ،16 عوة الطابق الرابع رقم 

الرباط.
املدة : مدة الشركة 99 سنة ابسداء 

من يوم السأسيس.
في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 1111 إلى  مقسم  درهم   111.111
درهم   111 حصة اجس اعية مقدار 

لكل حصة.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 15.
تم تعيين السيد   : تسيي1 الشركة 
ملدة  للشركة  ك سي1  اليزامي،  طارق 

غي1 محددة.
توزيع االرباح :من األرباح الصافية 
تؤخذ 5% لسكوين االحسياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ فاتح سبس 15 2121، تحت رقم 

.117191
225 P

STE OUZLAK
SARL AU

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بعض  تغيي1  تم   ،2121 3 أغسطس 
 OUZLAK SARL خصائص الشركة 

AU كالسالي :
اوهرة  منية  السيدة  فوتت 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
حصصها  ج يع   .A333219 رقم 
إلى  حصة   111 وقدرها  االجس اعية 
 ISAL HOLDING SARL شركة 
الحامل  لحلو  خالد  مح د  بالسيد 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.D112522
اوزهرة  منية  السيدة  اسسقالة 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم A333219، وتعين السيد مح د 
خالد لحلو الحامل لبطاقة السعريف 
مسي1   D112522 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غي1 محدودة.
من القانون  و7   6 تغيي1 الصصول 

األسا�سي للشركة كالسالي :

الصصل 6 :
ب بلغ  مساهم  الوحيد  الشريك 
11.111 درهم حيث سسصبح كاألتي :

 ISAL HOLDING SARL شركة 
لحلو  خالد  مح د  بالسيد  امل ثلة 

11.111 درهم.
املج وع 11.111 درهم.

تم تحديد راس مال   :  7 الصصل 
مقس ة  درهم   11.111 في  الشركة 
درهم   111 111 حصة من أفل  إلى 

كاالتي :
 ISAL HOLDING SARL شركة 
لحلو  خالد  مح د  بالسيد  امل ثلة 

111 حصة.
املج وع : 111 حصة.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ 25 أغسطس 

2121، تحت رقم 116985.
226 P

STE AMANE FILAHA
SARL AU

تلقاه  رسمي  عقد  ب قس�سى 
بساريخ  العيادي  عث ان  األسساط 
واملسجل   ،2121 أغسطس   17
 ،2121 أغسطس   18 بأكادير بساريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 AMANE FILAHA SARL مس اة 
درهم،   111.111 رأس الها   ،AU
 N42 RDC LOT بأكادير  مقرها 
 AL MOKHTAR SOUSSI 2EME
TRANCHE AGADIR هدفها النشاط 
 ACTIVITE AGRICOLE الصالحي 
الحسين  السيد  وحيد  مسي1  ي ثلها 
السعريف  لبطاقة  الحامل  وماست 

:JB27158 الوطنية رقم
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 ،2121 سبس 15  فاتح  بساريخ  بأكادير 

تحت رقم 116316.
السجاري  بالسجل  تقييدها  تم 
باملحك ة السجارية بأكادير بساريخ فاتح 

سبس 15 2121، تحت رقم 48675.
227 P
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STE YAFAGRI
SARL

ب قس�سى عقد رسمي تلقاه األسساذ 
17 أغسطس  عث ان العيادي بساريخ 
 18 بساريخ  بأكادير  واملسجل   ،2121
تم تأسيس شركة   ،2121 أغسطس 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 ،YAFAGRI SARL مس اة  الوحيد 
مقرها  درهم،   111.111 رأس الها 
الصالحي  النشاط  وهدفها  بأكادير 
ي ثلها   ACTIVITE AGRICOLE
مسي1 وحيد السيد الحسين وماست 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
والسيدة سارة حمي   JB27158 رقم 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.AB524796 رقم
تم اإليداع القانوني بكسابة البط 
لدى املحك ة السجارية بأكادير بساريخ 
رقم  تحت   ،2121 سبس 15  فاتح 

.116313
السجاري  بالسجل  تقييدها  تم 
باملحك ة السجارية بأكادير بساريخ فاتح 

سبس 15 2121، تحت رقم 48669.
228 P

SALIM FRIGO
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم واحد
بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
تم وضع قوانين   ،2121 2 أغسطس 

الشركة ذات امل يزات السالية :
.SALIM FRIGO : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودن ب ساهم واحد.

وتشغيل وإدارة  إنشاء   : املوضوع 
أنشطة  الس15يد،  وحدات  ج يع 

السخزين البارد.
ب ا في ذلك السخزين العام لج يع 

السلع... الخ اإلفالح امليكانيكي.
الساقية  شارع   : الرئي�سي  املقر  

الح راء رقم 34، العيون.
مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 
إلى  مقس ة  درهم   1.111.111
درهم   111 فئة  حصة من   11.111
السيد  بالكامل  ي لكها  للواحدة، 

مح د سالم الج اني.

السيد  طرف  من  تسي1   : اإلدارة 
مح د سالم الج اني.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
بساريخ فاتح سبس 15 2121، تحت رقم 
2121/2814، وتم تسجيلها بالسجل 
السحليلي عدد  الرقم  السجاري تحت 

.37925
229 P

 MOROCCO DISPLAY SPACE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم واحد
بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
19 أغسطس 2121، تم وضع قوانين 

الشركة ذات امل يزات السالية :
 MOROCCO  : التس ية 

. DISPLAY SPACE
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
استشارات  وكالة   : املوضوع 

وتنظيم الح الت االعالنية.
أو  نشر  أو  اتصاالت  نشاط  أي 

اعالنات من أي نوع.
املقر  الرئي�سي : تجزئة الخي1 شارع 
 ،12 رقم  الشقة   5 رقم  الس ارة 

العيون.
الرأس ال : حدد في مبلغ 111.111 
حصة من   1.111 درهم مقس ة إلى 
مقس ة  للواحدة،  درهم   111 فئة 

كاآلتي :
 411 بنكي1ان  سصيان  السيد 

حصة.
السيد املطيع نبيل 411 حصة.

السيد ع ر برحي 211 حصة.
السيد  طرف  من  تسي1   : اإلدارة 

ع ر برحي.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
بساريخ فاتح سبس 15 2121، تحت رقم 
2121/2813، وتم تسجيلها بالسجل 
السحليلي عدد  الرقم  السجاري تحت 

.37917
230 P

 ELECTRO IMPORT

 TRADING
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
24 أغسطس 2121، تم وضع قوانين 

الشركة ذات امل يزات السالية :
 ELECTRO IMPORT  : التس ية 

.TRADING
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود.
تصدير،  االسسي1اد،   : املوضوع 
ونقل  توزيع  تسويق،  بيع،  شراء، 

املعدات واألجهزة اإللكت1ونية.
شارع مح د   21  : الرئي�سي  املقر  
األول  الطابق  الصسح  حي  السادس 

الشقة رقم 1، العيون.
الرأس ال : حدد في مبلغ 111.111 
حصة من   1.111 درهم مقس ة إلى 
للواحدة،مقس ة  درهم   111 فئة 

كاآلتي :
 511 الطالب  ابن  اح د  السيد 

حصة.
 511 حجوجي  مح د  السيد 

حصة.
السيد  طرف  من  تسي1   : اإلدارة 

اح د بن الطالب ومح د حجوجي.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
بساريخ فاتح سبس 15 2121، تحت رقم 
2121/2815، وتم تسجيلها بالسجل 
السحليلي عدد  الرقم  السجاري تحت 

.37919
231 P

JAMIL PROMOTION
تأسيس شركة

بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   ،2121 2 سبس 15 

الشركة ذات امل يزات السالية :
 JAMIL  : التس ية 

.PROMOTION
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
يسعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه.

وشراء  بيع  عقاري،  منعش 
العقارات.

املنطقة   31  : الرئي�سي  املقر 
الصناعية مدينة املر�سى العيون.

الرأس ال : حدد في مبلغ 111.111 
حصة من   1111 إلى  درهم مقس ة 
السيد  ملك  في  للواحدة   111 فئة 

الحسن ايدبويش.
السيد  طرف  من  تسي1   : اإلدارة 

الحسن ايدبويش.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2121 سبس 15   2 بسايخ 
رقم  تجاري  سجل   2826/2121

.379943
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DOMAINE AMELLOUL
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 ،2121 سبس 15  فاتح  يوم  بالرباط 
األسا�سي  القانون  فياغة  ت ت 
بشريك  املسولية  محدودة  لشركة 

وحيد لها الخصائص السالية :
 DOMAINE  : التس ية 

.AMELLOUL
بيع املنسجات الزراعية،   : الهدف 

توزيع املنسجات الزراعية.
ابن  شارع   59  : االجس اعي  املقر 

سينا شقة رقم 11 أكدال الرباط.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الراس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 111.111 درهم.
إلى  الشركة  تسيي1  عهد   : اإلدارة 

السيد مح د املول.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديس 15.
وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل السجاري لل حك ة 
السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 15 

2121، تحت رقم 117129.
233 P
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YES SIRE SERVICES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : مركز سيدي
عبد رزاق تيصلت

رقم السجل السجاري : 145211
نقل املقر االجس اعي

للج عية  عرفي  محضر  على  بناء 
في املؤرخة  االسسثنائية   الع ومية 

 YES لشركة   2121 أغسطس   6
ش.م.م،   SIRE SERVICES SARL
قرر  درهم،   111.111 ذات رأس الها 

الشركاء، ب ا يلي :
النشاط  تغيي1  على  املوافقة 
األنشطة  إلى  للشركة  االجس اعي 

السالية :
الزيوت  بيع  ؛  الوقود  تجارة 
والشحوم الصناعية ؛ تشغيل محطة 
البت1ولية  املنسجات  تسويق  وقود 
؛  والغاز)  والبنزين  والغاز  )النصط 
خدمات  ؛  املركبات  وإفالح  فيانة 
اسسي1اد  ؛  الجزار  دكان  ؛  الطعام 
ودعم  تنشيط  ؛  الغذائية  املنسجات 
الخدمات  وإدارة  املنظ ات  ج يع 
ب ناسبة ج يع األحداث الخافة أو 
العامة في إطار خدمة تقديم الطعام 
واملؤت رات  االسسقبال  وحصالت 
تنظيم  ؛  وج يع االجس اعات األخرى 
تقديم  ؛  والخافة  العامة  األحداث 
تحضي1  ؛  املطاعم  أنواع  ج يع 
الج لة  تجارة  ؛  املطبوخة  الوجبات 
الغذائية  املنسجات  في  والسجزئة 
بيع  ؛  والصحف والسبغ وما إلى ذلك 
تشغيل أي  ؛  ج يع منسجات البقالة 
مسجر بقالة وأي أنشطة إضافية أو 

ذات فلة لغرض الشركة.
الشارع  من  االجس اعي  املقر  نقل 
مهدي بن بركة تجزئة س ية تجزئة 
سيدي مركز  إلى  الرباط  سوي�سي   5 

عبد رزاق تيصلت.
املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 15   2 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت الرقم 8536.
السسخراج وذكر

املسي1
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مكسب الحسابات واالستشارة

CCM CONSEILS ش.م.م
رقم 136، شارع القاهرة كومطراف 1 ت ارة 

الهاتف : 15.37.64.42.48

الصاكس : 15.37.64.47.64

AKALLAL TRAVAUX
SARL AU

بيع حصص
تغيي1 الصصة القانونية للشركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
شركة  قررت   2121 ف15اير  فاتح 
 AKALLAL TRAVAUX SARL AU
ش.م.م ذات الشريك الوحيد ما يلي :

ملكية  في  حصة   81111 بيع 
الزاكي إلى السيد كريم  السيدة سناء 

أقالل.
ملكية  في  حصة   81111 بيع 
السيدة سناء الزاكي إلى السيد زكرياء 

حسن الزاكي.
للشركة  القانونية  الصصة  تغيي1 
املسؤولية ذات  من شركة محدودة 
الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت   2121 سبس 15  فاتح  بساريخ 

الرقم 117198.
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مكسب االستشارة FIDUTEMA ش.م.م
رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1، ت ارة

الهاتف : 15.37.64.42.48

الصاكس : 15.37.64.47.64

BADR BAKERY
SARL AU

الكائن مقرها : الع ارة 29 املحل
رقم 2 تجزئة املصساح ت ارة

تأسيس شركة ش م م
 ذات الشريك الوحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
تأسيس  تم  قد   2121 أغسطس   2
 BADR BAKERY SARL شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات   AU
تح ل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص السالية :

 BADR BAKERY  : التس ية 
.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
 111.111  : الشركة  رأس ال 

درهم.
مخ5زة وفنع   : الهدف االجس اعي 

الحلويات.
 1111 بدر  محسن   : الشركاء 

حصة.
التسيي1 : سكينة بدر واملهدي بدر 

مسي1ين للشركة.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة   
ديس 15 من كل سنة ما عدا   31 إلى  
تاريخ  من  تبسدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
السقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل السجاري باملحك ة السجارية  
تحت   2121 2 سبس 15  بس ارة بساريخ 

رقم 134115.
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LONGSHIP شركة
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأس ال االجس اعي : 111.111 

درهم
املقر االجس اعي : إقامة النعيم

مج وعة الضحى، ع ارة رقم 28
الطابق الثاني، شقة رقم 11

تابريكت - سال
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
وضع  تم  بسال،   2121 يونيو   28
 LONGSHIP شركة  تأسيس  قانون 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

تح ل الخصائص السالية :
LONGSHIP SARL : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الوضع 
مسؤولية محدودة.

الهدف االجس اعي : 
األدوات  وتصدير  اسسي1اد 

اإللكت1ونية.
سيجارة إلكت1ونية.

رذاذ السائل.
النعيم،  إقامة   : االجس اعي  املقر 
 ،28 رقم  ع ارة  الضحى،  مج وعة 
 ،11 رقم  شقة  الثاني،  الطابق 

تابريكت - سال.
حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
الرأس ال االجس اعي للشركة في مبلغ 
 1111 إلى  مقس ة  درهم   111.111
درهم   111 بقي ة  اجس اعية  حصة 
للواحدة كلها محررة حسب القانون 

وموزعة على الشكل السالي :
511 حصة  السيد نجيب حصيظ 

اجس اعية.
 511 الشريف  الطاهر  السيد 

حصة اجس اعية.
تسيي1  مه ة  أسندت   : التسيي1 
الشركة للسيد الطاهر الشريف ملدة 

غي1 محدودة.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
تسجيلها  تاريخ  من  ابسداء  سنة   99

بالسجل السجاري.
اإليداع  تم  عليه  وبناء   : اإليداع 
القانوني للشركة باملحك ة االبسدائية 
 2121 أغسطس   31 بساريخ  بسال، 

تحت رقم 37242.
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AFRODOM CONSULTING
SARL

تأسيس شركة
استشارة   : االجس اعي  الهدف 
إدارية، توطين الشركات، كراء مكاتب 
مجهزة، قاعات االجس اعات وقاعات 

السكوين.
املسي1ة   5 أمل   : االجس اعي  املقر 
رقم 669 حي يعقوب املنصور الرباط.
رأس ال الشركة : 111.111 درهم 
مقس ة ل 1111 حصة من فئة 111 

درهم للحصة الواحدة.
السيد أسامة بلحاج 511 حصة.

السيد زكرياء فرح 511 حصة.
بلحاج  أسامة  السيد   : التسيي1 

والسيد زكرياء فرح.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
لل حك ة السجارية الرباط : 154347.
238 P
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MAJER CONSULTING
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 211.111 درهم

مقرها االجس اعي : 11 زنقة مو�سى
بن نصي1، الشقة 11، الطابق 6
الشقة 11 غوتييه، الدار البيضاء

السجل السجاري : 287153
وغي1  العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
تقرر   2121 يونيو   24 العادي بساريخ 

ما يلي :
على أساس غي1 عادي :

 MAJER الشركة  اسم  تغيي1 
 BAKER TILLY إلى   CONSULTING

.MAJER CONSULTING
للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
زنقة أح د   ،49  : إلى العنوان السالي 
الدار  املعاريف،   ،3 الرقم  بركات، 

البيضاء.
جديدة  تجارية  أنشطة  إضافة 

لغرض الشركة.
النظام  فياغة  وإعادة  تعديل 

األسا�سي.
إلت ام  الصالحيات  تصويض 

اإلجراءات القانونية.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 2121 أغسطس   31 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 791131.
قصد النشر واإلعالن
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شركة قطر الوطنية للفنادق - 
املغرب

شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

رأس الها : 6.111.111 درهم
املقر الرئي�سي : زنقة فلوريدا

إقامة األوبرا، شقة 19، ساحة 
الروداني، طنجة

السجل السجاري : 49363
رقم السعريف املوحد لل قاولة :

111538388111125
الشريك  قرارات  ملحضر  وفقا 
 ،2121 أغسطس   2 بساريخ  الوحيد 

قرر ما يلي :

الشريك  تس ية  بسغيي1  إشعار 
الوحيد من «قطر الوطنية للصنادق» 

إلى «كسارا للضيافة».
كامي1ون  جون  اندريو  تعيين 
الحامل  هومصريز بريطاني الجنسية، 
 ،721111811  : رقم  السصر  لجواز 

ك سي1.
جاسم  بن  نواف  السيد  عزل 
ك سي1  مهامه  من  ثاني  آل  ج15  بن 

للشركة.
الرح ان  نافر عبد  السيد  عزل 
ك سي1  مهامه  من  ثاني  آل  ن.ج 

للشركة.
النظام  فياغة  وإعادة  تعديل 

األسا�سي.
أجل  من  اإلدارية  الصالحيات 

اإلجراءات القانونية.
محك ة  سجل  في  اإليداع  تم 
تحت   2121 أغسطس   17 طنجة في 

رقم 7373.
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ASRA AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 111.111 درهم
تأسيس شركة

حرر  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 
 2121 يونيو   18 بساريخ  بالرباط 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
بامل يزات املحدودة  املسؤولية   ذات 

السالية :
ASRA AGRI SARL : التس ية

شارع املهدي   57  : الرئي�سي  املقر 
بن بركة سوي�سي الرباط.

في  حدد   : الشركة  رأس ال 
 1111 إلى  مقسم  درهم   111.111
للحصة  درهم   111 بقي ة  حصة 

الواحدة.
االسسغالل   : االجس اعي  الهدف 

الصالحي.
إنساج وتصدير املنسجات الزراعية.
بصصة عامة القيام بكل الع ليات 
واملالية  والصناعية  السجارية 
بالهدف  فلة  لها  التي  والعقارية 

االجس اعي.

التسيي1 : عين السيد عبد السالم 

غي1  ملدة  للشركة  مسي1ا  اعبابو 

محدودة.

تكوين  أجل  من   %5  : األرباح 

رفده  يسم  الباقي  قانوني  احسياطي 

تبعا لقرار الج ع العام.

فاتح  في  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 15   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة ما عدا السنة األولى تبسدئ من 

تاريخ تسجيلها بالسجل السجاري.

سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 : رقم  تحت  الرباط  ملدينة  السجاري 

.153915

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   3 السجارية بالرباط بساريخ 

2121 تحت رقم 116565.

241 P

ORBIS PROMOTION شركة
شركة محدودة املسؤولية

رأس ال الشركة : 99.815.111 

درهم

املقر االجس اعي : ع ارة «د» سان 

سيتي حي الرياض، الرباط

السجل السجاري : 68185

السعريف الضريبي : 3378183

مجلس  خالل  الشركاء،  قرر 

 ORBIS لشركة  املنعقد  اإلدارة 

ماس   23 بساريخ   PROMOTION

تصويض  مصصوفة  اعس اد   2121

السنصيذ  حيز  لدخولها  الصالحيات 

ابسداء من فاتح أبريل 2121 كالسالي :

 ORBIS الشركة  سسكون 

بشكل  ملتزمة   PROMOTION

حدود  في  األطراف  تجاه  صحيح 

السوقيع  بشأن  القانونية  األحكام 

الحجوجي  مح د  للسيد  املشت1ك 

عزيز  العلوي  املصطصى  والسيد 

للع ليات السالية :

ج يع  في  املصرفية  السوقيعات 

األمور.

توقيع أوامر الشراء.

الشراء أو  الع ل  عقود   توقيع 
 أو الخدمة.

توقيع عقود اإليجار.
العقاري الرهن   دسسور 

 أو الض انات.
توقيع اتصاقيات الحساب الجاري 

لل ساه ين.
تحويل  اتصاقيات  توقيع 

املسسحقات.
توقيع اتصاقيات تعويض الديون.

باسسثناء الع ليات املذكورة أعاله 
 ORBIS PROMOTION الشركة 
تجاه  بشكل صحيح  ملتزمة  سسكون 
األطراف في حدود األحكام القانونية 
على السوقيع املنصرد للسيد املصطصى 

العلوي عزيز.
مقسطف من أجل اإلشهار
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ALFREE
س.ت الرباط : 117491

تحويل مقر الشركة
ب قس�سى عقد عرفي حرر بس ارة، 
شركاء  قرر   ،2121 يناير   21 في 
رأس الها  ش.ذ.م.م،   ALFREE شركة 
11.111 درهم، مقرها بس ارة، رقم 4، 
شارع موالي علي الشريف، شقة رقم 

1، ما يلي :
ت ارة،  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
الوفاق، الطابق السصلي، رقم 4311، 

تجزئة وفاق إيراك.
من   4 املادة  تعديل  تم  وبذلك 

القانون األسا�سي للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة السجارية بالرباط، 
بساريخ 23 أغسطس 2121 تحت رقم 

.116941
من أجل االسسخالص والبيان
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SOCIETE LE BON BOIS
SARL

RC 58969
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
19 أبريل 2121 قرر الشركاء للشركة 
LE BON BOIS SARL ذات املسؤولية 

املحدودة ما يلي :
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 211 رقم   : الشركة  مقر  نقل 

العربي مدينة  حي املغرب   4 سكسور 

ت ارة.

 111 بقي ة  حصة   751 تصويت 

بن  السيد  لصائدة  للواحدة  درهم 

نافر مح د من طرف السيد كابلي 

 75.111 إج الية  بقي ة  علي  بن 

درهم.

 111 بقي ة  حصة   251 تصويت 

السيد لصائدة  للواحدة   درهم 

السيدة  طرف  من  مح د  نافر  بن 

إج الية  بقي ة  فاط ة  املرفاوي 

25.111 درهم.

من  علي  بن  كابلي  السيد  إعصاء 

مه ة مسي1 الشركة.

مح د  نافر  بن  السيد  تس ية 

ك سي1 جديد للشركة.

قد تم اإليداع القانوني بالسجل 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

 2121 أغسطس   23 بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 116937.
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GFM CONSEIL

SUCCURSALE

املقر االجس اعي : 71 زنقة باتريس 

لومومبا، زاوية فكيك، الطابق الثاني

حسان، الرباط

رقم السجل السجاري : 113197

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

يوليو   31 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

.GFM CONSEIL 2121 للصرع

قرر الشركاء ما يلي :

العنوان  إلى  الصرع  مقر  تحويل 

السالي : زنقة موالي إدريس األك15 رقم 

13 حسان الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم 113116 

بساريخ 21 أبريل 2121.
للنشر واإلعالن
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EL IMTIAZ
SARL A.U

شركة االمسياز
ذات املسؤولية املحدودة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
شركة  تأسيس  تم   2121 يناير   15
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص  تح ل  والتي  وحيد 

السالية:
التس ية : االمسياز ش.م.م.

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد .

اسسي1اد   : االجس اعي  الهدف 
وقطع  أجزاء  أنواع  ج يع  وتصدير 

السيارات واملركبات، بيع وشراء.
رأس ال الشركة : حدد الرأس ال 
االجس اعي للشركة في 111.111 درهم 
اجس اعية  حصة   1111 إلى  مقسم 

من فئة 111 درهم للحصة.
 EL SHAIKH السيد   : الشركاء 
 HUSSEIN AHMED ELAMIN

1111 حصة اجس اعية.
املج وع : 1111 حصة اجس اعية.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.
26، شارع مرس   : املقر االجس اعي 
السلطان الطابق األول الرقم 3 الدار 

البيضاء.
السيد تعيين  تم   :  التسيي1 

 EL SHAIKH HUSSEIN AHMED
ELAMIN ك سي1 وحيد للشركة ملدة 

غي1 محدودة.
الوحيد  بالشباك  اإليداع  تم 
لالستث ار جهة الدار البيضاء الك15ى 
تحت رقم السجل السجاري 488111.

مقسطف للنشر واإلشهار
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SOMA SOUD PRO
SARL AU

تأسيس ذات املسؤولية املحدودة 
ذات شريك وحيد

بالرباط  عرفي  عقد  ب قس�سى 
وضع  تم   2121 يوليو  فاتح  بساريخ 
ذات  شركة  األسا�سي  القانون 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد ذات الخصائص السالية :

 SOMA SOUD PRO  : التس ية 

SARL AU

الهدف االجس اعي : 

مشغل لورشة الحدادة.

أع ال البناء وأع ال مخسلصة.

تجارة عامة.

مح د  شارع   : االجس اعي  املقر 

السادس حي النهضة سكسور القرية 

سال.

املدة االجس اعية : 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيسها.

 111.111  : االجس اعي  الرأس ال 

حصة من   1111 درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت ك ا   111 فئة 

يلي :

 1111 مح د  نصيف  شكيب 

حصة.

السنة االجس اعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديس 15 من كل سنة.

نصيف  شكيب  السيد   : التسيي1 

غي1  ملدة  للشركة  مسي1  مح د 

محدودة.

تم إيداع السجل السجاري ب كسب 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 2121 أغسطس   31 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 866 إيداع قانوني.

247 P

STE DIGITAL SEVENTY
SARL AU

الرأس ال : 111.111 درهم

تأسيس ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

بالرباط  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم وضع   ،2121 أغسطس   5 بساريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية :

 STE DIGITAL  : التس ية 

SEVENTY

الهدف االجس اعي : م15مج ومحلل 

ومص م في اإلعالميات.
 4 15 شقة  رقم   : املقر االجس اعي 

شارع األبطال أكدال الرباط.

املدة االجس اعية : 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيسها.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 111.111 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

درهم موزع على 1111 حصة من فئة 

111 درهم للحصة وزعت ك ا يلي :

 1111 اح د  السجاني  السيد 

حصة.

السنة االجس اعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديس 15 من كل سنة.

التسيي1 : تم تعيين السيد السجاني 

اح د ك سي1 وحيد للشركة ملدة غي1 

محدودة، وك وقع وحيد على الوثائق 

البنكية.

تم إيداع السجل السجاري ب كسب 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ فاتح سبس 15 2121 تحت رقم 

.154381

248 P

ND SYSTEMES
SARL

السغيي1ات
العام  الج ع  محضر  وفق 

بساريخ املنعقد   االسسثنائي 

 29 يونيو 2121، املسجل بالرباط في 

2 أغسطس 2121 تقرر ما يلي :

أوال : نقل األسهم :
دون  يبيع  مح د،  أنكي1ة  السيد 

السيد دادة عبد   : إلى  أي ض انات، 

الكريم 511 سهم في هذه الشركة.

يبيع  الكريم،  عبد  دادة  السيد 

السيد   : إلى  ض انات،  أي  دون 

491 سهم في  النجاري عبد اللطيف 

هذه الشركة.

ثانيا : تغيي1 مسي1 الشركة : 

مح د  أنكي1ة  السيد  اسسقالة 

الكريم  عبد  دادة  السيد  وتعيين 

ك سي1 وحيد للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم 117154 

بساريخ 2 سبس 15 2121.
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فيداركو ش.م.م

 رأس الها : 111.111 درهم

عضو هيئة الخ15اء املحاسبين

زنقة مصطصى املعاني رقم 357 

الدار البيضاء

 LES ENTREPOTS

 AFRICAINS ET ENTREPOTS

«LA CHEVRE» REUNIS
S.A

شركة مساه ة

رأس الها : 1.111.111 درهم

مقر السصصية : زنقة ليكريصان

زاوية زنقة األوداية، الدار البيضاء

س.ت. الدار البيضاء رقم 16821

حل الشركة قبل األوان
قام الج ع العام املخسلط املؤرخ 

املس اة  للشركة   2121 ماي   21 في 

 LES ENTREPOTS AFRICAINS

 ET ENTREPOTS «LA CHEVRE»

REUNIS بالخصوص ب ا يلي :

قرار حل الشركة قبل األوان.

السيد  املسصرفين،  وكالة  إنهاء 

والسيد  العلمي،  أمح د  موالي 

 SAHAM وشركة  العلمي،  مح د 

وشركة   REAL ESTATE FUND

.INVESTIMA

السيد  مصصي،  بصصة  تعيين 

الجنسية،  املغربي  املرزوقي،  مح د 

الساكن   ،1971 يونيو   31 املزداد في 

الكورنيش،  شارع  البيضاء،  بالدار 

 ،14 ع ارة   ،2 املنار  حدائق  إقامة 

لبطاقة  والحامل  الخامس،  الطابق 

.BE571329 السعريف الوطنية رقم

بالدار  السصصية  مقر  تحديد 
البيضاء، زنقة ليكريصان، زاوية زنقة 

األوداية.

تم إنجاز اإليداع بكسابة الضبط 

البيضاء،  بالدار  السجارية  باملحك ة 

رقم  تحت   2121 أغسطس   16 في 

.789846
عن موجز وبيان

املصصي
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فيداركو 
شركة الخ15ة في الحسابات

زنقة مصطصى املعاني رقم 357 
الدار البيضاء

الهاتف : 1522.26.26.15/1522.27.21.79
15.22.26.28.41

الصاكس : 1522.21.83.41

IDEATION
S.A

شركة مساه ة
رأس الها : 1.351.411 درهم

مقر الشركة : حي البطحاء، زاوية 
شارع عبد املومن وزنقة موريو، 
الطابق الخامس، الدار البيضاء

س.ت. الدار البيضاء رقم 89647
قرار االسس رارية

قرر الج ع العام املخسلط املنعقد 
نشاط  اسس رار   ،2121 ماي   22 في 
الشركة رغم أن الوضعية الصافية 

تقل عن ربع رأس ال الشركة.
تم إنجاز اإليداع بكسابة الضبط 
باملحك ة السجارية بالدار البيضاء، في 
27 يوليو 2121، تحت رقم 788121.

عن موجز وبيان
املصصي
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فيداركو ش.م.م
 رأس الها : 111.111 درهم

عضو هيئة الخ15اء املحاسبين
زنقة مصطصى املعاني رقم 357 

الدار البيضاء

KIDS FASHION
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

رأس الها : 781.111 درهم
مقر السصصية : شارع الزرقطوني

رقم 216، الدار البيضاء
س.ت. الدار البيضاء رقم 134199

ت.ج. 1116513
تصويت حصص تابعة للشركة

ب وجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 
فوتت   ،2121 يونيو   2 في  البيضاء 
 PARDIV HOLDING 7.800 شركة 
 111 فئة  من  للشركة  تابعة  حصة 
ت لكها  كانت  التي  لكل حصة  درهم 
لصائدة   KIDS FASHION في الشركة

.SHERPA FINANCE الشركة

بساريخ  عادي  غي1  قرار  حسب 

الشريكة  قامت   ،2121 يونيو   2

الوحيدة بسعديل تحرير البندين 6 و7 

من النظام األسا�سي.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكسابة 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت   ،2121 يوليو   21 في  البيضاء، 
رقم 787742.

عن موجز وبيان

اإلدارة املسي1ة
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فيداركو ش.م.م
رأس الها 111.111 درهم

عضو هيئة الخ15اء املحاسبين
زنقة مصطصى املعاني، رقم 357، الدار البيضاء

MACAN INVEST 
SARL

شركة محدودة املسؤولية 
رأس الها 151.111 درهم 

مقر الشركة : شارع ابراهيم 

الروداني، رقم 313، الطابق الرابع، 

الدار البيضاء

س.ت الدار البيضاء 438933

تصويت حصص تابعة للشركة
I - ب وجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 

فوت   ،2121 يوليو   12 في  البيضاء 

حصة   751 بنكي1ان  مهدي  السيد 

درهم   111 فئة  من  للشركة  تابعة 

لكل حصة، امل ثلة ملج وع الحصص 

في  ي لكها  كان  التي  للشركة  السابعة 
 MACAN INVEST رأس ال الشركة 

وذلك ك ا يلي :

في   DAHLIAS HOLDING شركة 

حدود 749 حصة تابعة للشركة.

في  بلغيتي،  املهدي  موالي  السيد 

حدود حصة 1 تابعة للشركة.

مؤرخ  عادي  غي1  لقرار  تبعا   -  II

الشركاء  قام   ،2121 يوليو   12  في 

ب ا يلي :

حصة   751 تصويت  قبول   -  1

تابعة للشركة من قبل السيد مهدي 

 DAHLIAS الشركة  لصائدة  بنكي1ان 

املهدي  موالي  والسيد   HOLDING

بلغيتي.

املهدي  موالي  السيد  قبول   -  2

بلغيتي بصصة شريك جديد.

و7   6 البندين  تعديل تحرير   -  3

من النظام األسا�سي.

السيد  باسسقالة  اإلشهاد   -  4

مهدي بنكي1ان من وكالسه كشريك في 

التسيي1.

من   42 تعديل البند  بالسالي،   -  5

النظام األسا�سي.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  III

السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

بالدار البيضاء في فاتح سبس 15 2121 

تحت رقم  791217.
  عن موجز وبيان

اإلدارة املسي1ة

موالي املهدي بلغيتي
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فيداركو ش.م.م

رأس الها 111.111 درهم

عضو هيئة الخ15اء املحاسبين

زنقة مصطصى املعاني، رقم 357، الدار البيضاء

الهاتف : 41 28 26 1522/ 79 21 27 1522/ 

1522 26 26 15

الصاكس : 41 83 21 1522

MADINATE ZAYNAB 
SA

شركة مساه ة 

رأس الها 311.111 درهم 

مقر الشركة : حي البطحاء، زاوية 

شارع عبد املومن وزنقة موريو، 

الطابق الخامس، الدار البيضاء

س.ت الدار البيضاء 172215

قرار االسس رارية
املخسلط  العام  الج ع  قرر   -  I

اسس رار   ،2121 ماي   22 املنعقد في 

الوضعية  أن  رغم  الشركة  نشاط 

الصافية تقل عن ربع رأس ال الشركة.

II - تم إنجاز اإليداع بكسابة الضبط 

في  باملحك ة السجارية بالدار البيضاء 

27 يوليو  2121 تحت رقم  788122.
عن موجز وبيان

رئيس مجلس اإلدارة
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AFOUDISSANE

SARL

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها 111.111 درهم 

مقرها االجس اعي :  رقم 72 شارع 

العلويين، حي الياس ين 1، الخ يسات

تكوين شركة
مصحح  عرفي  عقد  ب وجب 

تم   2121 يوليو   21 بساريخ  اإلمضاء 

االتصاق على ما يلي :

 AFOUDISSANE  : التس ية 

.SARL

الهدف االجس اعي :

الع ليات  يدير  الذي  املقاول 

الزراعية  أو  الصناعية  أو  السجارية 

املدنية أو العسكرية ؛

اسسي1اد وتصدير الصاكهة واملنسجات 

الزراعية ؛

االستشارة والدعم.

املقر االجس اعي   : املقر االجس اعي 

72، شارع العلويين حي  للشركة رقم 

الياس ين 1، الخ يسات.

الزمنية  املدة   : الزمنية  املدة 

املحددة 99 سنة تبسدئ يوم تسجيل 

عدا  ما  السجاري  بالسجل  الشركة 

تصكيكها املسبق أو ت ديد املدة.

الشركة  مد الشركاء،   : الرأس ال 

ب بلغ نقدي مدفوع في حساب بنكي 

مغلق ب ا يلي :

ب بلغ  املجيد  عبد  بادة  السيد 

45.111 درهم ؛

ب بلغ  الحسين  بادة  السيد 

11.111 درهم ؛

 45.111 ب بلغ  بادة فؤاد  السيد 

درهم.

التسيي1 : الشركة مسي1ة من طرف 

يقيم ب  الذي  الحسين  بادة  السيد 

رقم 72 شارع العلويي، حي الياس ين 

1، الخ يسات، رقم البطاقة الوطنية 

X68426 ملدة غي1 محدودة.

السنة املالية : السنة املالية تبسدئ 

من فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 15.

31 من  أو سنة ع لية سسنسهي في 

ديس 15 لسنة 2121.

من   %5 تخصم   : تقسيم األرباح 

أرباح الشركة كاحسياج قانوني.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

بالخ يسات   االبسدائية  باملحك ة 

بساريخ   29343 رقم  السجاري   سجل 

2 سبس 15 2121.
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LILAS PEACE IFRANE 
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
رأس الها 111.111 درهم 

 PRIMA املقر االجس اعي :  إقامة

OFFICE رقم 115، الطابق الثالث، 

 شقة 16، زاوية مصطصى معاني 

و11 يناير، الدار البيضاء

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  وضع  تم  البيضاء،  بالدار 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املوافصات السالية :

 LILAS PEACE IFRANE : التس ية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 PRIMA إقامة   : االجس اعي  املقر 
الطابق الثالث،   ،115 رقم   OFFICE
معاني  مصطصى  زاوية   ،16  شقة 

و11 يناير، الدار البيضاء.

موضوع الشركة : 

تاجر ؛

RESTAURATION ؛

م ون.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

الشركة في مبلغ 111.111 درهم.

 : الوحيدة  والشريكة  املسي1ة 

الهياللي،  السعدية  حلي ة  السيدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 
.D251219 رقم

املدة : 99 سنة.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

البيضاء  بالدار  السجارية  باملحك ة 

تحت رقم 512483.
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 AL ITIHAD LIL BINAA WAL 

ACHGHAL
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 

رأس الها 111.111 درهم 

املقر االجس اعي :  إقامة 16 رقم 36 

أليانس دارنا، مهدية، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املوافصات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 AL ITIHAD LIL BINAA : التس ية

.WAL ACHGHAL SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجس اعي :  إقامة 16 رقم 36 

أليانس دارنا، مهدية، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

املخسلصة  األشغال  في   املقاولة 

أو البناء.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   111.111 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1111 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   111 بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :

 1111 مسوكل  بوشعيب  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسيي1 

بوشعيب مسوكل.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 48115.

257 P

STE PAL TADORADA 
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها 111.111 درهم 

املقر االجس اعي :  رقم 3 و7، زاوية 
 ،B زنقة جبالة غاندي ولبنان، ع ارة

إقامة فاتن مكسب رقم 1، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املوافصات السالية :

 STE PAL TADORADA : التس ية

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجس اعي : رقم 3 و7، زاوية 
 ،B زنقة جبالة غاندي ولبنان، ع ارة

إقامة فاتن مكسب رقم 1، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

 Entrepreneur de la gestion

.d’exploitation agricole
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   111.111 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1111 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   111 بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :

السيدة نرجس ازرقان ؛

السيدة حصيظة البنة.

املدة : 99 سنة.

السيدة  إلى  أسند   : التسيي1 

حصيظة البنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 62197.

258 P
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ROFAMED 
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها 111.111 درهم 
املقر االجس اعي :  شارع مح د 
الديوري ومح د عبدو، إقامة 

كاميليا، الطابق الثاني، مكسب 24، 
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات السالية :
.ROFAMED SARL : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

مح د  شارع   : االجس اعي  املقر 
إقامة  عبدو،  ومح د  الديوري 
 ،24 الثاني، مكسب  الطابق  كاميليا، 

القنيطرة.
موضوع الشركة : نقل املسسخدمين.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   111.111 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   1111 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   111 بقي ة 
على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :
السيد مح د ملقالق ؛

السيدة فاط ة األخضر.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد مح د   : التسيي1 
ملقالق.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 15.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62133.
259 P

 CENTRE INTERNATIONAL 
DES DEUX RIVES

«CILDR»
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها 211.111 درهم 

املقر االجس اعي :  66 شارع الحسن 
الثاني، سكسور 1، حي السالم، سال

تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

األسا�سي  القانون  وضع  تم  بسال، 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املوافصات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 CENTRE  : التس ية 

 INTERNATIONAL DES DEUX

.RIVES «CILDR» SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجس اعي : 66 شارع الحسن 

الثاني، سكسور 1، حي السالم، سال.

مصحة  إنشاء   : موضوع الشركة 

طبية مخسصة في األنكولوجيا.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

الشركة في مبلغ 211.111 درهم.

املدة : 99 سنة.

دكسورة  احبادو  نوال  السيدة 

مؤسسة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بسال تحت رقم 

.34285

260 P

TRANS GLOWY 
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها 111.111 درهم 

املقر االجس اعي :  15 زنقة سبو، 

مركز املعامالت الشوب، مكسب 2 

الطابق 5، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املوافصات السالية :

 TRANS GLOWY  : التس ية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

15 زنقة سبو،   : املقر االجس اعي 

 2 مكسب  الشوب،  املعامالت  مركز 

الطابق 5، القنيطرة.

موضوع الشركة : 
وطنيا  البضائع  نقل  في  املقاولة 

ودوليا ؛
االسسي1اد والسصدير.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   111.111 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   1111 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   111 بقي ة 
على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء :
السيد أح د لحنش ؛

السيد عبد القادر شطاطة ؛
السيد عبد الرحيم سروخي.

املدة : 99 سنة.
عبد  السيد  إلى  أسند   : التسيي1 
الرحيم  عبد  وإلى  شطاطة  القادر 

سروخي.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
بالقنيطرة تحت  باملحك ة االبسدائية 
رقم 62179 بساريخ 25 أغسطس 2121.
261 P

STE YS MECANIKA 
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
رأس الها 111.111 درهم 

املقر االجس اعي :  زاوية زنقة أح د 
 C شوقي ومح د غرنيط، بلوك

مكسب 7، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املوافصات السالية :
 STE YS MECANIKA  : التس ية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة  زاوية   : االجس اعي  املقر 
 C أح د شوقي ومح د غرنيط، بلوك 

مكسب 7، القنيطرة.
موضوع الشركة : 

 Verificateur ou entrepreneur
 de l’entretien de véhicules,
 appareils, recipients, matériels,

.installations

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   111.111 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1111 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   111 بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :

السيد ياسين ف15ي.

املدة : 99 سنة.

: أسند إلى السيد ياسين  التسيي1 

ف15ي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 62187.

262 P

ZINO MED TRANS
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
رأس الها 111.111 درهم 

املقر االجس اعي :  15 زنقة سبو، 

مركز املعامالت الشوب، مكسب 2 

الطابق 5، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املوافصات السالية :

 ZINO MED TRANS  : التس ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

15 زنقة سبو،   : املقر االجس اعي 

 2 مكسب  الشوب،  املعامالت  مركز 

الطابق 5، القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

املسسخدمين.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   111.111 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1111 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   111 بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء :
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السيدة زينب كرام 1111 حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيدة زينب   : التسيي1 
كرام.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
أغسطس   19 بساريخ   62145 رقم 

.2121
263 P

 MAGHRIB SAHARA 
EXPORT

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد 

رأس الها 111.111 درهم 
 املقر االجس اعي :  47 زنقة ع ر 

بن العاص، إقامة اس اعيل، مكسب 
رقم 4، القنيطرة

السجل السجاري رقم 61821 
القنيطرة

تعيين مسي1 جديد
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 MAGHRIB لشركة  العادي  الغي1 
 SAHARA EXPORT SARL AU
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد، تقرر ما يلي :
فاط ة  السيدة  اسسقالة  قبول 
الزهراء بوله وم وتعيين السيد ح زة 
حواص مسي1 وحيد للشركة ملدة غي1 

محدودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

السجل السجاري 61821.
264 P

 BUREAU DE CHANGE 
EL YASSINI

SARL
السعديل في القانون األسا�سي

رفع رأس ال الشركة
االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 
اليسيني»  الصرف  «مكسب  لشركة 
 2121 أغسطس   4 بساريخ  املنعقد 
مح د  بشارع  الكائن  الشركة  ب قر 
بوغدور،  ع ارة   53 رقم  الخامس 

محل رقم 2 طنجة، ما يلي :

رفع رأس ال الشركة ب 2.111.111 
درهم   1.111.111 من  ونقله  درهم 
إلى 3.111.111 درهم عن طريق خلق 
فئة  من  اجس اعية  حصة   21.111
عن  وسددت  اكسسبت  درهم   111
)األرباح  املؤجلة  األرباح  دمج  طريق 
الغي1 موزعة) وخصصت كلها لشركاء 

الشركة ك ا يلي :
 11.111 ع اد  اليسيني  السيد 

حصة اجس اعية ؛
العربي السو�سي ح يوش  السيد 

11.111 حصة اجس اعية.
رأس ال  الزيادة يصبح  بعد هذه 
3.111.111 درهم وعدد  الشركة هو 

حصص الشركاء كالسالي :
 15.111 ع اد  اليسيني  السيد 

حصة اجس اعية ؛
العربي السو�سي ح يوش  السيد 

15.111 حصة اجس اعية.
األسا�سي  القانون  تحيين  مع 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بطنجة بساريخ 24 أغسطس 

2121 تحت رقم 245452.
ب ثابة مقسطف وبيان

266 P

GAMA PRINT 
SARL 

السعديل في القانون األسا�سي
تصويت الحصص

العادي  الغي1  العام  الج ع  قرر 
لشركة GAMA PRINT SARL املنعقد 

بساريخ 8 أغسطس 2121 ما يلي :
 111 بقي ة  حصة   311 تصويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 
السيد بنطلب املخسار لصائدة السيد 
شركة  رأس ال  في  العوي ري  الكبي1 

.GAMA PRINT
السيد  السصويت يصبح  بعد هذا 
كل حصص  ي لك  العوي ري  الكبي1 
حصة   1111 الشركة والتي تقدر ب 
اجس اعية وبهذا يصبح شريكا وحيدا 
 GAMA PRINT الشركة  هذه  في 
القانون  تحيين  مع   SARL AU

األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني   اإليداع  تم 

السجارية بطنجة بساريخ 23 أغسطس 

2121 تحت رقم 245417.

ب ثابة مقسطف وبيان

267 P

FIDUCIAIRE BEN JELLOUN SARL

 BD ABDERRAHMAN EL YOUSSFI (ex

(essalam(

1er ETAGE N° 10 APT N° 3 TANGER

Tél/ Fax : 0539 32 21 47

SALON DE THE SOFIA 
SARL 

العادي  الغي1  العام  الج ع  قرر 

 SALON DE THE SOFIA لشركة 

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

28 ديس 15  املحدودة املنعقد بساريخ 

.2121

السيدة  وتعيين  الشركة  فسخ 

لهذه  فاسخة  القشوبي  سعيدة 

 BD TARIK : الشركة بالعنوان السالي

 BNOU ZIAD N° 5 DRISSIA II

.TANGER

باملحك ة  القانوني   اإليداع  تم 

أغسطس   2 السجارية بطنجة بساريخ 

2121 تحت رقم 244929.
ب ثابة مقسطف وبيان

268 P

CHANGE ATTAQUOI 
SARL AU

السعديل في القانون األسا�سي
رفع رأس ال الشركة

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 CHANGE ATTAQUOI SARL AU

السيد خالد اليسيني بساريخ 14 يوليو 

2121 ما يلي :

رفع رأس ال الشركة ب 1.511.111 

إلى  درهم   511.111 من  ونقله  درهم 

خلق  طريق  عن  درهم   2.111.111

فئة من  اجس اعية  حصة   1511 

 1111 درهم اكسسبت وسددت ك ا يلي :

مع  باملقافة  درهم   1.511.111

الحساب الجاري للشريك الوحيد.

الوحيد  للشريك  كلها  خصصت 

للشركة السيد خالد اليسيني.

حصة   1511 اليسيني  خالد 

اجس اعية.

الشريك  حصص  عدد  ليصبح 

الوحيد بعد الزيادة في رأس ال الشركة 

حصة اجس اعية من فئة   2111 هو 

1111 درهم للحصة الواحدة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   3 السجارية بطنجة بساريخ 

2121 تحت رقم 244962.
ب ثابة مقسطف وبيان

269 P

LES IMPRIMERIES SPARTEL 

SARL

 رفع رأس ال الشركة
قرر الج ع العام االسسثنائي لشركة 

 LES IMPRIMERIES SPARTEL

املنعقد بساريخ 27 يوليو 2121 ما يلي :

بقي ة  الشركة  رأس ال  رفع 

من  ونقله  درهم   1.111.111

 2.111.111 إلى  درهم   911.111

درهم عن طريق خلق 11.111 حصة 

111 درهم للحصة  اجس اعية بقي ة 

الواحدة اكسسبت وسددت عن طريق 

الغي1  )األرباح  املؤجلة  األرباح  دمج 

موزعة) ك ا يلي :

السيد الطيب كناد 8251 حصة ؛

السيد مروان كناد 1613 حصة ؛

السيدة نجالء كناد 1163 حصة ؛

السيد مح د كناد 37 حصة ؛

السيد مصطصى كناد 37 حصة.

األسا�سي  القانون  تحيين  مع 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بطنجة بساريخ 13 أغسطس 

2121 تحت رقم 245287.
ب ثابة مقسطف وبيان

270 P
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NATURE FORTUNES 
 إقامة العزيزية، شارع امل لكة 

العربية السعودية، الطابق الثالث، 
رقم 21، طنجة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

سجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 ،2121 أغسطس   12 بطنجة بساريخ 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات   NATURE FORTUNES SARL

امل يزات السالية :
الشركاء :

مغربية  زهور،  البوريمي   -  1
الجنسية، مزدادة بساريخ 11 يناير 1999 
الصسح  بسجزئة  والساكنة  بجرسيف، 
12، جرسيف والحاملة للبطاقة  رقم 
الوطنية رقم ZG155717 فالحة إلى 

غاية 21 ماي 2128.
2 - رزوقي أمي ة، مغربية الجنسية، 
 1999 ف15اير   24 بساريخ  مزدادة 
بالحسي ة، والساكنة بقرية الدوادي، 
قيادة الخنيشات جرف امللحة والحاملة 
 GJ59116 رقم  الوطنية  للبطاقة 

فالحة إلى غاية 9 أكسوبر 2127.
الغرض :

 VENTE DE PRODUITS
COSMETIQUES ؛

 VENTE DES ACCESSOIRES
DE DECORATIONS ؛

 VENTE DE PRODUITS
.ALIMENTAIRES

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 
في 111.111 درهم مقس ة إلى 1111 
للحصة  درهم   111 فئة  من  حصة 

الواحدة اكسسبت وسددت ك ا يلي :
 511 زهور  البوريمي  السيدة 

حصة:
السيدة رزوقي أمي ة 511 حصة.

إقامة العزيزية،   : املقر االجس اعي 
السعودية،  العربية  امل لكة  شارع 

الطابق الثالث، رقم 21، طنجة.
املدة : 99 سنة.

التسيي1 : تم تعيين كل من السيدة 
البوريمي زهور والسيدة رزوقي أمي ة 

مسي1تان للشركة ملدة غي1 محددة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بطنجة بساريخ 23 أغسطس 

2121 تحت رقم 245425.
ب ثابة مقسطف وبيان

271 P

 AMED BUILDING SYSTEME 
& CONSULTING

 ش.ذ.م.م
طنجة 2 ساحة الكويت، طابق 1 

رقم 4 
رأس ال 111.111 درهم 

السجل السجاري رقم 76345
تصويت الحصص االجس اعية
تحديث األنظ ة األساسية

مؤرخ  عرفي  سند  ب قس�سى   -  1
بطنجة، بساريخ 11 ماي 2117 ومسجل 
سند  تحت   2117 ماي   15 بساريخ 
7149/1115356/2117 الوفل رقم 
السيد  فوت   ،2117391117147
طويل الغرباوي مح د نبيل 411 حصة 
اجس اعية لصالح السيد سو�سي تكاتي 
111 درهم للواحدة، الحصص  كريم 
االجس اعية التي كان يسوفر عليها داخل 
شركة ذات مسؤولية محدودة املس اة 
 AMED BUILDING SYSTEME
ذات  ش.ذ.م.م   CONSULTING
رأس ال قدره 111.111 درهم ومقرها 
االجس اعي بطنجة 2، ساحة الكويت، 

طابق 1، رقم 4.
الشركاء قرروا أن الشركة اعسبار 

من نصس اليوم :
املوافقة على نقل ملكية أسهم.

يعلن انسحاب من الشركة السيد 
طويل الغرباوي مح د نبيل.

تحديث األنظ ة األساسية.
القانون  من  و7   6 املواد  تعديل 

األسا�سي.
مسسوفى حتى اليوم الجاري القانون 

األسا�سي للشركة.
2 - إن اإليداع القانوني تم إنجازه 
لدى كسابة الضبط باملحك ة السجارية 

بطنجة يوم 25 ماي 2117.
مسسخلص مطابق لألفل

التسيي1

272 P

ALLIANCE PROPERTY
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات رأس ال : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : طنجة، 64، شارع 
17 النصر منطقة فناعية قطعة 

133 طابق 1
تأسيس

مؤرخ  عرفي  سند  ب قس�سى 
ومسجل   2121 يوليو   8 بطنجة يوم 
رقم  وتحت   ،2121 يوليو   8 بساريخ 
 ،212111586247149 اإليداع 
ذات  شركة  وإقامة  إنشاء  تم  فقد 
تسض ن  والتي  محدودة  مسؤولية 

امل يزات السالية :
 ALLIANCE  : التس ية 

PROPERTY ش.ذ.م.م.
الهدف : إن الشركة تهدف إلى :

الحصري  استئجار   : أساسا 
امل سلكات غي1 املنقولة.

تأجي1 وتشغيل العقارات امل لوكة 
أو املؤجرة.

الت1ويج العقاري.
ج يع العقارات املبنية أو  اقسناء 

املزمع إنشاؤها وبيعا.
شراء وبيع وتأجي1 ج يع العقارات 
والصلل واألرا�سي باألفالة عن نصسه 

وبالنيابة عن الغي1.
أع ال البناء.

لالسسخدام  املباني  ج يع  إقامة 
السكني  أو  الصناعي  او  السجاري 
بالسأجي1  وتشغيل هذه املباني سواء 
وجه  وعلى  أخرى،  طريقة  بأي  او 
الخصوص تقسي ها حسب الطوابق 
إطار  في  تشغيلها  بهدف  والشقق 
ينظم  الذي  بها،  املع ول  القوانين 
النظام األسا�سي للوحدات السكنية 

في املغرب.
تخصيص األرض.

الع ليات  كل  ع وما،  أكث1 
املالية  الصناعية،  السجارية، 
العقارية وخصوفا  أوغي1  والعقارية 
مباشرة عالقة  لها  التي   الس سرة 
باألهداف  بأحد  مباشرة  غي1  أو   
م اثل هدف  كل  أو  الذكر   السالصة 

 أو مشابه.

املقر االجس اعي : طنجة، 64 شارع 
قطعة  فناعية  منطقة  النصر   17

133 طابق 1.
يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املدة 

السأسيس.
في  حدد   : االجس اعي  املال  رأس 
 1111 إلى  مجزأ  درهم   111.111
 111 قي ة  ذات  اجس اعية  حصة 

درهم للواحد خصصت ل :
511 حصة   : السيد ملكرف قدور 

اجس اعية.
 511  : السالم  أبردة عبد  السيد 

حصة اجس اعية.
القي ة نقدا ملا  والكل مقابل أداء 

مج وعه 111.111 درهم.
التسيي1 : واحد أو أكث1 من املسي1ين 
بصالحية واسعة عينو السيد ملكرف 
السالم  عبد  أبردة  والسيد  قدور 

مسي1ان للشركة ملدة غي1 محدودة.
من  تنطلق   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير  إلى  31 ديس 15.
الصافية  النسائج  إن   : النسائج 
القانونية  االقسطاعات  بعد  للشركة 
والسنظي ية، تقسم بين الشركاء على 
حسب عدد الحصص امل لوكة لكل 

واحد منهم.
تم إنجازه   : اإليداع القانوني   -  2
لدى كسابة الضبط باملحك ة السجارية 
بطنجة يوم 3 أغسطس 2121 تحت 
118979 وتحت  سجل السجاري رقم 

رقم االيداع 244991.
مسسخلص مطاق لألفل

التسيي1

273 P

AGRI NORTH ATLANTIC
ش.ذ.م.م

ذات رأس ال : 111.111 درهم
املقر االجس اعي : طنجة، 12، شارع 
مو�سى بن نصي1 الطابق األول رقم 1

السجل السجاري رقم 71693
تصويت الحصص االجس اعية

تغيي1 التسيي1
بساريخ  خاص  سند  ب وجب   -  1
بساريخ ومسجل   2121 يوليو   27 
 31 يوليو 2121، وتحت رقم اإليداع 
يقرر شركاء   ،212111637987149
اليوم  نصس  في  املذكورة   الشركة 

ما يلي :
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السيد بوبكر سعد يتنازل وينقل 
ب وجب ض انات فعلية إلى املنقول 
سه ا لصالح   451 يقبل  الذي  إليه 
إليه  تنسمي  التي  أح د  ريس  السيد 
 AGRI» باسم  املعروفة  الشركة  في 

.«NORTH ATLANTIC SARL
السيد  شركة  من  االنسحاب 

بوبكر سعد.
قبول اسسقالة السيد بوبكر سعد 
من وظيصسه ك سي1 مشارك للشركة 
ونهائية  كاملة  ذمة  إبراء  ومنحه 

إلدارتها منذ إنشاءها.
الجاري  اليوم  حتى  مسسوفى 

القانون األسا�سي للشركة.
من   14 و   7 و   6 املواد  تعديل 

القانون األسا�سي.
تم  القانوني  اإليداع  إن   -  2
إنجازه لدى كسابة الضبط باملحك ة 
أغسطس   4 يوم  بطنجة  السجارية 

2121 وتحت رقم اإليداع 245127.
 مسسخلص مطاق لألفل

التسيي1

274 P

TRANS NEW LINE
ش.ذ.م.م

ذات رأس ال : 111.111 درهم
املقر االجس اعي : طنجة، قطعة 

الوهابي الزموري 11 شارع بركان بني 
مكادة

السجل السجاري رقم 41993
فسخ الشركة

للشركة املس اة  إن الشركاء   -  1
ش.ذ.م.م»   TRANS NEW LINE»
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
درهم،   111.111 ذات رأس ال قدره 
قطعة  بطنجة،  االجس اعي  ومقرها 
الوهابي الزموري 11 شارع بركان بني 
مكادة، قرروا بساريخ 16 يونيو 2121 

ما يلي :
فسخ الشركة بصصة سابقة ألوانها 
ش.ذ.م.م»   TRANS NEW LINE»
تصصيتها  الساريخ،  هذا  من  اعسبارا 
ومكان   31 و   29 لل ادتين  وفقا 

السصصية مقر االجس اعي للشركة.

أيوب  حساني  بقالي  السيد 

فوزية  حساني  بقالي  والسيدة 

ك صصيان للشركة.

تم  القانوني  اإليداع  إن   -  2

إنجازه لدى كسابة الضبط باملحك ة 

السجارية بطنجة يوم 27 يوليو 2121 

تحت رقم اإليداع 244818.
مسسخلص مطاق لألفل

التسيي1

275 P

 EUROPAFRICA FINANCIAL

CONSULTING

ش.ذ.م.م لشريك الوحيد

ذات رأس ال : 11.111 درهم

املقر االجس اعي : طنجة، 48 شارع 

أنوال

السجل السجاري رقم 52947

اسسقالة املسي1
إن الشريك الوحيد للشركة   -  1

 EUROPAFRICA» املس اة 

  FINANCIAL CONSULTING

ذات  الوحيد»،  لشريك  ش.ذ.م.م 

رأس ال قدره 11.111 درهم، ومقرها 

شارع أنوال،   48 االجس اعي بطنجة، 

 6 بساريخ  الشركة  أن  قرر  املساهم 

يوليو 2121 ما يلي :

قبول اسسقالة السيد ورياش ع ر 

للشركة ومنحه  من وظيصسه ك سي1 

إلدارته  ونهائية  كاملة  ذمة  إبراء 

ك سي1  علي  ورياش  السيد  وتعيين 

وحيد جديد.

الجاري  اليوم  حتى  مسسوفى 

القانون األسا�سي للشركة.

تم  القانوني  اإليداع  إن   -  2

إنجازه لدى كسابة الضبط باملحك ة 

السجارية بطنجة يوم 27 يوليو 2121 

تحت رقم اإليداع 244817.
مسسخلص مطاق لألفل

التسيي1

276 P

BET ATLANTIC
ش.ذ.م.م الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة 

الشريك الوحيد

ذات رأس ال قدره : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : الحسي ة، 45 

شارع الجزائر طابق أر�سي

السجل السجاري رقم 2143

فسخ الشركة
إن الشريك الوحيد للشركة   -  1

«BET ATLANTIC ش.ذ.م.م  املس اة 

ذات  شركة  الوحيد»  الشريك 

رأس ال  ذات  محدودة،  مسؤولية 

ومقرها  درهم،   111.111 قدره 

شارع   45 بالحسي ة،  االجس اعي 

الجزائر طابق أر�سي، قرروا بساريخ 23 

يوليو 2121 ما يلي :

الكاملة  والسصصية  الكلي  االنتهاء 

 BET ATLANTIC» املس اة  للشركة 

تم  قد  أن  مالحظة  بعد  ش.ذ.م.م» 

 2121 أغسطس   2 بساريخ  فسخها 

وشطب السجل السجاري رقم 2143.

القانوني  اإليداع  إن   -  2

الضبط  كسابة  لدى  إنجازه  تم 

بالحسي ة  االبسدائية  باملحك ة 

رقم  تحت   2121 11 أغسطس  يوم 

اإليداع 642.
مسسخلص مطاق لألفل

املصصي

277 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

A.M.N
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأس ال قدره : 121.111 درهم

املقر االجس اعي : طنجة، زنقة ج ال 

الدين األفغاني إقامة أبضالس 
رقم 16

السجل السجاري رقم 12163

فسخ الشركة
للشركة املس اة  إن الشركاء   -  1

 SOCIETE IMMOBILIERE A.M.N»

مسؤولية  ذات  شركة  ش.ذ.م.م» 

قدره  رأس ال  ذات  محدودة، 

ومقرها االجس اعي  درهم،   121.111
زنقة ج ال الدين األفغاني  بطنجة، 

إقامة أبضالس رقم 16، قرروا بساريخ 

28 يوليو 2121 ما يلي :

الكاملة  والسصصية  الكلي  االنتهاء 

 SOCIETE» املس اة  للشركة 

ش.ذ.م.م»   IMMOBILIERE A.M.N

بعد مالحظة أن قد تم فسخها بساريخ 

السجل  وشطب   2121 يوليو   13

السجاري رقم 12163.

تم  القانوني  اإليداع  إن   -  2

إنجازه لدى كسابة الضبط باملحك ة 

12 أغسطس  يوم  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم اإليداع 245199.
مسسخلص مطاق لألفل

املصصي

278 P

AGRI ATLAL
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأس ال : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : طنجة، إقامة 

الح د رقم 3، شارع سيجل اسا 

طابق 1

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة

ب قس�سى سند عرفي مؤرخ بطنجة 

ومسجل   2121 أغسطس   5 بساريخ 

وتحت   ،2121 أغسطس   6 بساريخ 
 ،212111655417149 رقم اإليداع 

ذات  شركة  وإقامة  إنشاء  تم  فقد 

تسض ن  والتي  محدودة  مسؤولية 

امل يزات السالية :

 AGRI ATLAL  : التس ية 

ش.ذ.م.م.

الهدف : إن الشركة تهدف إلى :

املنسجات  وشراء  بيع   : أساسا 

الزراعية.

السجارة بج يع أشكالها في ج يع 

املنسجات أو املواد أو املواد الغذائية 

التي لها عالقة مباشرة او غي1 مباشرة 

باألنشطة املذكورة أعاله.
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بيع الحيوانات، واألعالف التي يسم 

توفي1ها بشكل أسا�سي مع املنسجات 

تك لها  أن  ي كن  التي  الزراعية 

املنسجات املشت1كة.

االسسي1اد والسصدير بشكل عام.

الع ليات  كل  ع وما،  أكث1 

املالية  الصناعية،  السجارية، 

العقارية وخصوفا  أوغي1  والعقارية 

مباشرة  عالقة  لها  التي   الس سرة 

باألهداف  بأحد  مباشرة  غي1  أو 

م اثل هدف  كل  أو  الذكر   السالصة 

 أو مشابه.

يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املدة 

السأسيس.

في  حدد   : االجس اعي  املال  رأس 

 1111 إلى  مجزأ  درهم   111.111

 111 قي ة  ذات  اجس اعية  حصة 

درهم للواحد خصصت ل :

 511  : مح د  الح دي  السيد 

حصة اجس اعية.

 511  : هند  املحجور  السيدة 

حصة اجس اعية.

القي ة نقدا ملا  والكل مقابل أداء 

مج وعه 111.111 درهم.

من  أكث1  أو  واحد   : التسيي1 

عين  واسعة  بصالحية  املسي1ين 

السيد الح دي مح د مسي1 للشركة 

ملدة غي1 محدودة.

من  تنطلق   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير  إلى  31 ديس 15.

الصافية  النسائج  إن   : النسائج 

القانونية  االقسطاعات  بعد  للشركة 

والسنظي ية، تقسم بين الشركاء على 

حسب عدد الحصص امل لوكة لكل 

واحد منهم.

تم إنجازه   : اإليداع القانوني   -  2

لدى كسابة الضبط باملحك ة السجارية 

 2121 أغسطس   13 يوم  بطنجة 

 119285 السجاري رقم  تحت سجل 

وتحت رقم االيداع 245265.
مسسخلص مطاق لألفل

التسيي1

279 P

AKDIME ET CIE
 CHAUSSETTES DE

L’AVENIR
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأس ال قدره : 2.581.111 
درهم

املقر االجس اعي : الدار البيضاء، 56 
زنقة إسحاق ابن حنين بوسجور

تحقق وفاة مشارك ومسي1
تعيين مسي1 وحيد للشركة

تحديث النظام األسا�سي للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
االسسثنائي بساريخ 14 يوليو 2121 قد 

تقرر ما يلي :
ومسي1  مشارك  وفاة  تحقق 

للشركة أي السيد حسن اقديم.
من  مسكون  لل سوفي  اإلرث  حضر 
الباقية  للزوجة  يرجع  حصة،   56
حصص ولألوالد   7 على قيد الحياة 
14 حصة للواحد وللبنات 7 حصص 

للواحدة.
اقديم  إبراهيم  السيد  تعيين 
ك سي1 وحيد للشركة بعد وفاة املسي1 
واسسقالة املسي1 الثاني وذلك ملدة غي1 

محدودة.
تحديث النظام األسا�سي للشركة 
بعد تعديل الصصول 6 و 7 و 15 من 

قانون الشركة.
تم إيداع القانوني بكسابة الضبط 
البيضاء  بالدار  السجارية  باملحك ة 
بساريخ 19 أغسطس 2121 تحت عدد 

.791341
للخالفة واإلشهار

280 P

TOURADIM
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأس ال قدره : 411.111 درهم
املقر االجس اعي : الدار البيضاء، 259 

شارع يعقوب املنصور انصا
تحقق وفاة مشارك ومسي1
تعيين مسي1 وحيد للشركة

تحديث النظام األسا�سي للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
االسسثنائي بساريخ 14 يوليو 2121 قد 

تقرر ما يلي :

ومسي1  مشارك  وفاة  تحقق 
للشركة أي السيد حسن اقديم.

من  مسكون  لل سوفي  اإلرث  حضر 
الباقية  للزوجة  يرجع  حصة،   56
حصص ولألوالد   7 على قيد الحياة 
14 حصة للواحد وللبنات 7 حصص 

للواحدة.
تعيين السيد اح د اقديم ك سي1 
وحيد للشركة بعد وفاة املسي1 األول 

وذلك ملدة غي1 محدودة.
تحديث النظام األسا�سي للشركة 
بعد تعديل الصصول 6 و 7 و 15 من 

قانون الشركة.
تم إيداع القانوني بكسابة الضبط 
البيضاء  بالدار  السجارية  باملحك ة 
بساريخ 19 أغسطس 2121 تحت عدد 

.791342
للخالفة واإلشهار

281 P

PESHEVARTRAV
SARL AU

بساريخ املؤرخ  العقد   ب وجب 
قوانين  وضعت   2121 أبريل   13  

الشركة تس يز ب ا يلي :
اإلسم االجس اعي : بسيصار تراف.

إقامة الياس ين   : املقر االجس اعي 
ع ارة 6 رقم 23 أ حي السالم سال.

الرأس ال : 111.111 درهم.
الهدف : نيكوص.

الحصص  ج يع   : الحصص 
 111 درهم  ألف  مائة  نقدية قدرها 
لصالح  درهم   111 فئة  من  حصة 

السيد الشاوي مني1.
التسيي1 : الشركة مسي1ة من طرف 
املشارك املنصرد السيد الشاوي مني1.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 
فرع  بسال  االبسدائية  املحك ة  لدى 
السجل السجاري بساريخ 31 أغسطس 

2121 تحت عدد 37244.
282 P

PARALLEL HEALTH CARE
عرفي  أو  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
أغسطس   4 بساريخ  ت ارة  في  مؤرخ 
ذات  شركة  تأسيس   تم  قد   2121

املسؤولية املحدودة :

اسسي1اد   : االجس اعي  الهدف 

الكي يائية  املواد  وتوزيع  وتصدير 

والعضوية واملخ15ية املستهلكة.

أع ال مخسلصة.

رأس ال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  من  حصة   1.111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة الواحدة :

 511  : غنضري  أسامة  السيد 

حصة.

 511  : سلي اني  نزهة  السيدة 

حصة.

من  ابسداءا  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   129  : االجس اعي  املقر 

القاهرة شقة رقم 2 ت ارة.

املسي1 : أسامة غنضري.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

134189 ت ارة.

283 P

SOPH HYGIENE
SARL

عرفي  أو  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

يونيو   15 بساريخ  ت ارة  في  مؤرخ 

2121 لقد تم تحويل املقر االجس اعي 

للشركة من تجزئة الصسوح ع ارة 117 

شقة 3 شارع القاهرة ت ارة :

الجديد:  االجس اعي  املقر   : إلى 

الساقية   2 رقم  شقة   32 ع ارة 

الح راء - ت ارة.

تصويت الحصص :

من  حصة   511 تصويت  تم  لقد 

مالكها السيد سصيان العبدللوي إلى 

السيدة فاط ة بشر.

رأس ال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  من  حصة   1.111 إلى  مقس ة 

111 درهم للحصة الواحدة :
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 511  : السيد سصيان العبدللوي 

حصة.

السيدة فاط ة بشر : 511 حصة.

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

ت ارة 129389.

284 P

RABATEL
SARL

عرفي  أو  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

 2121 يوليو   5 مؤرخ في ت ارة بساريخ 

االجس اعي  املقر  تحويل  تم  لقد 

 156 رقم  مع ورة  حي  من  للشركة 

سكسور 5 ت رة :

 : الجديد  االجس اعي  املقر   : إلى 

 146 تجزئة مرحات حي الغزالي رقم 

- ت ارة.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

ت ارة 124911.

285 P

CHAGDALI
SARL AU

تعديل شركة
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املنعقد بساريخ فاتح يوليو 2121 تقرر 

ما يلي :

مح د  السيد  حصص  بيع 

لصائدة  حصة)   211( الشكدالي 

السيد مح د زيان.

تغي1 الحصص : السيد مح د زيان 

211 حصة.

اسسقالة السيد مح د الشكدالي.

تعيين السيد مح د زيان.

وبالسالي تغيي1 الصصول 1 و 6 و 7 و 

14 من القانون األسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   2 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2121 تحت رقم 37115.

286 P

CHAMALI SK NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها 111.111 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة 31 شقة 8 
زنقة موالي اح د لوكيلي حسان 

الرباط

السجل السجاري رقم 154371 الرباط

تأسيس
بساريخ  حرر  عرفي  لعقد  تبعا 

تم تأسيس شركة   ،2121 15 يوليو 

موافصاتها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالسالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

 CHAMALI : التس ية االجس اعية

.SK NEGOCE

تجارة   -  1  : االجس اعي  الهدف 

السنظيف  ومسسلزمات  مواد  وتوزيع 

ومسسحضرات السج يل.

: ع ارة 31 شقة  املقر االجس اعي 

8 زنقة موالي اح د لوكيلي حسان 

الرباط.

في الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

 99 سنة تبسدئ من تاريخ تسجيلها في 

السجل السجاري.

 111.111  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم.

رأس ال  حدد   : الرأس ال  توزيع 

مقس ا  درهم   111.111 في  الشركة 

حصة اجس اعية من فئة   1111 إلى 

111 درهم للحصة، مرق ة من 1 إلى 

1111 ووزعت هذه الحصص كالسالي :

 511  : العطار  سعيد  السيد 

حصة.

السيد خالد العطار : 511 حصة.

املج وع : 1111 حصة.

سعيد  السيد   -  1  : الشركاء 

مزداد  الجنسية،  مغربي  العطار، 

نوف 15   5 بساريخ  شصشاون  بصيصي 
1983، قاطن الرباط، زنقة املرينيين 

حامل  حسان،   3 شقة   27 ع ارة 

رقم  للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

.AB712428

مغربي  السيد خالد العطار،   -  2
شصشاون  بصيصي  مزداد  الجنسية، 
قاطن   ،1986 نوف 15   11 بساريخ 
 27 ع ارة  املرينيين  زنقة  الرباط، 
للبطاقة  حامل  حسان،   3 شقة 

.AB623851 الوطنية للسعريف رقم
السيد سعيد العطار،   : التسيي1 
عين ك سي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.
تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  السجاري  بالسجل  الشركة 
فاتح  154371بساريخ  رقم  تحت 

سبس 15 2121.
من أجل النشر واإلشهار

التسيي1

287 P

CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

920, Avenue des Far Imm n°11 appt N° 1

 C.Y.M - Rabat

Tél/Fax : 05.37.79.55.73

  CENTRAL AGRO   
PURCHASES CAP

G.I.E
تأسيس

العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
رقم   2121 يوليو   27 في  بالرباط 
 RE 202100316942046,
 OR : 25423/2021, RP
تح ل  والتي   7111322783218

الخصائص السالية :
تصدير   : االجس اعي  الهدف 
الصالحية  واملواد  األس دة  واسسي1اد 
املسعلقة  العضوية  واملنسجات 
بالصحة النباتية، البيع والشراء ملواد 
النظافة الخافة باالسسع ال املنزلي 

وكذا كافة اآلالت الصالحية.
يوجد  ال   : الشركة  حصص 
رأس ال محدد للشركة تطبيقا للقرار 
ذات  ب ج وعة  املسعلق   13.97 رقم 
النصع االقسصادي GIE وقد تم تحديد 
من العقد   11 الحصص وفق املادة 

وفق اآلتي :
 AGRO SPRAY» شركة 
من   71%  :  «TECHNIC SARL

املساه ة في السج ع.

 FUTURE AGRO» شركة 
من   31%  :  «SCIENCE SARL

املساه ة في السج ع.
من  ابسداءا  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
السنة املالية : من فاتح أكسوبر إلى 
31 سبس 15 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
شارع   2 رقم   : االجس اعي  املقر 
عنابية، القطاع رقم 11، حي الرياض 

- الرباط.
اإلدارة : تم تعيين السيدة شادية، 
 A316294 الوطنية  بطاقتها  ورقم 
 14 املادة  وفق  لل ج وعة  ك سي1ة 

من العقد ملدة غي1 محدودة.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
154343 باملحك ة السجارية بالرباط 
فاتح  بساريخ   D117119 رقم  تحت 

سبس 15 2121.
288 P

BOPRO
SARL AU

رأس الها : 111.111 درهم
املقر االجس اعي : ع ارة 31 شقة 8 
زنقة موالي اح د لوكيلي حسان - 

الرباط
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
تم تأسيس شركة   ،2121 يوليو   12 
ش.ذ.م.م ش.و  «بوبرو»  تح ل اسم 

تسوفر على امل يزات السالية :
شقة   31 ع ارة   : املقر االجس اعي 
8 زنقة موالي اح د لوكيلي حسان - 

الرباط.
الهدف االجس اعي : منعش عقاري.

مقاول أشغال مخسلصة أو البناء.
مدة االسس رار : 99 سنة.

درهم   111.111  : املال  رأس 
مقسم إلى 1111 حصة من فئة 111 

درهم موزع ك ا يلي :
 1111 املالح  الزهرة  السيدة 

حصة.
التسيي1 : تم تعيين السيدة الزهرة 
غي1  ملدة  للشركة  ك سي1ة  املالح 

محدودة.
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من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 15.

لسكوين   %5 بعد اقسطاع   : األرباح 

يوزع  القانوني،  االحسياط  فندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالرباط  السجارية 

السجاري رقم 154361.

289 P

LA CASITA
SARL

رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : حي املغرب العربي 

رقم 913 محل رقم 1 مسي1ة 2 ت ارة

 23 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم تأسيس شركة   ،2121 أغسطس 

ش.ذ.م.م  «الكسيطا»  اسم  تح ل 

تسوفر على امل يزات السالية :

املغرب  حي   : االجس اعي  املقر 

العربي رقم 913 محل رقم 1 مسي1ة 

2 ت ارة.

الهدف االجس اعي : مقهى.

مدة االسس رار : 99 سنة.

درهم   111.111  : املال  رأس 

مقسم إلى 1111 حصة من فئة 111 

درهم موزع ك ا يلي :

السيد مني1 بركاش 511 حصة.

 511 بنزيدان  سومية  السيدة 

حصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيي1 

سومية بنزيدان ك سي1ة للشركة ملدة 

غي1 محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 15.

لسكوين   %5 بعد اقسطاع   : األرباح 

يوزع  القانوني،  االحسياط  فندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بس ارة  االبسدائية 

السجاري رقم 134183.

290 P

FRANCHAZURE
SARL AU

رأس الها : 111.111 درهم
املقر االجس اعي : 79 شارع ابن سينا 
الطابق الثاني شقة رقم 6 أكدال - 

الرباط
 15 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2121 يوليو 
ش.ذ.م.م  «فرونشزير»  اسم  تح ل 

ش.و تسوفر على امل يزات السالية :
ابن  شارع   79  : االجس اعي  املقر 
 6 رقم  شقة  الثاني  الطابق  سينا 

أكدال - الرباط.
االستشارات   : االجس اعي  الهدف 

اإلدارية املؤقسة.
السكوين في إدارة املقاوالت.

إدارة مؤقسة.
مدة االسس رار : 99 سنة.

درهم   111.111  : املال  رأس 
مقسم إلى 1111 حصة من فئة 111 

درهم موزع ك ا يلي :
 1111 الركراكي  حاتم  السيد 

حصة.
تم تعيين السيد حاتم   : التسيي1 
غي1  ملدة  للشركة  ك سي1  الركراكي 

محدودة.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 15.
لسكوين   %5 بعد اقسطاع   : األرباح 
يوزع  القانوني،  االحسياط  فندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  تحت  بالرباط  السجارية 

السجاري رقم 154357.
291 P

 LA SOCIETE DE
 VINIFICATION ET DE

 COMMERCIALISATION DU
MAROC
S.V.C.M Sa

 Capital social : 117.354.000
DHS

 Siège social : Casablanca,
Meknès, UP 5109, Oued Jdid-

Sebaa Ayoun Route PI de Fès
RC : 21063

إيداعه  تم  عرفي  عقد  ب وجب 
بساريخ  لدى املوثق احسان بنسودة، 
تم اتخاذ القرارات   ،2121 يوليو   19

السالية :
اسسقالة السيد إبراهيم ستيصان 
 Brahim Stephane, العروي 
عام  ك دير  منصبه  من   ،LAROUI

للشركة.
Sébastian Yves- السيد  تعيين 
عوض  عام  مدير   ،MENAGER
السيد إبراهيم ستيصان العروي ملدة 

غي1 محدودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  ب كناس  السجارية 
25 أغسطس 2121 تحت رقم 3881.

للنشر واإليداع
ديوان األسساذ احسان بنسودة

292 P

 LA SOCIETE CEPAGES
MAROCAINS REUNIS

CMAR SA
Capital social : 77.771.400 DHS

Siège social : Meknès
B.P : 141 Sebaa Ayoun 

RC : 19441
إيداعه  تم  عرفي  عقد  ب وجب 
بساريخ  لدى املوثق احسان بنسودة، 
تم اتخاذ القرارات   ،2121 يوليو   19

السالية :
اسسقالة السيد إبراهيم ستيصان 
 Brahim Stephane العروي 
عام  ك دير  منصبه  من   ،LAROUI

للشركة.
Sébastien Yves- السيد  تعيين 
عوض  عام  مدير   ،MENAGER
السيد إبراهيم ستيصان العروي ملدة 

غي1 محدودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  ب كناس  السجارية 
25 أغسطس 2121 تحت رقم 3881.

للنشر واإليداع
ديوان األسساذ احسان بنسودة

293 P

 LA SOCIETE GULF

CATERING DU MAROC
SARL

Société à responsabilité limitée

Au Capital De 100.000 Dhs

Siège Social : CASABLANCA, 24

Rue de Savoie

بديوان  موثق  عقد  ب وجب 

األسساذ احسان بنسودة موثق بالدار 

البيضاء، بساريخ 21 يونيو 2121، تم 

تعيين :
العلوي  الحصيظ  عبد  السيد 

العزيز عبد  املنجم   والسيد 

بن عبد هللا بن علي بصصتهم مسي1ين 

للشركة لصت1ة غي1 محدودة مع توقيع 

منصصل.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  السجارية 

.791351
للنشر واإليداع

ديوان األسساذ احسان بنسودة

294 P

AZIREST
SARL AU

 AU CAPITAL SOCIAL : 500 000

DHS

 Siège Social : Oujda, BD

DERFOUFI IMM WIDAD

ETG 4 N°1

R.C : 38049 N° IF : 50523465

تأســيــس الشـــركة
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

وضع  تم    25/18/2121 بساريخ 

القانون األسا�سي لشركة :

محدودة  شركة   AZIREST

املسؤولية ذات شريك وحيد تس ثل 

م يزاتها في ما يلي :

AZIREST  : الشركة   تس ية 

ش د م م ذات شريك وحيد.

غرض الشركة :

املطاعم.

تجهيزات.

تسيي1 املطاعم والصنادق.
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بوشطاط السيد   :  الشركاء 

عبد اإلله.

الدرفوفي  شارع   : الشركة  مقر 

 1 الرقم  الرابع  الطابق  وداد  ع ارة 

وجدة.
مبلغ  حدد   : الشركة  مال  رأس 

رأس الها في 511.111 درهم.

يسم تسيي1 الشركة من   : التسيي1 

طرف : السيد بوشطاط عبد اإلله.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بوجدة   السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   31/18/2121 بساريخ 

.3192
اإلمضاء :

295 P

حربول عبد الحق

مكسب املحاسبة

16، شارع الرباط تازة الجديدة

الهاتف : 15.35.28.19.16

BW TERRE & MER شركة
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأس الها االجس اعي : 111.111 

درهم

مقرها االجس اعي : حي اوريدة 

بلوك ب رقم 93 تازة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
القانون  وضع  تم   2121 يوليو   26

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

الخصائص السالية :

 BW TERRE & MER  : التس ية 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

املواد  واسسي1اد  تصدير   : الهدف 

الغذائية.

الطازجة  الغذائية  املواد  توزيع 

واملج دة.

ت وين الحصالت.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

موزعة  درهم   111.111 في  الشركة 

إلى 1111 حصة اجس اعية من قي ة 

درهم وهي موزعة بشكل كامل   111

إلى املساهم الوحيد.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابسداء من تاريخ تأسيسها.

التسيي1 : عين السيد بوداز مح د 
وسيم مسي1ا للشركة مع تخويله كل 
الصالحيات للسصرف باسم الشركة.

اوريدة  حي   : االجس اعي  املقر 
بلوك ب رقم 93 تازة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كسابة  لدى  القانوني 
يوم بسازة  االبسدائية   لل حك ة 

 488 تحت رقم   2121 أغسطس   31
السجل السجاري رقم 6169.

إمضاء : السيد بوداز مح د وسيم
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HARBOULE ABDELHAK
Cabinet de travaux de comptabilité

16Rue de Rabat TAZA
TEL : 05.35.28.19.16

 SOCIETE AQUACOLE &
SERVICES

شركة محدودة املسؤولية
املقر االجس اعي : حي اوريدة بلوك ب 

رقم 93 تازة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
شركاء  قرر   ،2121 يوليو   6
املسؤولية  املحدودة  الشركة 
 SOCIETE AQUACOLE املس اة 
 11.111 رأس الها   & SERVICES
درهم، ومقرها االجس اعي حي اوريدة 

بلوك ب رقم 93 تازة ما يلي :
الحصص  بيع  على  املوافقة 
بوداز  للسيد  كانت  التي  االجس اعية 
بوداز  السيدة  لصالح  مح د وسيم 

سارة.
6 و7 من القانون  تغيي1 الصصلين 

األسا�سي للشركة كالسالي :
الصصل 6 :

 11.111  : سارة  بوداز  السيدة 
درهم.

الصصل 7 :
111 حصة   : السيدة بوداز سارة 

اجس اعية.
للشركة  القانونية  الصصة  تغيي1 
إلى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة باملحك ة االبسدائية 
 2121 أغسطس   31 بساريخ  بسازة 
تحت رقم 491 السجل السجاري رقم 

.4815
إمضاء : السيد بوداز سارة
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عقد تسيير تجاري حر
حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم عقد   2121 يوليو   5 بالصويرة في 
امل يزات  ذات  تجاري  سجل  تسيي1 

السالية :
للسجل  الحر  التسيي1  عقد 

السجاري بين :
 NADINE ALEXANDRA السيدة

.ROSSNER
MOHAMED FAKIR السيد

ب قس�سى هذا العقد أبرم الطرفين 
عقد التسيي1 الحر ألفل تجاري الكائن 
414 تجزئة ازلف  بالطابق األول رقم 
املسجل بالسجل السجاري  الصويرة. 
باملحك ة االبسدائية بالصويرة تحت 

رقم 9131 السجل السحليلي.
العقد  هذا  مدة  حددت   : املدة 
من فاتح يوليو  سنوات ابسداء   2 في 
2121 إلى غاية 31 يونيو 2123 قابلة 

للسجديد.
باملحك ة  اإليداع  تم  وقد 
فاتح  في  الصويرة  ب دينة  االبسدائية 

سبس 15 2121 تحت رقم 63.
298 P

شركة أكادير برو وير
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات رأس ال : 911.111 درهم

املقر االجس اعي : بلوك ف 4 رقم 41 
حي الداخلة أكادير

في املؤرخ  اإلدارة  قرار   ب قس�سى 
5 أغسطس 2121، لشركة أكادير برو 

وير تم املصادقة على ما يلي :
مح د  بلقس  السيد  تعيين 
مسي1ا جديدا وتحديد فالحيسه بعد 
اسسقالة املسي1 السابق السيد خالد 

حسن.

النظام  من   43 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

أسئلة مخسلصة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 31 أغسطس 2121 تحت رقم 

.116219
ب ثابة مقسطف وبيان

املسي1
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شركة اإلدري�سي إفنث
SOCIETE EL IDRISSI EVENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

SARL AU

تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

تم تأسيس شركة   2121 ف15اير   19

وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد التي تس يز ب ا يلي :

«اإلدري�سي   : التس ية االجس اعية 

 SOCIETE EL IDRISSI إفنث» 

.EVENT

موضوع الشركة :

فندق.

مقهى.

مطعم.

املقر االجس اعي : الطابق األول رقم 

13 عين العاطي 2 الرشيدية.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابسداء من تاريخ تأسيسها.
رأس ال الشركة : 111.111 درهم 

مقدار الحصة 111 درهم.

الحصص : 

 : اإلدري�سي  اللطيف  عبد  السيد 

1111 حصة.

السيد   : املسي1 الوحيد   : التسيي1 

عبد اللطيف اإلدري�سي.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

أبريل   5 االبسدائية بالرشيدية بساريخ 
السجاري  السجل  رقم  تحت   2121

.14719

300 P
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شركة تيزيرت
STE TAYZIRT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
SARL

تصويت الحصص االجس اعية
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املنعقد بساريخ 14 يونيو 2121 لشركة 
املسؤولية  ذات  شركة  «تيزيرت» 
املحدودة، رأس الها 611.111 درهم، 
مقرها االجس اعي : قصر تكرنا النيف 

ع الة تنغي1.
املكسب  تشكيل  بعد  وذلك  قرر 

املسكون من السادة :
السيد لحسن بن حدو : مسي1.

السيد مح د بن حدو : مساهم.
االجس اعية  الحصص  تصويت 

وذلك ب :
اجس اعية  حصة   3111 تصويت 
حدو  بن  مح د  للسيد  امل لوكة 

لصائدة السيد لحسن بن حدو.
الحصص :

السيد لحسن بن حدو 611.111 
درهم 6111 حصة اجس اعية.

مج وع رأس ال الشركة 611.111 
درهم 6111 حصة اجس اعية.

السيد   : املسي1 الوحيد   : التسيي1 
لحسن بن حدو.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية بالرشيدية بساريخ 29 يونيو 

2121 رقم 2121/311.
301 P

شركة همورى طرونس
SOCIETE HMOURA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
SARL AU

تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
شركة  تأسيس  تم   2121 أبريل   29
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد التي تس يز ب ا يلي :
«ه ورى   : االجس اعية  التس ية 
 SOCIETE HMOURA طرونس» 

.TRANS

البضائع  نقل   : الشركة  موضوع 
لحساب الغي1.

وينكيكي  قصر   : االجس اعي  املقر 
ملعب كل ي ة ع ارة الرشيدية.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابسداء من تاريخ تأسيسها.

رأس ال الشركة : 111.111 درهم 
مقدار الحصة 111 درهم.

الحصص : 
السيد لحو ه ورى : 1111 حصة.

التسيي1 :
لحو  السيد   : الوحيد  املسي1 

ه ورى.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
21 ماي  االبسدائية بالرشيدية بساريخ 
السجاري  السجل  رقم  تحت   2121

.14879
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شركة ريكتراف
STE REGTRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
SARL

نقل املقر االجس اعي للشركة
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املنعقد بساريخ 9 يونيو 2121 لشركة 
املسؤولية  ذات  شركة  «ريكت1اف» 
 1.211.111 رأس الها  املحدودة، 
 68 رقم   : االجس اعي  مقرها  درهم، 
ع الة  الرشيدية  تافياللت  تجزئة 

الرشيدية.
املكسب  تشكيل  بعد  وذلك  قرر 

املسكون من السادة :
السيد مح د بن عدو : مسي1.

السيد ح يد بن عدو : مساهم.
ما يلي :

نقل املقر االجس اعي للشركة :
تافياللت  تجزئة   68 رقم  من 
الرشيدية إلى رقم 217 تجزئة الصالحة 

2 ص.ب 731 الرشيدية.
التسيي1 : 

السيد مح د بن   : مسي1 الشركة 
عدو.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بساريخ بالرشيدية   االبسدائية 

29 يونيو 2121 رقم 2121/312.
303 P

INVEST’AFFAIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها : 111.111 درهم
212، شارع عبد املومن، رقم 5، 
الطابق األر�سي، الدار البيضاء
تحويل املقر االجس اعي للشركة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
الج عية  قررت   ،2121 يوليو   15
عقدتها  التي  عادية  الغي1  العامة 
 INVEST’AFFAIRES الشركة املدعوة
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  درهم   111.111  : رأس الها 
 ،212 البيضاء،  بالدار  االجس اعي 
الطابق   ،5 رقم  املومن،  عبد  شارع 

األر�سي، ما يلي :
للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
رقم  شارع عبد املومن،   ،212  : من 
البيضاء،  الدار  األر�سي،  الطابق   ،5
مسجر بالطابق  زنقة ابن جهي1،   2 إلى 

األر�سي، بوركون، الدار البيضاء.
القانون  من   4 للصصل  تغيي1 

األسا�سي للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 ،2121 بساريخ فاتح سبس 15  البيضاء 

تحت رقم 791248.
للنسخ والنشر

304 P

ديوان األسساذ مح د بهردة، املوثق بالرباط

LSARDECOPI شركة
ش.م.م

تصويت حصص اجس اعية
تعيين مسي1 جديد

وتحويل مقر الشركة
حصص  تصويت  عقد  ب وجب 
اجس اعية توثيقي تلقاه املكسب بساريخ 

17 أبريل 2121 :
لطيصة  السيدة   : من  كل  فوت 
السيدين مهدي وياسين  بنسلي ان، 
وهدى  عزيزة  اآلنسسين  ثم  لحرش 
الوحيدين  بصصتهم الشركاء  لحرش، 
 ،LSARDECOPI املس اة  للشركة 
مقرها  درهم،   495.111 رأس الها 
بلوك  11 قطاع  السالم  حي  بسال 

ذات السعريف  مثلث،   263 رقم   15  
الضريبي 3368726 واملقيدة بالسجل 
لسال  االبسدائية  باملحك ة  السجاري 
ملج وع  وذلك   ،9765 رقم  تحت 
ب  املقدرة  االجس اعية  حصصهم 
4951 حصة اجس اعية والتي تشكل 
مج وع رأس ال الشركة، لصائدة كل 
وليد  املودن،  مح د  السادة   : من 
بنسبة  السعيدي  وإبراهيم  الربيعي 
 1651 يعادل  ما  أي   (3/1( الثلث 

حصة لكل واحد منهم.
ك ا تم تعيين السيد وليد الربيعي 
غي1  ملدة  للشركة  جديد  ك سي1 
محدودة وذلك تبعا السسقالة السيدة 

لطيصة بنسلي ان.
الج عية  محضر  وب وجب 
تلقاه  الذي  االسسثنائية  الع ومية 
املوثق  مكسب األسساذ عي اد أودود، 
قرر   ،2121 ماي   21 بساريخ  بأكادير، 

شركاء الشركة السالصة الذكر.
تحويل مقر الشركة االجس اعي إلى: 
ع الة أكادير إداوتنان، حي الهدى، 

بلوك س رقم 116.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسال، بساريخ 31 أغسطس 

2121، تحت رقم 37261.
للخالفة والبيان

األسساذ مح د بهردة، موثق
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CLEAR SIGHT
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

ب قس�سى عقد عرفي بساريخ فاتح 
القانون  وضع  تم   ،2121 يوليو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة، م يزاتها كالسالي :
 CLEAR SIGHT  : التس ية 

ش.ذ.م.م.
الهدف : تهدف الشركة أساسا :

وتحليالت  الدراسات  كافة  إجراء 
واإلجراءات  الوسائل  بكافة  السوق 
واإلعالنية  السجارية  األنشطة  وإدارة 

والتسويقية على اإلنت1نت.



18277 الجريدة الرسميةعدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) 

وإدارتها  البيانات  على  الحصول 

الوسائل  بكافة  وأرشصتها  وتخزينها 

وخافة البشرية والسكنولوجية.

الع ليات  ج يع  عامة،  وبصصة 

املالية،  الصناعية،  السجارية، 

ترتبط  قد  التي  والعقارية  املنقولة 

مباشرة أو بصصة غي1 مباشرة باألشياء 

املشابهة األشياء  أو  أعاله،   املذكورة 

أو املرتبطة بها ب قدورها املساعدة   

على السن ية بج يع أشكالها.

املقر االجس اعي : 7، إقامة الرامي، 

 ،8 املكسب   ،2 الطابق  سبسة،  زنقة 

الدار البيضاء.

من تقييد  سنة ابسداء   99  : املدة 

الشركة بالسجل السجاري.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 511.111 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

حصة   5111 إلى  مقس ة  درهم، 

درهم   111 بقي ة  اجس اعية 

ومقس ة  كاملة،  سددت  للواحدة، 

على الشركاء كالسالي :

سعد  للسيد  حصة   2111

بنديدي، الساكن بالدار البيضاء، 3، 

زنقة ج يلة بوحريد، أنصا.

لطيصة  للسيدة  حصة   1511

البيضاء،  بالدار  الساكنة  بنديدي، 

3، زنقة ج يلة بوحريد، أنصا.

1511 حصة للسيد جويو لويس 

كنها أورنبانو، الساكن بالرباط، فيال 

164، بساتين املنزه.

الشركة،  تسيي1  سيسم   : التسيي1 

من طرف السيد  ملدة غي1 محدودة، 

لطيصة  السيدة  بنديدي،  سعد 

كنها  لويس  جويو  والسيد  بنديدي 

أورنبانو.

السجل  في  الشركة  تسيجيل 
الجهوي  املركز  لدى  تم  السجاري 

يوم  الك15ى،  البيضاء  الدار  لوالية 

الرقم  تحت   ،2121 أغسطس   12

.512957
للخالفة والبيان

املسي1ة
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ALTIUS ADVISORY S.A.
تأسيس شركة مجهولة اإلسم

بالدار  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 ،2121 يوليو  فاتح  بساريخ  البيضاء 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

مجهولة اإلسم، م يزاتها كالسالي :
أدفيزوري  أليسوس   : التس ية 

ش.م.
: شركة مجهولة  الشكل القانوني 

اإلسم.
الخدمات  ج يع   : الهدف 
القانونية  املجاالت  في  اإلستشارية 
واإلست1اتيجية والسنظي ية و الشؤون 
اإلقسصادية  اإلسسخبارات  و  العامة 
واإلتصاالت  املخاطر  وإدارة 
اإلست1اتجية و الوقاية و إدارة األزمات.
اإلستشارية  الخدمات  ج يع   -
اإلستث ارية  املشاريع  تطوير  في 

والوساطة السجارية
من تقييد  سنة ابسداء   99  : املدة 

الشركة بالسجل السجاري.
 - : شارع دو ليدو  املقر اإلجس اعي 
إقامة حدائق أنصا - الع ارة ] - الشقة 

2 -الدار البيضاء.
حدد   : اإلجس اعي  الرأس ال 
 311.111 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 
حصة   3.111 إلى  مقس ة  درهم 
إجس اعية بقي ة 111 درهم للواحدة 
سددت و حّررت كاملة عند اإلكسساب.
إدارة  ستسم   : الشركة  إدارة 
الشركة من طرف مجلس إدارة مكون 
من ثالثة أعضاء على األقل و إثناعشر 
االشخاص  بين  من  األكث1  على 

الطبيعيين أو املعنويين شركاء.
ثم تعيين كأعضاء ملجلس اإلدارة؛ 
للنظام  وفقا  سنوات؛  ثالث  ملدة 
األسا�سي للشركة؛ االشخاص السالية :
الس ي1س  بناني  عث ان  السيد   -
مغربي الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
BE 734 383 الساكن بالدارالبيضاء 
- سيدي   77 الرقم   - تجزئة ياقوت   -

معروف.
مغربية؛  زني15،  السيدة لطيصة   -
 B 58 الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 
 11  - بالدارالبيضاء  الساكنة   139

تجزئة يوسف - بارانصاء.

- السيدة مونية بن و�سي، مغربية، 

 BK رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

بالدارالبيضاء  الساكنة   232 262

- سيدي   77 الرقم   - تجزئة ياقوت   -

معروف.

قد عين وفقا   : مراقب الحسبات 

كأول  للشركة  األسا�سي  للنظام 

مراقب للحسبات لسنة مالية واحدة  

 ،55 ب  القاطن  حدو  فؤاد  السيد 

 - الرابع  الطابق   - زرقطوني  شارع 

الشقة 16 - حي املستشصيات - الدار 

البيضاء.

مجلس   : اإلدارة  مجلس  رئيس 

يوليو   5 اإلدارة عند مداولسه بساريخ 

2121 عين كرئيس ملجلس اإلدارة :

السيد عث ان بناني الس ي1س؛   -

مغربي، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

BE 734 383 الساكن بالدارالبيضاء 

- سيدي   77 الرقم   - تجزئة ياقوت   -

معروف.

يسم إقسطاع نسبة   : توزيع األرباح 

الربح  من   (5%( املائة  في  خ سة 

يخّصص  املالية  للسنة  الصافي 

يدعى  إحسياطي  فندوق  لسكوين 

اإلحسياطي القانوني.

يصبح هذا اإلحسياط غي1 إلزامي، 

القانوني  اإلحسياطي  مبلغ  تجاوز  إذا 

يسم  الشركة  مال  رأس  من  عشر 

تخصيص رفيد األرباح ب نسهى من 

طرف الج ع العام.

بيع   : الحصص  بيع  عند  حصر 

يرجع  ثالثة  أطراف  إلى  الحصص 

ملوافقة مجلس اإلدارة و حق الشصعة 

وفقا للسدابي1 الشرعية و القانونية.

السجل  في  الشركة  تسجيل   1

الجهوي  املركز  لدى  تم  السجاري 

يوم  الك15ى  البيضاء  الدار  لوالية 

الرقم  تحت   2121 أغسطس   12

.513.121
للخالفة والبيان

رئيس مجلس اإلدارة

307 P

MHS GLOBAL SERVICES
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها االجس اعي : 511.111 

درهم 
املقر االجس اعي :  املج ع الصناعي 

CFCIM السجزئة 5 - بوسكورة - الدار 
البيضاء

س.ت. : 352.691 الدار البيضاء
تحرير رأس ال الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 ،2121 يونيو   15 بساريخ  االسسثنائي 
املسؤولية  ذات  الشركة  شركاء 
 MHS GLOBAL املحدودة 

SERVICES، قرروا مايلي :
%51 من رأس ال الشركة  تحرير 
وبالسالي  درهم   251.111 ب بلغ 
 51% الرأس ال الذي حرر في حدود 

عند السأسيس حرر اآلن بأك له.
من قانون   7 و   6 تغيي1 الصصول 
«املقدمات» ب  املسعلقين   الشركة 

و «الرأس ال االجس اعي».
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 2121 أغسطس   25 بساريخ  البيضاء 

تحت الرقم 791.718.
للخالفة والبيان

املسي1

308 P

شركة مانويت
65 الحي الصناعي تابريكت، سال

تصصية الشركة
الج عية  مداوالت  إثر  على 
العامة االسسثنائية لشركة مانوفيت 
املنعقدة بساريخ 22 يوليو 2121 فقد 

قرروا املساه ون مايلي :
املصصي  تقرير  على  املصادقة   -
وإعطائه الس15ئة على ع لية السصصية.
النهائية  بالسصصية  النطق   -

للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  قد 
بسال  االبسدائية  لل حك ة  الضبط 
بساريخ 31 أغسطس 2121 تحت رقم 

.37218
من أجل االسسخالص والبيان

309 P
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STE BORJ EDDAR
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
في  املشاركان  قرر   ،2121 ماي   21

الشركة مايلي :
اسسقالة مسي1 الشركة.

للشركة  جديد  مسي1  تس ية 
السيد غصي1 بدر.

األسا�سي  القانون  تحديث 
للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
بساريخ بالرباط  السجارية   املحك ة 

31 ماي 2121 تحت رقم 117167.
مقسطف وبيان

310 P

CENTRE D’HEMODIALYSE 
ET DES MALADIES 

RENALES EL 
QUARAOUIYINE

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك واحد

RC N° 67079
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
القانون  وضع   2121 ديس 15   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
لسكون  واحد  شريك  ذات  محدودة 

خافياتها كالسالي :
 CENTRE  : التس ية 
 D’HEMODIALYSE ET DES
 MALADIES RENALES EL
ذات  ش.م.م   QUARAOUIYINE

شريك واحد.
تجزئة   4 فاس،   : املقر االجس اعي 

بالد سهريج املدينة الجديدة.
 : مخسصرة  بصصة  املوضوع 
للشركة مهام تسجلى في : مركز تصصية 

الدم وأمراض الكلي.
الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 
الثابسة  او  املنقولة  السجارية  املالية، 
التي ي كنها االرتباط بطريقة مباشرة 
أة غي1 مباشرة ب هام الشركة أو ب هام 
أخرى مشابهة أو مقاربة التي ي كنها 

تسهيل ن و الشركة.

رأس املال : 111.111 درهم مجزئ 
على 1111 حصة من فئة 111 درهم 
للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

السالي :
 1111  : بنجلون  زينب  السيدة 

حصة.
املج وع :  1111 حصة.

املدة : 99 سنة.
قبل  من  الشركة  تدار   : التسيي1 

السيدة زينب بنجلون.
زينب  السيدة  الطبي  املدير 

بنجلون.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 سبس 15.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بصاس  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 1615 رقم   2121 أبريل   2 بساريخ 

السجل السجاري رقم 67179.
311 P

شركة ان ادا بروديكسيون 
ش.م.م.ش.و.

رأس الها 11.111 درهم
املقر االجس اعي : الحي الجديد الزنقة 

8 رقم 1 مكرر جرادة
ب وجب   2121 يونيو   31 تقرر 
االسسثنائي  العام  الج ع  محضر 

املنعقد بساريخ مايلي :
رفع رأس ال الشركة من : 11.111 

درهم إلى 71.111 درهم.
تم تسجيل الشركة لدى املحك ة 
 3121 رقم  تحت  بوجدة  السجارية 

بساريخ 24 أغسطس 2121.
عن املسصرف بالشركة

312 P

شركة VESPA’S ش.م.م.
رأس الها االجس اعي 111.111 درهم 
حي املستشصى تجزئة ع رانة رقم 

71 وزان
تغيي1 نشاط الشركة

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
 2121 يوليو   13 بساريخ  املنعقد 
شركة   VESPA’S املس اة  للشركة 
تغيي1  قررت  املسؤولية  محدودة 

نشاط الشركة ك ا يلي :

إضافة تسويق النباتات املعس دة.
حذف نشاط مسسغل املنبت.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ 31 أغسطس 2121 تحت رقم 
3372 ومسجلة بالجل السجاري تحت 

رقم 1717.
313 P

STE AEROMEC MAROC
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
تأسيس

 25 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حررت  بس ارة   2121 أغسطس 
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

خصائصها كالسالي :
 AEROMEC شركة   : االسم 

.MAROC
األهداف : 

: مراقب ومقاول  املقر االجس اعي 
في فيانة املركبات واألجهزة املسعددة 

االسسخدامات.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
إلى  مقسم  درهم   111.111 مبلغ 
1111 حصة بث ن 111 درهم للواحد 

موزع كالسالي :
ايروميك ش.م. : 951 حصة.

 511  : اس اعيل  العربي  السيد 
حصة.

املج وع : 1111 حصة.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديس 15   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.
الشركة  بتسيي1  يقوم   : التسيي1 
العربي  السيد  محدودة  غي1  وملدة 

اس اعيل.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
العربي  السيد  بين  مشت1كة  البنكية 
امل ثلة  ايروميك  وشركة  اس اعيل 

بالسيد روي فاريا بول ودي امليدا.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
االبسدائية بس ارة بساريخ 2 سبس 15 2121 
تحت رقم 6384 رقم السجل السجاري 

.134197
314 P

VILLARCHI
SARL AU
تأسيس

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
9 أغسطس 2121، تم وضع القانون 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
وذلك  وحيد  شريك  ذات  محدودة 

تحت املعطيات السالية :
.VILLARCHI التس ية : شركة

وخارج  داخل  الشركة  غرض 
املغرب : مهندس مع اري.

املقر : شقة 4 الطابق األول إقامة 
قادر مرس الخي1، ت ارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة ابسداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل السجاري.
ب بلغ  حدد   : الشركة  رأس ال 
 1111 إلى  مقس ة  درهم   111.111
للواحدة  درهم   111 ب  حصة 

مكستبة، محررة وموزعة كالسالي :
 1111  : فالح  غزالن  السدية 

حصة.
املج وع : 1111 حصة.

التسيي1 : تسي1 الشركة من طرف  :
الحاملة  فالح  غزالن  السيدة 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

CD82132 ملدة غي1 محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الشركة  لنظام  القانوني 
بساريخ وذلك  بس ارة   االبسدائية 
26 أغسطس 2121 تحت رقم 6351.
سجلت الشركة بالسجل السجاري 

تحت رقم 134145.
مقسطف قصد اإلشهار

315 P

ABIS LAUNDRY
SARL

وضع   2121 يوليو   14 تم بساريخ 
قانون منظم لشركة بامل يزات السالية :

 ABIS LAUNDRY  : التس ية 
املسؤولية  ذات  شركة   SARL

املحدودة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
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شراء  فناعية  مغسلة   : الهدف 

وبيع معدات املغسلة الصناعية.

اسسي1اد وتصدير معدات املغسلة 

الصناعية.

عبد  شارع   : االجس اعي  املقر 

الكريم الخطابي إقامة جواد الع ارة 

119 الشقة 43 الطابق الثالث كليز 

مراكش.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

إلى  مقس ة  درهم   111.111 مبلغ 

درهم   111 فئة  من  حصة   1111

موزعة كاآلتي :

 511  : بلبشي1  اس اعيل  السيد 

حصة.

السيد موالي عبد املالك البسوني : 

511 حصة.

ملدة  الشركة  تسي1   : اإلدارة 

السيدين  طرف  من  محدودة  غي1 

إس اعيل بلبشي1 وموالي عبد املالك 

البسوني.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يوليو إلى 31 يونيو.

املدة : حددت في 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيس الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

املحك ة السجارية ب راكش بساريخ 31 

أغسطس 2121 تحت رقم 127151 
وسجلت الشركة في السجل السجاري 

ب راكش تحت رقم 118115.

316 P

ZEGA CAR
SARL AU

رأس الها 111.111 درهم

مقرها االجس اعي ب : مج ع العرفان 

5GH 3 E 3 محل رقم 3 طنجة

عقد السأسيس
بساريخ  مسجل  عقد  ب قس�سى 

تأسست  بالصنيدق   2121 يوليو   5

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد وتس يز بالخصائص 

السالية :

 ZERGA CAR  : الشركة  اسم 

ش.ذ.م.م.

مج ع العرفان  :  املقر االجس اعي 
GH 3 E 3 5 محل رقم 3 طنجة.

لألغراض  تأسست  الشركة 
السالية :

عام  وبشكل   : السيارات  كراء 
ج يع الع ليات الصناعية والسجارية 
واملالية والعقارية والغي1 عقارية والغي1 
مرتبطة بشطل مباشر أو غي1 مباشر 
أغراض  أو  إليها  املشار  باألغراض 

مشابهة أو م اثلة.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري.
 111.111 في  محدد   : املال  رأس 
درهم وي ثل 1111 حصة بقي ة 111 

درهم للحصة مصوتة ك ا يلي :
 : اشرف  الطيب  اوالد  السيد 

1111 حصة.
يسي1 الشركة ملدة غي1   : التسيي1 

محددة السيدة نجوى السعيدي.
األول من  يبدأ   : املحاسبي  العام 
شهر يناير وينسهي في الواحد والثالثين 

من شهر ديس 15.
االحسياط  لسكوين   5%  : األرباح 

القانوني والباقي موزع بين الشركاء.
بالسجل  الشركة  تقييد  تم 
بساريخ   118477 السجاري تحت رقم 
لدى كسابة الضبط   2121 يوليو   14

باملحك ة السجارية بطنجة.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف لدى كسابة الضبط باملحك ة 
يوليو   14 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 244534.
317 P

CAREC.AS
Cabinet de Révision Comptable et Conseil

 LES PROJETS ANAS
إشعار عن وهب حصص اجس اعية

قرر السيد املرني�سي عبد الح يد 
وهب مج وع حصصه االجس اعية :

حصة اجس اعية من فئة   5665
املرني�سي  السيد  البنع  درهم   111
حسن و 2857 حصة اجس اعية لكل 
السيدة املرني�سي   : بناته  واحدة من 
كنزة، املرني�سي  السيدة  فاط ة، 

السيدة  عائشة،  املرني�سي  السدية   

املرني�سي ياس ينة والسيدة املرني�سي 

توريا والتي ي سلكها في الشركة ذات 

 LES PROJETS محدودة  مسؤولية 

الرأس ال  ذات  ش.ذ.م.م.   ANAS

درهم   2.111.111  : االجس اعي 

 1 ومقرها الاجس اعي الكائن بسجزئة 

محل رقم 1 طريق عين الس ن فاس.

عبد  املرني�سي  السيد  تعيين 

فاط ة  املرني�سي  والسيدة  الح يد 

مسي1ين للشركة ملدة غي1 محدودة.
وبالسالي تعدبل البند 7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

ب دينة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

فاس بساريخ 2 أغسطس 2121 تحت 

رقم 3632.
للنشر والبيان

318 P

AVIGAS
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

Avis de constitution d’une sarl 

d’associe unique

suite à l’apport du patrimoine 

professionnel

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2121 يونيو   31 بساريخ  البيضاء 

ومسجل بها تم تأسيس شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد النظام األسا�سي للشركة تم 

اسسخالص منه مايلي :

.AVIGAZ : التس ية

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

املنافرة  دوار   : االجس اعي  املقر 

عين نزاغ سطات.

بالج لة  البيع والشراء   : املوضوع 

البوتان  املسال  للغاز  والسقسيط 

وال15وبان.

منعش عقاري واإليجار للعقارات.

السجارية،  الع ليات  كل  وع وما 
العقارية  االقسصادية،  الصناعية، 
واملالية املرتبطة بشكل مباشر أو غي1 
واملرجح  الرئي�سي  للنشاط  مباشر 

الت1ويج له.
السيد لحسن   : الشريك الوحيد 
أبو لحسن واملزداد بتزنيت يوم فاتح 
املغربية  الجنسية  ذو   1934 أبريل 
والقاطن بسطات مج ع األماني رقم 
والح ل للبطاقة الوطنية رقم   117

.W541
TER 161 من  في إطار أحام املادة 
مدونة الضرائب قام أبو لحسن بجلب 
الشخص  املقاولة  م سلكات  ج يع 
للشركة  لحسن  أبو  لحسن  الذاتي 
املنهي  بالرسم  واملسجلة   AVIGAZ
واملسوقصة   41164536 رقم  تحت 

بساريخ 31 يونيو 2121 :
- فافي األفول التي ساهم بها هي 

كالسالي :
إج الي األفول : 15.052.742,73 

درهم.
إج الي املسطلبات : 9.703.442,73 

درهم.
أما فافي األفول املساه ة فهو : 

5.349.311 درهم.
رأس ال الشركة :

الشركة  رأس ال  تحديد  تم 
إلى  مقس ة  وهر   5.349.311 ب بلغ 
53493 حصة ب 111 درهم للحصة 
من  ومؤداة  مكستبة  كلها  الواحدة، 

طرف الشريك الوحيد.
مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

تقييد الشركة بالسجل السجاري.
وتدار  الشركة  تسي1   : التسيي1 
أبولحسن  رشيد  السيد  طرف  من 
الوطنية  للبطاقة  والحامل 
محدودة  غي1  ملدة   BE476112
والذي يسوفر على ج يع الصالحيات 
والنظام  بالقانون  عليها  املنصوص 

األسا�سي للشركة.
تم تأسيس الشركة وتم تسجيلها 
بالسجل السجاري عن طريق املحك ة 

االبسدائية بسطات تحت رقم 6659.
ب قس�سى مقسطف

وبيان املسي1

319 P
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع عبد 

املومن مكسب رقم 64، الدار البيضاء

PRECI
شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد

الرأس الها 11.111 درهم

مقرها االجس اعي : 52، شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء

املرقم بالسجل السجاري 291219

السعريف الضريبي 14462338

تعيين مسي1 جديد
على قرار الشريك الوحيد في  بناء 

تقرر   PRECI لشركة   2121 يوليو   7

مايلي :

وفاة السيدة اميل فريدة طويل.

تعيين السيدة زينب بردوخ مسي1ة 

للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

للدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء بساريخ 28 يوليو 2121 تحت 

الرقم 788253.
السجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

تحت الرقم   2121 يوليو   28 بساريخ 

27515 من السجل الت1تيبي.

320 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع عبد 

املومن مكسب رقم 64، الدار البيضاء

FOUR AS INVEST
شركة محدودة املسؤولية

الرأس الها 111.111 درهم

 Eden Palm : مقرها االجس اعي

Palmeraie, Club House مراكش

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
2121 ت ت فياغة القانون  5 يوليو 

السأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها على النحو السالي :

.four ad invest : اسم الشركة

هدف  يسجلى   : الشركة  نشاط 

الشركة في املغرب أو في أي بلد آخر 

في :

الصنادق  ج يع  وتشغيل  ملكية 

ج يع  من  والحانات  واملطاعم 

األنواع وج يع الصئات، وبشكل عام، 

بالصنادق  املسعلقة  املنشآت  ج يع 

واملطاعم واملهن السياحية والت1فيهية 

والخدمية.

ج يع  في  وسيلة  بأي  املشاركة 

التي  أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
تكون  قد  والتي  إنشااؤها  سيسم 

مرتبطة باملوضوع

املشاركة املباشرة أو غي1 املباشرة 

في ج يع الشؤون السجارية املرتبطة 

خالل  من  الذكر  السالصة  باألشياء 

إنشاء شركات جديدة أو وكاالت كيص ا 

كا نوعها أو عن طريق املساه ة.

الع ليات  كل  عامة  وبصصة 

املنقولة السجارية  العقارية،   املالية، 

عالقة  لها  والتي  منقولة  الغي1  أو   

مباشرة أو غي1 مباشرة بهدف الشركة 

والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.

 111.111 قي سه   : الرأس ال 

حصة   1111 إلى  مقس ة  درهم، 

بقي ة 111 درهم للواحدة مسند منها 

311 حصة إلى السيد عبد اللطيف 

411 حصة إلى السيد ع اد  عجبا و 

حصة   311 الدين بن الشياضمي و 

إلى السيد ع ر عبادي.

 Eden Palm  : الشركة  مقر 

Palmeraie مراكش.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.

هيأة التسيي1 : السيد ع اد الدين 

عبادي  ع ر  والسيد  الشياضمي 

ك سي1ين للشركة ملدة غي1 محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديس 15.

حول األرباح   : االحسياط القانوني 

%5 ألجل فندوق االحسياطي  تقسطع 

القانوني.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

بواسطة  البيضاء  بالدار  السجارية 

لوالية  لالستث ار  الجهوي  املركز 

مراكش.

321 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

ABILIS AUTO AFRICA 
 شركة محدودة املسؤولية 

الرأس ال : 11.111 درهم 

مقرها االجس اعي :  املعراج سنت1، 

 311 شارع عبد املومن، مكسب 
رقم 65، الدار البيضاء

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
11 يونيو 2121 ت ت فياغة القانون 

السأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها على النحو السالي :

 ABILIS AUTO  : الشركة  اسم 

.AFRICA

هدف  يسجلى   : الشركة  نشاط 

الشركة في :

تسويق وت ثيل وتصدير واسسي1اد 

املسسويين  على  املواد  أنواع  ج يع 

الوطني والدولي )شركة تجارية) ؛

ج يع  وتركيب  وتج يع  تصنيع 

أنواع األفناف ؛

تسويق واسسي1اد املواد واآلالت ؛

أع ال اإلفالح والصيانة وخدمة 

ما بعد البيع ؛

ونقل  وشراء  واكتساب  دراسة 

براءات  ج يع  واسسغالل  وتبادل 

االخت1اع الخافة بالعالمات السجارية 

واسسغالل ج يع أنواع االمسيازات ؛

الع ليات  كل  عامة  وبصصة 

املالية، العقارية، السجارية املنقولة أو 

الغي1 املنقولة والتي لها عالقة مباشرة 

أو غي1 مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

درهم   11.111 قي سه   : الرأس ال 

 111 حصة بقي ة   111 مقس ة إلى 

درهم للواحدة، مسند منها 51 حصة 

إلى السيد جون لوي دولنز و51 حصة 

إلى السيد كريسطوف المي.

عبد  شارع   311  : الشركة  مقر 

املومن، مكسب رقم 65، الدار البيضاء.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري..

هيأة التسيي1 : السيد كريسطوف 
المي ك سي1 لشركة ملدة غي1 محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15.
حول األرباح   : االحسياط القانوني 
5% ألجل فندوق االحسياطي  تقسطع 

القانوني.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  السجارية 
املركز الجهوي لالستث ار لوالية الدار 

البيضاء.
322 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

LARZ GROUP 
 شركة محدودة املسؤولية 
الرأس ال : 11.111 درهم 

مقرها االجس اعي :  46 زنقة 
الزرقطوني، الطابق الثالث، شقة 

رقم 6، الدار البيضاء
إنشاء شركة محدودة املسؤولية

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
23 أبريل 2121 ت ت فياغة القانون 
السأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها على النحو السالي :
.LARZ GROUP : اسم الشركة

هدف  يسجلى   : الشركة  نشاط 
الشركة في :

الهيكلة  إعادة  في  االستشارات 
والس ويل  واالست1اتيجية  واالستث ار 

والسنظيم ؛
نشر محسوى حول هذا املوضوع ؛

األحداث  أو  التس يات  ت ثيل 
األجنبية في املغرب ؛

تقييم جودة الخدمة املقدمة ؛
إعطاء النصائح للزبناء ؛

إفدار امللصقات ؛
تنظيم األحداث املسعلقة بنشاط 

الشركة ؛
تدريب العاملين في الشركة والسدريب 

األكاديمي الكالسيكي بشكل عام ؛
مشروع  ألي  والدعم  مساعدة 
دراسة وع ل الخ15اء املسعلق بالنشاط ؛
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املشاركة املباشرة أو غي1 املباشرة 
في ج يع الشؤون السجارية املرتبطة 
خالل  من  الذكر  السالصة  باألشياء 
إنشاء شركات جديدة أو وكاالت كيص ا 

كان نوعها أو عن طريق املساه ة ؛
الع ليات  كل  عامة  وبصصة 
املالية، العقارية، السجارية املنقولة أو 
الغي1 املنقولة والتي لها عالقة مباشرة 
أو غي1 مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.
درهم   11.111 قي سه   : الرأس ال 
 111 حصة بقي ة   111 مقس ة إلى 
درهم للواحدة، مسند منها 51 حصة 
حصة  إلى السيدة ليلسى ف15ي و51 

إلى السيد مهدي الزماحي.
مقر الشركة : 46 زنقة الزرقطوني، 
الدار   ،6 شقة رقم  الطابق الثالث، 

البيضاء.
99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.
مهدي  السيد   : التسيي1  هيأة 
غي1  ملدة  لشركة  ك سي1  الزماحي 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15.
حول األرباح   : االحسياط القانوني 
5% ألجل فندوق االحسياطي  تقسطع 

القانوني.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  السجارية 
املركز الجهوي لالستث ار لوالية الدار 

البيضاء.
هيئة التسيي1

323 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

GK HOLDING 
 شركة محدودة املسؤولية 
الرأس ال : 11.111 درهم 

مقرها االجس اعي :  46 زنقة 
الزرقطوني، الطابق الثالث، شقة 

رقم 6، الدار البيضاء
إنشاء شركة محدودة املسؤولية

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
22 مارس 2121 ت ت فياغة القانون 
السأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها على النحو السالي :

.GK HOLDING : اسم الشركة

هدف  يسجلى   : الشركة  نشاط 

الشركة في :

الهيكلة  إعادة  في  االستشارات 

والس ويل  واالست1اتيجية  واالستث ار 

والسنظيم ؛

نشر محسوى حول هذا املوضوع ؛

األحداث  أو  التس يات  ت ثيل 

األجنبية في املغرب ؛

تقييم جودة الخدمة املقدمة ؛

إعطاء النصائح للزبناء ؛

إفدار امللصقات ؛

تنظيم األحداث املسعلقة بنشاط 

الشركة ؛

الشركة  في  العاملين  تدريب 

الكالسيكي  األكاديمي  والسدريب 

بشكل عام ؛

مشروع  ألي  والدعم  مساعدة 

املسعلق  الخ15اء  وع ل  دراسة 

بالنشاط ؛

املشاركة املباشرة أو غي1 املباشرة 

في ج يع الشؤون السجارية املرتبطة 

خالل  من  الذكر  السالصة  باألشياء 

إنشاء شركات جديدة أو وكاالت كيص ا 

كان نوعها أو عن طريق املساه ة ؛

الع ليات  كل  عامة  وبصصة 

املالية، العقارية، السجارية املنقولة أو 

الغي1 املنقولة والتي لها عالقة مباشرة 

أو غي1 مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

درهم   11.111 قي سه   : الرأس ال 

 111 حصة بقي ة   111 مقس ة إلى 

درهم للواحدة، مسند منها 51 حصة 

إلى السيدو كوثر بوعريش و51 حصة 

إلى السيد الغالي الشريف الكساني.
مقر الشركة : 46 زنقة الزرقطوني، 

الدار   ،6 شقة رقم  الطابق الثالث، 

البيضاء.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.

الغالي  السيد   : التسيي1  هيأة 

الشريف الكساني ك سي1 لشركة ملدة 

غي1 محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15.

حول األرباح   : االحسياط القانوني 

5% ألجل فندوق االحسياطي  تقسطع 

القانوني.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

بواسطة  البيضاء  بالدار  السجارية 

املركز الجهوي لالستث ار لوالية الدار 

البيضاء.
هيئة التسيي1
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ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

 NATURE & THERAPY 

CENTER
  شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد

الرأس ال : 11.111 درهم 

مقرها االجس اعي :  11 راسين، إقامة 

 بندر، الشقة 3، فال فلوري، 

الدار البيضاء

إنشاء شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
26 مارس 2121 ت ت فياغة القانون 

السأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

على  خصائصها  واحد  شريك  ذات 

النحو السالي :

 NATURE &  : الشركة  اسم 

.THERAPY CENTER

هدف  يسجلى   : الشركة  نشاط 

الشركة في :

الراحة  يخص  في ا  النصائح 

النصسية ؛

مركز اللياقة البدنية ؛

السدريبية  الندوات  تنظيم 

والسوجيهية ؛

املشاركة املباشرة أو غي1 املباشرة 

في ج يع الشؤون السجارية املرتبطة 

خالل  من  الذكر  السالصة  باألشياء 

إنشاء شركات جديدة أو وكاالت كيص ا 

كان نوعها أو عن طريق املساه ة ؛

الع ليات  كل  عامة  وبصصة 
املنقولة  السجارية  العقارية،   املالية، 
عالقة  لها  والتي  املنقولة  الغي1  أو 
مباشرة أو غي1 مباشرة بهدف الشركة 

والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.
درهم   11.111 قي سه   : الرأس ال 
 111 حصة بقي ة   111 مقس ة إلى 
إلى  بكاملها  مسندة  للواحدة،  درهم 

السيدة أمي1ة الناجي.
إقامة  راسين،   11  : مقر الشركة 
الدار  فال فلوري،   ،3 الشقة  بندر، 

البيضاء.
99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.
أمي1ة  السيدة   : التسيي1  هيأة 
الناجي ك سي1 وحيد ملدة غي1 محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15.
حول األرباح   : االحسياط القانوني 
5% ألجل فندوق االحسياطي  تقسطع 

القانوني.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  السجارية 
املركز الجهوي لالستث ار لوالية الدار 

البيضاء.
هيئة التسيي1

325 P

ALLIANCE EXPERTISE
 مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

 LES MAITRE  
DU BATIMENT

SARL AU
  شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد 
الرأس ال : 11.111 درهم 

مقرها االجس اعي :  12 زنقة ف15ي 
بوج عة، الطابق األول، الشقة 6، 

الدار البيضاء
املرقم بالسجل السجاري 386769

السعريف الضريبي 24878976
رفع رأس ال الشركة

1 - بناء على قرار الشريك الوحيد 
تقرير  تم   ،2121 يونيو   2  املؤرخ 

ما يلي :
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بقي ة  الشركة  رأس ال  رفع 
من  نقله  ليسم  درهم   491.111
درهم   511.111 إلى  درهم   11.111
بقي ة  حصة جديدة   4911 بإنشاء 
111 درهم مدفوعة بالكامل من قبل 

املساه ين لصالح الشركة.
يت1تب عن ذلك تعديل املادة 6 و7 

من النظام الداخلي.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
للدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
البيضاء بساريخ 22 يونيو 2121 تحت 

الرقم 783714.
3 - تم التسجيل بالسجل السجاري 
تحت الرقم   2121 يونيو   22 بساريخ 

23189 من السجل الت1تيبي.
املسي1

326 P

ALLIANCE EXPERTISE 

 مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

 MAANA DESIGNERS 
 شركة محدودة املسؤولية 
الرأس ال : 251.111 درهم 

مقرها االجس اعي :  47 زنقة لصيونت، 
 الشقة A4، الطابق الرابع، 

الدار البيضاء
املرقم بالسجل السجاري 347133

السعريف الضريبي 18754631
تصويت حصص

1 - بناء على قرار الج ع االسسثنائي 
العام املؤرخ في 3 يونيو 2121 لشركة 
تقرير  تم   MAANA DESIGNERS 

ما يلي :
 HM3 CONSEIL شركة  باعت 
11 حصص  إلى السيد ح زة الدهبي 
الواحدة  للحصة  درهم   111 بقي ة 
من 411 حصة التي ت لكها في رأس ال 

.MAANA DESIGNERS شركة
 HM3 CONSEIL شركة  باعت 
 MAANA TRAVERL شركة  إلى 
DMCC 391 حصة بقي ة 111 درهم 
للحصة الواحدة من 411 حصة التي 
 MAANA رأس ال شركة  في  ت لكها 

.DESIGNERS

النظام  من   8  ،7 املادة  تعديل 
الداخلي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
البيضاء بساريخ 29 يونيو 2121 تحت 

الرقم 784626.
3 - تم التسجيل بالسجل السجاري 
تحت الرقم   2121 يونيو   29 بساريخ 

24122 من السجل الت1تيبي.
املسي1

327 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

LYM’S CAFE 
  شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد
الرأس ال : 111.111 درهم 

مقرها االجس اعي :  29 تجزئة 
الحديقة، شارع أنوال، الدار البيضاء
إنشاء شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
21 يونيو 2121 ت ت فياغة القانون 
السأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد خصائصها كالسالي :

.LYM’S CAFE : اسم الشركة
هدف  يسجلى   : الشركة  نشاط 

الشركة في :
تقديم الطعام بشكل عام وبشكل 
إعداد  الج اعي،  الطعام  خاص، 
يجب  التي  املنسجات  أو  الوجبات 

تناولها في عين املكان أو توزيعها ؛
من  املنسجات  وتوزيع  إعداد 

املأكوالت الوطنية والدولية ؛
البحث وإنساج املنسجات الغذائية 

واملعدات للسوزيع ؛
ج يع  في  والس سرة  املشورة 

األنشطة في إطار هدف الشركة ؛
املشاركة املباشرة أو غي1 املباشرة 
في ج يع الشؤون السجارية املرتبطة 
خالل  من  الذكر  السالصة  باألشياء 
إنشاء شركات جديدة أو وكاالت كيص ا 

كان نوعها أو عن طريق املساه ة ؛

الع ليات  كل  عامة  وبصصة 

املالية، العقارية، السجارية املنقولة أو 

الغي1 املنقولة والتي لها عالقة مباشرة 

أو غي1 مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

الرأس ال : قي سه 111.111 درهم 

مقس ة إلى 1111 حصة بقي ة 111 

إلى  بكاملها  مسندة  للواحدة،  درهم 

السيد عبد العزيز اكليد العلوي.

مقر الشركة : 29 تجزئة الحديقة، 

شارع أنوال، الدار البيضاء.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.

إلهام  السيدة   : التسيي1  هيأة 

غي1  ملدة  وحيدة  ك سي1ة  بولعيد 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15.

حول األرباح   : االحسياط القانوني 

5% ألجل فندوق االحسياطي  تقسطع 

القانوني.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

بواسطة  البيضاء  بالدار  السجارية 

املركز الجهوي لالستث ار لوالية الدار 

البيضاء.
هيئة التسيي1

328 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

 LES PROFESSIONNELS DU 

BATIMENT DU MAROC
 شركة محدودة املسؤولية 

الرأس ال : 111.111 درهم 

مقرها االجس اعي :  46 زنقة 

الزرقطوني، الطابق الثالث، شقة 

رقم 6، الدار البيضاء

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
ت ت فياغة القانون   2121 أبريل   6

السأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها على النحو السالي :

 LES  : الشركة  اسم 
 PROFESSIONNELS DU
.BATIMENT DU MAROC «P.B.M
هدف  يسجلى   : الشركة  نشاط 
الشركة في املغرب أو في أي بلد آخر 
إن كان لحسابها أو من أجل شخص 

آخر في :
التشييد  أع ال  بكافة  القيام 

والبناء ؛
إدارة املشروع ؛

وبيع ج يع املعدات ومواد  شراء 
البناء واإلنساج ؛

املشاركة املباشرة أو غي1 املباشرة 
في ج يع الشؤون السجارية املرتبطة 
خالل  من  الذكر  السالصة  باألشياء 
إنشاء شركات جديدة أو وكاالت كيص ا 

كان نوعها أو عن طريق املساه ة ؛
الع ليات  كل  عامة  وبصصة 
املالية، العقارية، السجارية املنقولة أو 
الغي1 املنقولة والتي لها عالقة مباشرة 
أو غي1 مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.
الرأس ال : قي سه 111.111 درهم 
مقس ة إلى 1111 حصة بقي ة 111 
 511 منها  مسند  للواحدة،  درهم 
إلى السيد خالد برادة و511  حصة 

حصة إلى السيد عادل لحلو.
مقر الشركة : 46 زنقة الزرقطوني، 
الدار   ،6 شقة رقم  الطابق الثالث، 

البيضاء.
99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.
: السيد خالد برادة  هيأة التسيي1 
ملدة  ك سي1يك  لحلو  عادل  والسيد 

غي1 محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15.
حول األرباح   : االحسياط القانوني 
5% ألجل فندوق االحسياطي  تقسطع 

القانوني.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  السجارية 
املركز الجهوي لالستث ار لوالية الدار 

البيضاء.
هيئة التسيي1

329 P
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ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

 LES FRERES BOUKIR ET 

CONSORTS
 شركة محدودة املسؤولية 

الرأس ال : 1.111.111 درهم 

مقرها االجس اعي :  17 زنقة خليصين 

 بلجي سنت1، الطابق األول، 

الرقم 12، الدار البيضاء

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
فاتح يونيو 2121 ت ت فياغة القانون 

السأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها على النحو السالي :

 LES FRERES  : الشركة  اسم 

.BOUKIR ET CONSORTS

هدف  يسجلى   : الشركة  نشاط 

الشركة في املغرب أو في أي بلد آخر 

إن كان لحسابها أو من أجل شخص 

آخر في :

اإلنعاش العقاري بج يع أشكاله ؛

العقارات  ج يع  كراء  بيع،  بناء، 

مسسخدمة للسجارة أو السكن  سواء 

أو ج يع االسسع االت املهنية ؛

شراء، بيع، تجهيز، تقسيم وتجزئة 

القطع األرضية ؛

املشاركة املباشرة أو غي1 املباشرة 

في ج يع الشؤون السجارية املرتبطة 

خالل  من  الذكر  السالصة  باألشياء 

إنشاء شركات جديدة أو وكاالت كيص ا 

كان نوعها أو عن طريق املساه ة ؛

الع ليات  كل  عامة  وبصصة 

املالية، العقارية، السجارية املنقولة أو 

الغي1 املنقولة والتي لها عالقة مباشرة 

أو غي1 مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

 1.111.111 قي سه   : الرأس ال 

حصة   11.111 إلى  مقس ة  درهم 

مسند  للواحدة،  درهم   111 بقي ة 

السيد مح د  إلى  حصة   5111 منها 

السيدة  إلى  حصة  و2511  بوكي1 

إلى  حصة  و2511  بوكي1  احسان 

السيد رضوان بوكي1.

خليصين  زنقة   17  : الشركة  مقر 
بلجي سنت1، الطابق األول، الرقم 12، 

الدار البيضاء.
99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.
هيأة التسيي1 : السيد مح د بوكي1 
والسيد عبد املجيد بوكي1 ك سي1ين 

ملدة غي1 محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 15.
حول األرباح   : االحسياط القانوني 
5% ألجل فندوق االحسياطي  تقسطع 

القانوني.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  السجارية 
املركز الجهوي لالستث ار لوالية الدار 

البيضاء.
هيئة التسيي1

330 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

DIMYAL 
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية  
الرأس ال : 111.111 درهم 
 PARC  : مقرها االجس اعي
 INDUSTRIEL CFCIM

 BOUSKOURA LOT N°85
الدار البيضاء

املرقم بالسجل السجاري 467111
السعريف الضريبي 45886239

رفع رأس ال الشركة
تحويل الشكل القانوني لشركة
 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

ملدة 6 سنوات
العام  الج ع  على  بناء   -  1
 2121 ماي   11 االسسثنائي املؤرخ في 

لشركة DIMYAL تقرر ما يلي :
إلى  الشركة  رأس ال  رفع 

2.111.111 درهم.
من  القانوني  الشكل  تحويل 
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

مجهولة االسم ذات مجلس إداري.

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ملدة 

ست سنوات تنسهي في نهاية االجس اع 

حك ا  سيصدر  الذي  العادي  العام 

في  املنتهية  السنة  حسابات   بشأن 

31 ديس 15 2126 وهم :

مشيش  علي  مح د  السيد 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  العلمي، 
رقم B139186 ؛

الحاملة  خياطي،  أمال  السيدة 

للبطاقة الوطنية رقم A46468 ؛

السيد اس اعيل مشيش العلمي، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

BE871524 ؛

العلمي،  مشيش  مامون  السيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

BE831898 ؛

العلمي،  مشيش  مهدي  السيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.BE816562

النظام  تعديل  ذلك  عن  يت1تب 

الداخلي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

للدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت   2121 يوليو   6 بساريخ  البيضاء 

الرقم 785685.
3 - تم التسجيل بالسجل السجاري 

الرقم  تحت   2121 يوليو   6 بساريخ 

25112 من السجل الت1تيبي.

331 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

DIMYAL
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية  

الرأس ال : 111.111 درهم 

 PARC  : مقرها االجس اعي

 INDUSTRIEL CFCIM

 BOUSKOURA LOT N°85

الدار البيضاء

املرقم بالسجل السجاري 467111

السعريف الضريبي 45886239

تعيين رئيس مجلس اإلدارة 

على قرار مجلس اإلدارة   بناء   -  1

لشركة   2121 ماي   11 في  املؤرخ 

DIMYAL تقرر ما يلي :

تعيين السيد مح د علي مشيش 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  العلمي، 
B139186 رئيس مجلس اإلدارة  رقم 

ديس 15   31 غاية  إلى  عام  ومدير 

.2126

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

للدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت   2121 يوليو   6 بساريخ  البيضاء 

الرقم 785686.
3 - تم التسجيل بالسجل السجاري 

الرقم  تحت   2121 يوليو   6 بساريخ 

25113 من السجل الت1تيبي.

332 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

GLONER
 شركة محدودة املسؤولية  

الرأس ال : 511.111 درهم 

مقرها االجس اعي : زاوية شارع موالي 

يوسف وشارع الحسن األول، إقامة 

سرور، الطابق الرابع، الرقم 12 ب، 

الدار البيضاء

املرقم بالسجل السجاري 434255

السعريف الضريبي 37519831

تعيين مسي1 جديد
العام  الج ع  على  بناء   -  1

 2121 يونيو   2 االسسثنائي املؤرخ في 

لشركة GLONER تقرر ما يلي :

تعيين السيد ع ر عبادي ك سي1 

لشركة ملدة سنسين.

السوقيع االجس اعي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

للدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء بساريخ 29 يونيو 2121 تحت 

الرقم 784625.
3 - تم التسجيل بالسجل السجاري 

تحت الرقم   2121 يونيو   29 بساريخ 

23919 من السجل الت1تيبي.

333 P
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ALLIANCE EXPERTISE
 مقر الشركة : املعراج سنت1، 311 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

GLONER AGENCY
 شركة محدودة املسؤولية  
الرأس ال : 111.111 درهم 

مقرها االجس اعي : زاوية شارع موالي 
يوسف وشارع الحسن األول، إقامة 
سرور، الطابق الرابع، الرقم 12 ب، 

الدار البيضاء
املرقم بالسجل السجاري 436713

السعريف الضريبي 37551881
تعيين مسي1 جديد

العام  الج ع  على  بناء   -  1
 2121 يونيو   2 االسسثنائي املؤرخ في 
تقرر   GLONER AGENCY لشركة 

ما يلي :
تعيين السيد ع ر عبادي ك سي1 

لشركة ملدة سنسين.
السوقيع االجس اعي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
للدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
البيضاء بساريخ 29 يونيو 2121 تحت 

الرقم 784624.
3 - تم التسجيل بالسجل السجاري 
تحت الرقم   2121 يونيو   29 بساريخ 

23921 من السجل الت1تيبي.
334 P

IMPRIMARIUM.COM 
 شركة محدودة املسؤولية 
رأس الها : 151.111 درهم 

مقر الشركة :  تجزئة سيدي عبد 
الرح ان، الزنقة 29 الرقم 7، 

الولصة، الدار البيضاء
املرقم بالسجل السجاري 213553

السعريف الضريبي 41115147
بيع الحصص السجارية

على الج ع العام االسسثنائي  بناء 
تم تقرير   2121 أبريل   13  املؤرخ في 

ما يلي :
باع السيد عصام اردن إلى السيد 
بقي ة  حصة   751 مخلوفي  رضوان 
111 درهم للحصة الواحدة من 751 
حصة التي ي لكها في رأس ال شركة 

IMPRIMARIUM.COM ؛

باع السيد نبيل أبو زيد إلى السيد 

بقي ة  حصة   751 مخلوفي  رضوان 

111 درهم للحصة الواحدة من 751 

حصة التي ي لكها في رأس ال شركة 

.IMPRIMARIUM.COM

الوحيد  الشريك  قرار  على  بناء 

املؤرخ في 13 أبريل 2121 تم ما يلي :

النظام  من  و7   6 املادة  تعديل 

الداخلي للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

شريك وحيد.

اردن  عصام  السيد  اسسقالة 

منصبه ا  من  زيد  أبو  نبيل  والسيد 

ك سي1ين لشركة.

مخلوفي  رضوان  السيد  تعيين 

ك سي1 لشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع   -  2

للدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

2121 تحت  19 ماي  بساريخ  البيضاء 

الرقم 778859.
3 - تم التسجيل بالسجل السجاري 

الرقم  تحت   2121 ماي   19 بساريخ 

18424 من السجل الت1تيبي.
هيئة التسيي1
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مسب األسساذ أكناو حنصي

موثق بالدار البيضاء

MAROCAKE 
ش.ذ.م.م

تأسيس
ب وجب فك تم توقيعه الخاص 

 ،2116 11 نوف 15  بالدار البيضاء في 

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة وخصائصها 

على النحو السالي :

الشركاء :

األطرش،  جواد  علي  السيد   -  1

مواليد  من  الجنسية،   لبناني 

24 ماي 1986، حامل جواز السصر رقم 

RL2689319 مقيم في لبنان ببي1وت، 

مركز األطرش، الطابق السادس.

لبناني  السيد حسن ياسين،   -  2

الجنسية، حامل رخصة اإلقامة رقم 

البيضاء  بالدار  املقيم   BE46691Y

61 شارع عبد اللطيف بن قدور.

وخالل السأسيس قدموا مساه ة 

 11.111 ب بلغ  املذكورة  للشركة 

املال  رأس  مع  يسوافق  ب ا  درهم، 

بالكامل والتي تصل إلى 11.111 درهم 

111 سهم بقي ة اس ية  مقس ة إلى 

111 درهم مخصصة :

 5111 للسيد علي جواد األطرش 

درهم ؛

والسيد حسن ياسين 5111 درهم ؛

املج وع 11.111 درهم.

شركة   MAROCAKE  : التس ية 

ذات مسؤولية محدودة.

الغرض : للشركة غرض

واسسي1اد  وتجارة  وحيازة  إنشاء 

وتصدير وتسويق وتصنيع البسكويت 

وأي  والكعك  والحلويات  والرقائق 

فناعة  في  تدخل  عام  بشكل  مادة 

البسكويت واألغذية الزراعية ؛

والبيع  واالسسحواذ  اإلنشاء 

والسبادل والسأجي1 واإلدارة واالسسغالل 

املباشر أو غي1 املباشر ألي ع ل ومنشأة 

ضرورية لسحقيق هدف الشركة ؛

حيازة  أو  على  الحصول  أداء 

والت1اخيص  االخت1اع  براءات  ج يع 

السجارية  والعالمات  والع ليات 

مساه ات  إلى  ونقلها  واسسخدامها 

تراخيص  أو  ترخيص  أي  ومنح 

تشغيل؛

لالسسحواذ  الشركة  اسسخدام 

ذات  أخرى  شركات  في  حصة  على 

غرض مؤس�سي واحد أو غرض مشابه 

أو أي غرض مسعلق بنشاط الشركة ؛

وبشكل عام، أداء ج يع الع ليات 
واملنقولة  والصناعية  السجارية 
بشكل  املسعلقة  واملالية  والعقارية 
أو جزئيا،  كليا  مباشر  غي1  أو  مباشر 
بأي من األشياء املحددة أو بأي أشياء 
ع ليات  بج يع  مرتبطة  أو  م اثلة 

اللجان الس ثيلية لغرض الشركة.
في  األول  اإلنشاء   : الرئي�سي  املقر 
الدار البيضاء 59، شارع الزرقطوني، 
رقم 24 إقامة االزهار، الطابق الثامن، 
البيضاء،  الدار  في  الثاني  وإلنشائها 
فالح،  أوالد  في  الصناعية  املنطقة 

شارع 2 رقم 13.
ابسداء  تحسب  سنة   99  : املدة 
من يوم تقييدها في السجل السجاري 
املسبق  االنحالل  حالة  في  عدا   ما 

أو الس ديد.
يبلغ رأس ال الشركة   : الرأس ال 
11.111 درهم مقسم إلى 111 حصة 
اجس اعية من فئة 111 درهم للحصة 
بكاملها  ومحررة  مكستبة  ج يعها 

بنسب كالسالي :
 51 مقابل  ياسين  حسن  السيد 

حصة اجس اعية ؛
السيد علي جواد األطرش مقابل 

51 حصة اجس اعية.
التسيي1 :

حسن  السيد   : الشركة  مسي1 
معين لصت1ة غي1 محدودة مع  ياسين، 
عن  نيابة  للع ل  فالحيات  أوسع 
الشركة، وهذا تحت توقيعه الوحيد.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 15.
بعد  الصافية  األرباح   : األرباح 
والسنظي ية  القانونية  االقسطاعات 
بالسناسب  الشركاء  بين  ت لكها  يسم 

وفقا للحصة التي ي لكها كل واحد.
تحقق  اعالم  بيان  اسسالم  تم 
الهوية من املركز الجهوي لالستث ار 
بساريخ  الك15ى  البيضاء  الدار  بوالية 

21 أبريل 2118.
تم تقييد الشركة بالسجل السجاري 

للدار البيضاء تحت رقم 181241.
مقسطف ألجل اإلشهار
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SOCIETE EL ATTABI GAZ
شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

رأس الها :311.111 درهم 
مقرها االجس اعي :  كلم 6 طريق 

مراكش اسصي
االسسثنائي  العام  الج ع  إثر  على 
تبعا    2121 أغسطس   21 املؤرخ في 
لوفاة السيد ميلود العسابي الشريك 
 SOCIETE EL ATTABI الوحيد لشركة
GAZ EURL قرر ورثة املسوفى في إطار 

اسس رارية الشركة ما يلي :
توزيع حصص الهالك على الورثة 
وفق معطيات رسم االراثة املؤرخ في 
24 نوف 15 2121 على النحو السالي :  

ابنه القافر عبد الرح ان العسابي 
2625 حصة ؛

زوجسه السيدة راضية نيكرو 375 
حصة. 

تصرف  تحت  الشركة  اسس رار 
تعيينها  بعد  نيكرو   راضية  السيدة 
لولدها  الشرعية  والنائبة  ك سي1ة 
املكلف  القا�سي  طرف  من  القافر 

بشؤون القافرين.
النظام  تعديل  يسسوجب  م ا 
الشكل  مسسوى  على  األسا�سي 
القانوني للشركة وتقسيم رأس املال.

بالسوقيع  ملتزمة  تكون  الشركة 
الوحيد للسيدة  راضية نيكرو.

تصويض بعض فالحيات التسيي1 
منصصل  عقد  في  مدرجة  هي  ك ا 
للسيد مح د العسابي الحامل لبطاقة 

.HH12135 السعريف الوطنية رقم
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
بساريخ  بأسصي  االبسدائية   باملحك ة 
31 أغسطس 2121 تحت رقم 2321.

من أجل السنصيص والسلخيص

املسي1
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SOFAPOMME   
 SARL AU

تأسيس شركة
العام  الج ع  عقد  ب قس�سى 
بساريخ املنعقد   السأسي�سي 
تأسيس شركة   تم    2121 يوليو   13 
 (SOFAPOMME SARL-AU(

باملوافصات السالية :

.(STE SOFAPOMME( : التس ية

 ،1 : محل   عنوان املقر االجس اعي 

رقم 271  تجزئة جنة الزيسون بنسودة 

فاس.

 111.111  : مبلغ رأس ال الشركة 

حصة الذي   1111 درهم مكون من 

ي سلكها السيد ضلوعو أسامة.

غرض الشركة:  

والخضروات  الصواكه  تجارة 

بالج لة.

نقل البضائع لحساب الغي1.

التسيي1 للسيد: ضلوعو أسامة.

اجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة  99 : سنة ابسداء من تقييدها 

بالسجل السجاري.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بصاس   السجارية  املحك ة  ضبط 

بساريخ 24 أغسطس 2121 تحت رقم 

3813 وتم تسجيل الشركة بالسجل 

السجاري تحت رقم 69219.
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MERCADONA TRAVAUX 
 SARL AU

تأسيس شركة
العام  الج ع  عقد  ب قس�سى 

 السأسي�سي املنعقد بساريخ 5 أغسطس 

شركة   تأسيس  تم    2121

 MERCADONA TRAVAUX SARL

AU باملوافصات السالية :

 STE MERCADONA  : التس ية 

.TRAVAUX

محل   : االجس اعي   املقر  عنوان 

القطعة  الحديقة  تجزئة   تجاري 

رقم ZC 74 طريق مكناس فاس.

 111.111  : مبلغ رأس ال الشركة 

حصة الذي   1111 درهم مكون من 

القادر  عبد  جالل  السيد  ي سلكها 

الساكن بصيال 76 زنقة 1 حي واد فاس 

فاس.

غرض الشركة :

تاجرفي مواد البناء.

االشغال املخسلصة او البناء.

السجارة املخسلصة.

التسيي1 للسيد: جالل عبد القادر.

اجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 99 : سنة ابسداءا من تقييدها 

بالسجل السجاري.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بصاس   السجارية  املحك ة  ضبط 

بساريخ فاتح سبس 15 2121 تحت رقم 

3932 وتم تسجيل الشركة بالسجل 

السجاري تحت رقم 69337.
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F B AUTO
SARL AU

 17 محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

نظام  تكوين  تم   2121 أغسطس 

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالسالي :

.«F B AUTO» : التس ية

الهدف : ت ارس الشركة األهداف 

السالية :

الجديدة  السيارات  اسسي1اد 

واملسسع لة.

االسسي1اد والسصدير.

اسسي1اد معدات اإلسعاف والعساد.

زنقة   6 رقم   : االجس اعي  املقر 

الخليل الطابق الثاني، الرباط.

 11.111  : االجس اعي  املال  رأس 

درهم مقسم إلى 111 حصة قي ة كل 

واحدة 111 درهم.

: تم تعيين السيد فرقان  التسيي1 

السعريف  لبطاقة  الحامل  بوحسين 

ك سي1   AA74943 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غي1 محدودة.

وضع  تم  القانوني  اإليداع 

الضبط  كسابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

السجل السجاري 154397.
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 HOTEL DU GOLF DE

MOGADOR
Par abréviation «HGM» SA

شركة فندق كولف دو موكادور ش.م

اخسصارا «آش جي إم» ش.م

شركة مساه ة

الرأس ال االجس اعي : 446.969.111 

درهم

املقر االجس اعي : زنقة عبد الحق بن 

محيو، إقامة كالريس، الشقة رقم 

62 الطابق السادس - الدار البيضاء

السجل السجاري بالدار البيضاء 

تحت رقم 174173

السعريف الضريبي : 2262772

I - ب قس�سى محضر مجلس اإلدارة 
تقرر   2121 يونيو   31 املنعقد بساريخ 

ما يلي :

تجديد وكالة الرئيس املدير العام 

السيد مح د املهدي عطاي هللا ملدة 

يونيو   19 غاية  إلى  شهرا  عشر  اثنا 

.2122

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  III

كسابة ضبط املحك ة السجارية بالدار 

 2121 بساريخ فاتح سبس 15  البيضاء 

تحت رقم 791267.
مقسطف للبيان

امل ثل القانوني
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 SOCIETE

 D’AMENAGEMENT

D’ESSAOUIRA MOGADOR
Par abréviation «SAEMOG» SA

شركة تهيئة الصويرة موكادور ش.م

اخسصارا «ساي وغ» ش.م

شركة مساه ة

الرأس ال االجس اعي : 882.873.811 

درهم

املقر االجس اعي : الكولين II، رقم 33، 

طريق النوافر، سيدي معروف - 

الدار البيضاء

السجل السجاري بالدار البيضاء 

تحت رقم 133983

السعريف الضريبي : 2213153
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I - ب قس�سى محضر مجلس اإلدارة 
تقرر   2121 يونيو   31 املنعقد بساريخ 

ما يلي :

تجديد وكالة الرئيس املدير العام 

السيد مح د مهدي عطية هللا ملدة 

يونيو   19 غاية  إلى  شهرا  عشر  اثنا 

.2122

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  III

كسابة ضبط املحك ة السجارية بالدار 

 2121 سبس 15   2 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 791423.
مقسطف للبيان

امل ثل القانوني
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 RESIDENCES DU GOLF DE

MOGADOR
Par abréviation «RGM» SA

شركة إقامات كولف دو موكادور 

ش.م

اخسصارا «إر جي إم» ش.م

شركة مساه ة

الرأس ال االجس اعي : 1.111.111 

درهم

املقر االجس اعي : الكولين II، رقم 33، 

طريق النوافر، سيدي معروف - 

الدار البيضاء

السجل السجاري بالدار البيضاء 

تحت رقم 174171

السعريف الضريبي : 2262771

I - ب قس�سى محضر مجلس اإلدارة 
تقرر   2121 يونيو   31 املنعقد بساريخ 

ما يلي :

تجديد وكالة الرئيس املدير العام 

السيد مح د املهدي عطاي هللا ملدة 

يونيو   19 غاية  إلى  شهرا  عشر  اثنا 

.2122

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  III

كسابة ضبط املحك ة السجارية بالدار 

 2121 سبس 15   2 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 791424.
مقسطف للبيان

امل ثل القانوني
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KONCAR D&ST
SUCCURSALE MAROC

السصصية الكلية اللشركة
اجس اع  محضر  ب قس�سى 

 2121 ماي   25 مجلس الرقابة ليوم 

لشركة  الكلية  السصصية  بخصوص 

 KONCAR D&ST SUCCURSALE»

 4 االجس اعي  ومقرها   «MAROC

مح د  وك ال  الشاوية  زنقة  تقاطع 
قرر  البيضاء  الدار  الثالث   الطابق 

ما يلي :

السصصية الكلية للشركة.

 PETAR VLAIC السيد  تس ية 

ك صصي للشركة.

الكلية  السصصية  مقر  تعيين 

تقاطع   4 البيضاء  بالدار  للشركة 
زنقة الشاوية وك ال مح د الطابق 

الثالث.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  لل حك ة  السجاري 

البيضاء بساريخ 21 يوليو 2121 تحت 
رقم 787717.

ب ثابة مقسطف وبيان
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LCDP MOHAMMEDIA
تكوين شركة مساه ة

تك ن  التي  الشركة  تكوين  تم  أ) 

م يزاتها في ا يلي بساريخ 18 أغسطس 

: 2121

الشكل : شركة مساه ة.

 LCDP  : التس ية 

.MOHAMMEDIA

العالمة : سرداب امليناء.

الشركة  غرض  يك ن   : الغرض 

والبيع  واالسسي1اد  الشراء  في 
والسخزي  واالستيداع  والسصدير 

واملساجرة  والتسويق  واالستئ ان 

منسجات  لج يع  بالسقسيط  ع وما 

املواد الغذائية وكذا كل املشروبات 
الكحول  على  واملحسوية  الكحولية 

واملشروبات الروحية بالقنينات.

99 سنة ابسداء من قيدها   : املدة 

بالسجل السجاري.

مقر الشركة : املح دية - 1، زنقة 
امليناء.

311.111 درهم   : رس ال الشركة 
 111 ذات  سهم   3.111 إلى  املقسم 
درهم كقي ة إس ية لكل سهم واحد، 
واملدفوعة  نضيا  بكاملها  املكستبة 

القي ة كليا.
«فابريس  السيد   : املسصرفون 
أرنو» FABRICE ARNOUX، الساكن 
باملح دية، إقامة الحديقة، الدرج 1، 

الطابق الرابع، الشقة رقم 53.
السيد «إيريك شارل أرماند أرنو» 
 ،CHARLES ARMAND ARNOUX
زنقة امليناء،   ،1 الساكن باملح دية، 

الطابق السصلي، ع ارة سوالمي.
جاكي  ميشال  «فيكسور  السيد 
 VICTOR MICHEL JACKY أرنو» 
 ،1 الساكن باملح دية،   ،ARNOUX

زنقة امليناء.
 PASCALE «السيدة «باسكال أرنو
باملح دية،  الساكنة   ،ARNOUX

119، شاطئ مانيس ان.
ميشال  بيي1  «كوتيي  السيد 
 GAUTIER PIERRE( كوشان» 
الساكن   ،(MICHEL COCHAIN

باملح دية، 119، شاطئ مانيس ان.
طويل  أمي1ة  «إليزابيث  السيدة 
 (ELISABETH AMIRA TAWIL(
زنقة   ،34  - باملح دية  الساكنة 

الجهيد، فيال ياس ينة.
«فيداروك   : الحسابات  مراقب 
 - البيضاء  الدار  تورنسون»،  كرانت 
السالوي،  ادريس  شارع   ،7  - العنق 

تجزئة املنار.
يسكون   : واألرباح  االحسياطيات 
الربح  من  للسوزيع  القابل  الربح 
بعد  املالية،  للسنة  الصافي 
القانوني  لالحسياطي  املخصص 
وتخصيص النسائج الصافية السابقة 
ي كن  الربح،  هذا  ومن  املرحلة، 
ج يع  تقسطع  أن  العامة  للج عية 
أن  املناسب  من  ترى  التي  املبالغ 
أموال  لج يع  تسسع لها ك خصص 
أو ترحيلها من جديد،  االحسياطيات 
وجد  إن  الرفيد  ي نح  ان  ي كن 

لل ساه ين على شكل ربيحات.

يخضع   : قابلية األسهم للسصويت 
لقبول  األغيار  إلى  األسهم  تصويت 

مجلس اإلدارة.
القيام  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكسابة  القانوني  باإليداع 
لل ح دية  االبسدائية  املحك ة  لدى 
بساريخ 18 أغسطس 2121 تحت رقم 

.1787
بالسجل  الشركة  قيد  تم  ب) 
رقم  تحت  لل ح دية  السجاري 

28711 من السجل السحليلي .
مجلس اإلدارة

345 P

 INDUSTRIES MAROCAINES
MODERNES

تغيي1 طريقة م ارسة املديرية العامة
 18 بساريخ  مداوالت  ب وجب   -  I
يونيو 2121، فإن مجلس إدارة شركة  
 451.431.121 رأس الها  مساه ة 
الكائن مقرها بالدار البيضاء  درهم، 
«العاج  برج  البيضاء)  الدار  )مارينا 
السابع  الطابق  «ج»،  ع ارة   ،«3
)السجل السجاري الدار البيضاء رقم 
 67 26289)، قد قرر تطبيقا لل ادة 
17.95، أن املديرية  من القانون رقم 
العامة للشركة سيسوالها مدير عام 

من اآلن فصاعدا.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة 
 27 بساريخ  البيضاء  للدار  السجارية 

يوليو 2121 تحت رقم 788167.
مجلس اإلدارة

346 P

DMS TECHNOLOGIES
تصويت حصص

قبول شركاء جدد
تحويل الشركة من شركة ذات 

مسؤولية محدودة إلى شركة مساه ة
نهاية مهام مدبر

اعس اد نظام أسا�سي معاد الصياغة
نهاية مهام مدبر
تعيين مسصرفين

اخسيار طريقة م ارسة املديرية العامة
تعيين رئيس مدير عام
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تعيين مدير عام منسدب
I - يت1تب عن عقد تصويت حصص 

أن   2121 يونيو   18 بساريخ  الشركة 

 «DMS TECHNOLOGIES» شركة 

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن  درهم،   311.111 رأس الها 

 - )بوسكورة)  البيضاء  بالدار  مقرها 

جزأة   ،CFCIM الصناعية  الحضي1ة 

الدار البيضاء   - )السجل السجاري   5

438891)، أن السيد موالي عبد هللا 

العلمي قد فوت ثالث )3) حصص إلى 

حدود حصة واحدة لصائدة :

 ،«AOD HOLDING» شركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن  درهم،   6.243.111 رأس الها 
زنقة   ،71  - البيضاء  بالدار  مقرها 

عالل بن عبد هللا )السجل السجاري - 

الدار البيضاء 479643).

شركة «AOD CONSEIL»، شركة 

رأس الها  محدودة  مسؤولية  ذات 

الكائن مقرها بالدار  11.111 درهم، 
بن عبد  زنقة عالل   ،71  - البيضاء 

هللا )السجل السجاري - الدار البيضاء 

.(242643

 AOD» شركة 

شركة   ،«PARTICIPATIONS

رأس الها  محدودة  مسؤولية  ذات 

111.111 درهم، الكائن مقرها بالدار 
بن عبد  زنقة عالل   ،71  - البيضاء 

هللا )السجل السجاري - الدار البيضاء 

.(473193

II - إن الج عية العامة غي1 العادية 

 2121 للشركاء املنعقدة في 12 يوليو 

للشركة املعنية، قد :

أ) قررت تحويل الشركة إلى شركة 

التي  إدارة  مجلس  ذات  مساه ة 

تحسصظ بنصس امل يزات :

 DMS»  : التس ية 

.«TECHNOLOGIES

إيجار  ج يع  إنجاز   : الغرض 

لالستيطان،  املعلوماتية،  الخدمات 

والهندسة  السقنية  االستشارة 

املعلوماتية وخدمات بعد البيع.

السص يم،  الدراسة،  البحث، 
النشر،  الضبط،  اإلنجاز،  السن ية، 
التسويق  االسسغالل،  اإلنعاش، 
أشكاله  ج يع  تحت  والسوزيع 
 ،(Logiciels( ال15امج  طريق  وعن 
والحلول  الرخص  السصنيع،  طرق 

املعلوماتية.
السقييم،  السحليل،  الدراسة، 
السن ية ووضع األنظ ة  االفسحاص، 
القطاع  في  مقاولة  لكل  املعلوماتية 

الع ومي والخصو�سي.
في  والسكوين  الدراسة 
للسوافل  الجديدة  السكنولوجيات 

واإلعالم.
منسج،  لكل  واالسسي1اد  الشراء 
األمسعة واملعدات املخصصة إلنجاز 

النشاطات السالصة الذكر.
البيضاء  الدار   : الشركة  مقر 
الصناعية  الحضي1ة   - )بوسكورة) 

CFCIM، جزأة 5.
رأس ال الشركة : 311.111 درهم 
 111 ذات  سهم   3.111 إلى  املقسم 
درهم كقي ة إس ية لكل سهم واحد، 

املدفوعة القي ة بكاملها.
يخضع   : قابلية األسهم للسصويت 
تصويت األسهم لألغيار لقبول مجلس 

اإلدارة.
القابل  الربح  يسكون   : األرباح 
للسنة  الصافي  الربح  من  للسوزيع 
لالحسياطي  املخصص  بعد  املالية، 
القانوني وتخصيص النسائج الصافية 

السابقة املرحلة.
جديد  أسا�سي  نظام  اعس اد  ب) 

لشركة مساه ة.
ج) إنهاء مهام املدبر السيد موالي 
عبد هللا العلمي لدى الشركة تحت 
شكلها شركة ذات مسؤولية محدودة.
مسصرفين  بصصتهم  السعيين  د) 

ملدة ست )6) سنوات :
السيد موالي عبد هللا العلمي ؛

شركة «TECHNOV CAPITAL» ؛
شركة «AOD HOLDING» ؛
شركة «AOD CONSEIL» ؛

 AOD» شركة 
.«PARTICIPATIONS

مراقبا  بصصسه  السعيين  هـ) 
 FIDAROC» شركة  للحسابات، 
الكائن   ،«GRANT THORNTON
 ،7  - العنق   - مقرها بالدار البيضاء 
شارع ادريس السالوي، تجزئة املنار.

 12 بساريخ  مداولة  ب وجب   -  III
إدارة  مجلس  فإن   2121 يوليو 

الشركة املعنية، قد :
من   67 لل ادة  تطبيقا  قرر  أ) 
املديرية  أن   ،17.95 رقم  القانون 
رئيس  سيسوالها  للشركة  العامة 
فصة  اكتسابه  مع  اإلدارة،  مجلس 

رئيس مدير عام ؛
عبد هللا  موالي  السيد  عين  ب) 

العلمي بصصسه رئيسا مديرا عاما ؛
ساحل  مهدي  السيد  عين  ج) 

بصصسه مديرا عاما منسدبا.
تم القيام باإليداع القانوني   -  III
املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة 
 28 بساريخ  البيضاء  للدار  السجارية 

يوليو 2121 تحت رقم 788234.
مجلس اإلدارة

347 P

 HOLDING ETUDES ET
GESTION

SARL
تصويت حصص الشركة

اعس اد شكل شركة ذات مسؤولية 
بشريك وحيد
تأكيد املدبر

إعادة فياغة النظام األسا�سي
بساريخ  يت1تب عن عقد عرفي   -  I

فاتح يونيو 2121 أن :
«إيدي ريشارد طوليدانو»  السيد 
 (Eddy-Richard TOLEDANO(
ذات  شركة،  حصة   85 فوت  قد 
درهم كقي ة إس ية للحصة   1.111
في  ي سلكها  كان  التي  الواحدة، 
 HOLDING ETUDES» شركة 
رأس الها   ،«ET GESTION SARL
مقرها  الكائن  درهم،   211.111
بالدار البيضاء - 412، شارع موالي 
الدار  السجاري  )السجل  اس اعيل 
شركة لصائدة   ،(43427 البيضاء 

 HEEMECHT PATRIMONIUM»  
خاضعة  مساه ة  شركة   ،«S.A
رأس الها  اللكس بورغي،  للقانون 
مقرها  الكائن  أورو،   11.511.111
«بيي1  زنقة   ،11  - لكس بورغ  
السجاري  )السجل  أسبيلت»، 
 B رقم  بلكس 15وغ  للشركات 

.(226313
II - ب وجب قرارات بساريخ 12 يوليو 
 HEEMECHT» شركة  فإن   ،2121
أفبحت   «PATRIMONIUM S.A
من اآلن فصاعدا شريكا وحيدا، قد :

عاينت أنه نتيجة للسصويت املشار 
«إيدي  السيد  من طرف  أعاله  إليه 
 Eddy-Richard( طوليدانو»  ريشارد 
تسس ر  لصائدته،   (TOLEDANO
الشركة في الوجود تحت شكل شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
«إيدي ريشارد طوليدانو»  أكدت 
 (Eddy-Richard TOLEDANO(

بصصسه مدبرا.
اعس اد  سانحة،  ألسباب  قررت 
نظام أسا�سي معاد الصياغة لشركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
تم القيام باإليداع القانوني   -  III
املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة 
 28 بساريخ  البيضاء  للدار  السجارية 

يوليو 2121 تحت رقم 791744.
املدبر

348 P

PROPERTY IMMO
اسس رار الشركة

املؤرخة  القرارات  ب وجب   -  I
الشريك  فإن   ،2121 يونيو   24 في 
لتس ية  الحاملة  للشركة  الوحيد 
«PROPERTY IMMO»، شركة ذات 
وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 
الكائن  درهم،   111.111 رأس الها 
زنقة   ،71  - البيضاء  بالدار  مقرها 
الرابع،  الطابق  هللا،  عبد  بن  عالل 
البيضاء  الدار  السجاري  السجل 
قد قرر اسس رار الشركة   ،411329
القانون رقم  من   86 لل ادة  تطبيقا 

.5-96
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القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة 
 26 بساريخ  البيضاء  للدار  السجارية 
أغسطس 2121 تحت رقم 791743.

املدبرية

349 P

 ARSAT FORMATION -
Etablissement Privé

فسح فرع تابع
إن مجلس اإلدارة املجس ع في   -  I
املساه ة  للشركة   2121 يونيو   8
 ARSAT» لتس ية  الحاملة 
 FORMATION - Etablissement
الكائن  مساه ة،  شركة   ،«Privé
زنقة   ،71  - البيضاء  بالدار  مقرها 
الرابع،  الطابق  هللا،  عبد  بن  عالل 
للدار  السجاري  بالسجل  املقيدة 
البيضاء تحت رقم 458485، قد قرر 
شارع   - تابع ب راكش  تابع  فسح فرع 

مح د الخامس، بامل يزات السالية :
 ARSAT FORMATION : التس ية

- Etablissement Privé
مح د  شارع   - مراكش   : املقر 

الخامس.
اإلحداث،   : الشركة  غرض 
مؤسسة  كل  وتدبي1  االسسغالل 
األفلية  للسكوين املنهي الخصوفية، 
ج يع  في  االسسع ال  طور  في  أو 
أو  )إقامسية،  وطرقها  مسسوياتها 
مسناوبة عن طريق السعليم أو عن بعد 

املوفرة للشواهد أو للسأهيل.
املدير : السيد هشام ح داوة.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة 
 15 بساريخ  البيضاء  للدار  السجارية 
 787186 رقم  تحت   2121 يوليو 
املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة  و 
السجارية ملراكش بساريخ 23 أغسطس 

2121 تحت رقم 126913.
III - تم قيد الصرع السابع بالسجل 
السجاري ملراكش بساريخ 23 أغسطس 
من   117867 رقم  تحت   2121

السجل السحليلي .
مجلس اإلدارة

350 P

 SOUSSE TECHNIQUE شركة
ENVIRONNEMENT

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

يونيو   9 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
ذات  شركة  تأسيس  تم   2121
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

السالية :
 SOUSSE TECHNIQUE : التس ية

ENVIRONNEMENT
الهدف : تذبي1 النصايات.

 11.111  : املج وعة  رأس ال 
درهم.

املسي1 : غافر مح د.
 119 ع ارة   ،1  : املقر االجس اعي 

السعادة 2 الحي املح دي أكادير.
املدة : 99 سنة.

لل ج وعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 
بساريخ  48113 رقم  تحت   بأكادير 

24 يونيو 2121.
351 P

SOUAD PANNEAU
SARL

تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب وجب 
2 أغسطس 2121 أشسوكة أيت باها، 
للشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
املحدودة املسؤولية ذات الخصائص 

السالية :
 SOUAD PANNEAU  : التس ية 

SARL
وتقطيع  بيع   : االجس اعي  الهدف 

الخشب.
املقر االجس اعي : دوار ح�سي البكار 

سيدي بيبي شسوكة أيت باها.
مبلغ  في  محدد   : الرأس ال 
 1111 إلى  مقسم  درهم   111.111

حصة 111 درهم لكل حصة.
الحصص االجس اعية : 

السيد لخيل رشيد 511 حصة.
 511 مصطصى  كويدي  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.
من  الشركة  ستسي1   : التسيي1 
وكويدي  رشيد  لخيل  السيد  طرف 

مصطصى ملدة غي1 محدودة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2121 أغسطس   27 بساريخ  انزكان 

تحت رقم 1818.
352 P

AUTO ECOLE OZOLID
تأسيس

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
ج اعة  ب   2121 أغسطس   11
ذات  شركة  قوانين  حررت  ماسة 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

خصائصها كالسالي :
 AUTO ECOLE OZOLID : االسم

أوطو ايكول اوزوليض.
األهداف : مدرسة تعليم السياقة.
املقر االجس اعي : حي الخارج ماسة 

اشسوكة ايت باها.
 111.111  : االجس اعي  الرأس ال 
مصطصى  للسيد  م لوكة  درهم 

العسري.
السيد  تكليف  تم   : التسيي1 
مصطصى العسري ملدة غي1 محدودة.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 
بساريخ انزكان  االبسدائية   املحك ة 
24 أغسطس 2121 تحت رقم 1796.
353 P

 AMSTERDAM LUXURY
RESTAURANT

SARL AU
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
 AMSTERDAM  : االسم السجاري 
 LUXURY RESTAURANT SARL

AU
 6 رقم   14 الع ارة رقم   : العنوان 

الحي املح دي أكادير.
املهام : مقهى ومطعم.

 111.111  : الشركة  رأس ال 
درهم.

التسيي1 : الورزازي هشام.

تم اإليداع القانوني األسا�سي لدى 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

 2121 أغسطس   18 بساريخ  بأكادير 
12772 والسجل السجاري  تحت رقم 

تحت رقم 48555.

354 P

SOUSS FIDUCIAIRE CONSULTANT

TEL : 05.28.24.98.56

FAX : 05.28.24.94.12

EMAIL : soussfiducial@gmail.com

STE NASSAH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

RC : 24137 / INEZGANE

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي ثم باشسوكة 

 ،2121 يوليو   14 بساريخ  باها  ايت 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

موافصاتها  وحيد  بشريك  محدودة 

كالسالي : 

        .NASSAH TRANS : التس ية

مقاول نقل  الهدف االجس اعي:     

البضائع وطنيا ودوليا لحساب الغي1.

علي  تن  دوار    : االجس اعي  املقر 

وعدي بلصاع اشسوكة ايت بها.

املدة :  99 سنة.

الرأس ال االجس اعي :    111.111 

حصة   1111 الى  مقس ة  درهم 

درهم للسهم   111 اجس اعية بقي ة 

مقس ة كالسالي:   

 1111  ... اعراب  حسن  السيد  

حصة.

حسن  السيد  تعيين  التسيي1: 

اعراب ك سي1 لشركة.

تبسدئ من     : السنة االجس اعية 

فاتح يناير الى 31 ديس 15.

مقس ة حسب الصصل   : االرباح 

17 من القانون الشركة.

إيداعه  تم   : القانوني  اإليداع 

بإنزكان تحت  االبسدائية   باملحك ة  
رقم 1831 يوم 31 أغسطس 2121.

  للخالفة و البيان                                                                 

355 P
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حسابات ادميم

 ش.م.م
مقرها : 336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف :  15.28.241114

الصاكس :  15.28.249216

  STE SOKEL 24 TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس شركة
ب وجب عقد عرفي محرر بساريخ 
القانون  وضع  ثم   2121 غشت   18

محدودة  شركة  لسأسيس  األسا�سي 

املسؤولية بامل يزات السالية:

. SOKEL 24 TRANS : التس ية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة .
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم مقس ة   111.111 الشركة في 

بقي ة  اجس اعية  حصة   1111 إلى 

دراهم للواحدة و مقس ة ك ا   111

يلي :

حصة   511 عالل  العود  السيد 

والسيد كحلي عبد هللا 511 حصة.

كراج دوار ت اعيت  مقر الشركة: 

ج اعة دراركة اكادير.

الوطني  النقل  الشركة:  نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغي1.

عبد  السيد كحلي  عين  التسيي1: 

هللا ك سي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.

الشركة  االدارية:  السوقيعات 

ملزمة بالسوقيع الوحيد للسيد كحلي 

عبد هللا.

الشركة  البنكية:  السوقيعات 

للسيد  املشت1كة  بالسوقيعات  ملزمة 

العود عالل و السيد كحلي عبد هللا

السنة املالية : من 11 يناير إلى 31 

ديس 15. 

املدة:  مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  ثم 

باكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

يوم 31 أغسطس 2121،  تحت رقم 
السجاري  السجل  ورقم   116223

   .48653

356 P

2125 MEDIA
SARL AU

السأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وجب 

تم  بأكادير   2121 أغسطس   16

إنجاز القانون األسا�سي لشركة ذات 

الوحيد  للشريك  مسؤولية محدودة 

ذات الخافيات السالية :

التس ية : تأخذ الشركة التس ية 

2125MEDIA SARL AU : السالية

 CENTRE اتصال  مركز   : الهدف 

.D’APEL
الطابق   6 رقم   : االجس اعي  املقر 

الصرح أمسرنات  ع ارة   69A الثالث 

أكادير.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابسداء من تاريخ تأسيسها النهائي 

ما عدا الحل قبل األوان.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

موزعة درهم   11.111 في   الشركة 

ك ا يلي :

 CRISTINA كلودين  كرسسينا 

CLAUDINE 11.111 درهم.

كرسسينا   : الوحيد  الشريك 

 ،CRISTINA CLAUDINE كلودين 

لجواز  الحاملة  الجنسية،  فرنسية 

.12CV14363 : السصر رقم

: عينت السيدة كرسسينا  التسيي1 

.CRISTINA CLAUDINE كلودين

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير   السجارية  باملحك ة  القانوني 

2121 تحت رقم  31 أغسطس  يومه 

.116226

357 P

 BOULANGERIE LAGFIFATE

 SARL AU
تـأسـيـس شــركة

بساريخ   عرفي   عقد  ب قس�سى 

وضع  تم   ،2121 أغسطس   16

الساسي�سي لشركة محدودة  القانون 

تح ل  وحيد   بشريك  املسؤولية  

الخصائص السالية:

 BOULANGERIE        : الـتـسـ يـــــــــــــــة
 .LAGFIFATE  SARL AU

شركة ذات املسؤولية    : الشكل 
املحدودة ذات الشريك الوحيد.

منسجات  تصنيع   : الـ ـوضـــــوع 
املخابز.

:تجزئة مدينة  الـ ـقر االجـسـ اعــي  
رقم   J بلوك  الساني  الشطر  الوحدة 

166 العيون.
مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

رأس ـــال الشركـــة : 111.111درهم.
السعيد   : السيد  الـتسـيـيــــــــــــــــــر: 
الوطنية  البطاقة  رقم  اعساسة 

 .  JC55343
فاتح  من   : االجس ـاعيـة  السنة  

يناير إلى 31 دجن15 من نصس السنة.
لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد 
في  بالعيون   االبسدائية  املحك ة 
 37825 السجل السجاري تحت رقم  

بساريخ 18 أغسطس 2121.
358 P

 BERY TRANSPORT
CHTOUKA

س.ت : 8131 تارودانت
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 
بأوالد تاي ة،   2121 11 أغسطس  في 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

محدودة م يزاتها ك ا يلي :
 BERY TRANSPORT  : التس ية 

CHTOUKA
املسسخدمين  نقل   : الهدف 
نقل البضائع لحساب الغي1،  للغي1، 
ج يع  تسويق  مخسلصة،  أشغال 
واألثاث  الصناعية  واملعدات  املواد 
املباني  تشييد  السداول،  والعقارات، 
الطرق،  أشغال  وتجهيزها،  وفيانتها 
والنظافة،  واألمن  البستنة  أشغال 
ومياه  الصحي  الصرف  أشغال 
وتنظيم  الطعام  تقديم  الشرب، 
)ثقافية،  املخسلصة  الصعاليات 
العامة املرافق  إدارة  إلخ).  رياضية، 

اسسي1اد وتصدير وت ثيل  والخافة،   

وتأجي1 وتوزيع وتج يع وتصنيع ج يع 

والبيع  الشراء  الكهربائية،  املعدات 

املنسجات  كافة  والس ثيل  والسوزيع 

واملواد واملعدات الكهربائية، السجارة، 

االسسي1اد والسصدير.

بوخشبة  دوار   : االجس اعي  املقر 

ج اعة الكدية البيضاء أوالد تاي ة.
 111.111  : الشركة  رأس ال 

درهم.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري.

التسيي1 : يسي1 الشركة، السيدان 

والخرطوم سعيد،  ورشان   ايت 

عبد الرح ان، ملدة غي1 محدودة.

رأس ال  وزع   : الحصص  توزيع 

فئة  من  حصة   111 على  الشركة 

ورشان  ايت  السيد  درهم،   111

 سعيد 511 حصة، السيد والخرطوم

عبد الرح ان 511 حصة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

أغسطس   31 بساريخ  بسارودانت 

2121 تحت رقم 1828.

359 P

STE BATHOM TRANS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس  تم   ،2121 أغسطس   19

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

السالية :

 STE BATHOM  : التس ية 

.TRANS SARL AU

املسسخدمين  نقل   : الهدف 

لحساب الغي1.

النقل السياحي.

نقل البضائع لحساب الغي1.

املقر االجس اعي :

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.
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الحسين  حصة   1111  : الشركاء 

بتهم.

درهم   111.111  : الرأس ال 

مقسم إلى 1111 حصة من فئة 111 

درهم.

: تسي1 الشركة من طرف  التسيي1 

السيد الحسين بتهم.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 15   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

األرباح  من   5% تخصم   : األرباح 

لسكوين االحسياط القانوني.

 31 بساريخ   : القانوني  اإليداع 

2121 تم اإليداع القانوني  أغسطس 

تحت  بانزكان  االبسدائية  باملحك ة 
رقم 1831.

360 P

 DOMAINE EL ARABI
 S.A.R.L

 12 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  تم وضع   ،2121 أغسطس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات   امل يزات السالية :

 DOMAINE EL    : التس ية 

.ARABI

ذات  شركة    : القانوني  الشكل   

مسؤولية محدودة.
دره ا   111.111   : رأس الها 

موزعة على 1111 حصة.
رقم   914 زنقة   : املقر االجس اعي 

23 حي السالم اكادير.

املدة :  99 سنة.

الصالحي،    االسسغالل    : النشاط 

وتصدير  الصالحي  املجال  في  اإلدارة 

املنسجات الصالحية املحلية.                                                                                        

العرابي  العرابي مني1،     : الشركاء 

عدنان والعرابي فصاء. 

املسي1:  العرابي مني1.                 

املحك ة   : القانوني  اإليداع 

31 أغسطس  السجارية باكادير بساريخ 

2121، تحت رقم 116236.
السجل السجاري : رقم 48661 .

361 P

فونتيكونصاي ش.م.م.

                    ;IF: 06 92 89 18        

                 ;RC: 14 009

TP: 48 15 13 14   

 TEL: 05 28 21 30 08        

 ADRESSE :  APPT 03 N°60 AV

 MESSAOUD WAFQAOUI SALAM-

AGADIR

 STE  DECLEP
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
العام  ب وجب عقد عرفي للج ع  

املسجل   ،2121 يوليو  املنعقد يوم9 

تم   ،2121 يوليو   12 يوم    بأكادير 

تحديد القانون األسا�سي لشركة ذات 

املوافصات  مسؤولية محدودة ذات 

السالية : 

الهدف: يهدف نشاط الشركة إلى: 

تصنيع وتسويق واسسي1اد وتصدير 

واملنزلي  املكسبي  األثاث  منسجات 

ومنسجات الديكور ومنسجات اإلضاءة.

تصنيع وتسويق واسسي1اد وتصدير 

منسجات السعبئة والسغليف. 

تصنيع وتسويق واسسي1اد وتصدير 

املالبس واألحذية والساعات والسلع 

الرياضية واألساور ولوازمها.

تصنيع وتسويق واسسي1اد وتصدير 

لعب األطصال ومواد الت1فيه. 

ن ذجة  الجرافيكي،  السص يم 

CAD ، السص يم الداخلي.

الكسوة واإلعالن  تنصيذ واجهات 

ومنسجات العرض.

 CNC ماكينات  وتسويق  اسسي1اد 

بالليزر  والسغليف  والسعبئة  والقطع 

وقطع غيارها وملحقاتها.  
37زنقة الكرم  : رقم   املقر االجس اعي 

حي رياض السالم اكادير.

املدة : 99 سنة

في  محدد   : الشركة  رأس ال 

11.111 درهم مقسم إلى  111 حصة  

مكستب  للحصة،  درهم   111 بقي ة 

واحد  ربع  ب قدار  محررة  بالكامل، 

على  الوحيد  لل ساهم  ومخصص 

النحو السالي :   

   ... ركراكي  مح د  ياسر  السيد 

111 حصة في املج وع .    

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دجن15.

: يسي1 الشركة وملدة غي1  التسيي1 

محدودة السيد ياسر مح د ركراكي.

لدى كسابة  القانوني   تم اإليداع 

بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2121 أغسطس  يوم31 

.116244

362 P

 STE COMBACK
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة  

بشريك واحد

تأسيس شركة
طبقا للعقد املؤرخ في 9 أغسطس 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   ،2121

املسؤولية بالخصائص السالية :

 .COMBACK  : االسم

الهدف  : شراء وبيع ع15 االنت1نيت 
  111.111  : الشركة  رأس ال 

درهم.

التسيي1: مح د ادبكاس.

املقر االجس اعي : بلوك 15 الشقة 

 81111 فونتي   2 باي  اكادير   111

اكادير.

املدة : 99 سنة. 

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت  بأكادير  السجارية  باملحك ة 
أغسطس   24 بساريخ    116151 رقم 

في  الشركة  تسجيل  وتم   ،2121

السجل السجاري تحت رقم  48595.

363 P

STE CLICK YAKO
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

تم تأسيس شركة   ،2121 ماي   24  

ذات املسؤولية املحدودة السالية .

  Ste  CLICK YAKO   : التس ية 

 S.A.R.L

محل  ملعالجة  املاء   : الهدف 

اسسغالل. 

املقر االجس اعي. 

سنة ابسدءا من تاريخ   99  : املدة 

السأسيس.

الشركاء: 

يعقوبي مصطصى .... 611 حصة.

يعقوبي املحصوض .... 411 حصة.

درهم   111.111  : الرأس ال 

من  حصة حصة   1111 الى  مقسم 

فئة 111 درهم.

: تسي1 الشركة من طرف  التسيي1 

السيد يعقوبي مصطصى. 

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنسهي في 31 دجن15 من كل سنة.

من اإلرباح   5% تخصم    : األرباح 

لسكوين االحسياط القانوني.

القانوني  تم   : القانوني  اإليداع 

تحت  بانزكان،  االبسدائية  باملحك ة 
أغسطس   13 بساريخ   1741 رقم 

.2121

 364 P

STE  FAIMEX
شركة ذات مسؤولية محدودة

س.ت :  8131  تارودانت

تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 

تاي ة،  بأوالد   2121 يونيو   16 في  

مسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

محدودة م يزاتها ك ا يلي : 

.FAIMEX  :التس ية

الهدف: انساج وتسويق زيت االركان 

وتطوير  وتسويق  إنساج  ومشسقاته. 

باملنسجات  يسمى  ما  كل  وترويج 

املغرب  في  واملحلية  «العضوية» 

والخارج؛ شراء وبيع وتسويق األدوية 

شبه الصيدالنية واملك الت الغذائية 

إنساج  السج يل؛  ومسسحضرات 

العطريات  وتعزيز  وتطوير  وتسويق 

والسجزئة  الج لة  تجارة  األعشاب: 

والس سرة  والسصدير  واالسسي1اد 

للعسل  الخارج  وفي  املغرب  في 

والنحل اللقاح  وحبوب  والش وع 
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ومشسقاته  النحل  منسجات  وج يع   
واألدوات  املواد  ج يع  وكذلك 
ت ثيل ج يع  املسعلقة بت1بية النحل. 
العالمات السجارية وج يع الشركات 
أع ال وخدمات  املغربية واألجنبية؛ 
وبيع وفيانة وتوزيع  ؛ شراء  مسنوعة 
الغذائية.  املنسجات  ج يع  وت ثيل 
ومعدات  واألدوات  اآلالت  تأجي1 
األشغال العامة. النقل ال15ي الوطني 
املشاريع،  دراسة  للبضائع،  والدولي 
واسسغالل  ونقل،  واملساه ة، 
والعالمات   ، االخت1اع  براءات  ج يع 
والت1اخيص،   ، والع ليات  السجارية، 
شكل  أي  في  عام  بشكل  واملشاركة 
ذات  أو  امل اثلة  الشركات  ج يع  في 
الصلة ؛ الت1ويج لألحداث من ج يع 
األنواع )معارض ، معارض ، ندوات، 
املباشر  واالسسغالل  اإلنشاء  ؛  إلخ) 
تجارية عالمة  ألي  املباشر  غي1   أو 
أو اسم تجاري أو عالمة  أو مصهوم   
 تجارية أو معرفة فنية أو تص ي ات
بشكل  مرتبطة  اخت1اع  براءات  أو   
مباشر أو غي1 مباشر بنشاط الشركة؛

العامة  األشغال  الشحن.  وسيط 
املشورة  معانيها.  بأوسع  والخافة 
واملساعدة. اسسي1اد وتصدير. تجارة.

إدوفقي1  ع ارة   : االجس اعي  املقر 
شارع الحسن الثاني حي ك ال الدين 

12، أوالد تاي ة.
 111.111  : رأس ال الشركة 

درهــم.
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 املدة: 

التسجيل بالسجل السجاري.
السيدة  يسيي1 الشركة،  التسيي1: 
ملدة   ، الزهراء  الصياد فاط ة  أوالد 

غي1 محدودة. 
رأس ال  وزع  الحصص:  توزيع 
فئة  من  حصة   111 على  الشركة 
الصياد  أوالد  السيدة  111درهم، 
السيد  حصة،   511 الزهراء  فاط ة 

أوالد الصياد يحيى 511 حصة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
  ،2121 يوليو   15 بساريخ  بسارودانت 

تحت رقم 1315.
365 P

 STE EMRANI DESIGN
SARL 

ب قس�سى  عقد  عرفي  مؤرخ  يوم 

تم إنشاء شركة    ،2121 9 أغسطس 

ذات الخصائص السالية :

 STE EMRANI   : التس ية 

. DESIGN  SARL

املقر: حي املستشصى مج ع  ب  ر 

12 رقم 18 ايت ملول .

في  مسنوعة  اشغال   : الهدف 

النجارة.

درهم   111.111   : الرأس ال 

مقس ة كاآلتي :

 1111  : لحسن الع راني  السيد  

حصة  )111 درهم للحصة).

التسيي1 : أسند التسيي1 إلى السيد 

محدودة  غي1  ملدة  الع راني  لحسن 

تلتزم  البنكي  للسوقيع  بالنسبة  أما   .

لحسن  السيد  بسوقيع   الشركة 

الع راني.

اإليداع القانوني وضع في املحك ة 

االبسدائية بانزكان يوم 25/18/2121 

السجاري  السجل   ،1812 رقم  تحت 

.24117

366 P

STE  ELHASSAN SERVICES
 ش م م 

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم تأسيس الشركة     27/18/2121

ذات امل يزات اآلتية :

 ELHASSAN الشركة   : التس ية 

SERVICES ش.م.م.ش.و.

: شارع بئ1 انزران  املقر االجس اعي 

الطريق الرئيسية الدشي1ة   733 رقم 

انزكان.

رأس املال : 111.111  درهم .

املسي1 :    السيد املرابط عبد اإلله

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بساريخ  بإنزكان  االبسدائية 

سبس ي1 2121.

367 P

STE ECHRIF AUTO-

 REPARATION ET

ENTRETIEN

(SEARE(

SARL AU

CAPITAL : 100.000 dhs

 SIEGE SOCIAL: HAY TANSIFTE

AGDAZ ZAGORA

بساريخ 21 يوليو 2121،  وب وجب 

ذات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 

اسم                                                                                                                                               تحت   املحدودة     املسؤولية  

 Echrif auto-reparation et       

entretien S.A.R.L

زجاج   وفيانة  تركيب  هدفها   

السيارات.

:  حـي تنسيـــــصت اكدز  العنوان     

زكورة.                                                       

 رأس الها : 111.111 درهم موزعة 

إلى 1111 حصة قي ة كل حصة 111 

درهم موزعة ك ا يلي  :  

 1111 السيد �سي مح د العلوي 

حصة قي ة كل حصة 111  درهم .                                                                                                               

تسيي1 الشركة : تم تعيين    السيد 

�سي مح د العلوي  ك سي1  للشركة 

كامل  تخويله  مع  محدودة  غي1  ملدة 

الصالحيات حسب القانون األسا�سي    

للشركة. 

تاريخ  من  سنة    99  : املدة  

تأسيسها.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

االبسدائية بزكورة  تحت رقم293.      

 سجلت الشركة بالسجل السجاري 

بساريخ  3615 رقم  تحت   بزكورة 

 23 أغسطس 2121.       

 Echrif auto-reparation et   

     .entretien S.A.R.L

زكورة   اكدز  تنسيصت  حي 

الرأس ال 111111  .                                   

368 P

 STE INES TRAVELS
SARLAU

تأسيس شركة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس  تم   ،2121 أغسطس   19

بساريخ   املسؤولية  محدودة  شركة 

تح ل  الخصائص السالية :

  INES TRAVELS   : التس ية 

ش.م.م.
 111.111  : رأس ال الشركة  

1111حصة بقي ة  درهم مقسم الى 

111 درهم لكل حصة م لوكة ل :

JESUS VILLAR SANTOS

ب1111 حصة.

اغرايسن   دوار   : االجس اعي  املقر 

الصصاء اشسوكة ايت باها.

نقل   : أالجس اعي  الهدف 

املسسخدمين لحساب الغي1.

التسيي1: تسيي1 الشركة من طرف 
رقم   JESUS VILLAR SANTOS

.CR 11115131Z  البطاقة اإلقامة

تم إيداع امللف القانوني للشركة 

بانزكان  االبسدائية  املحك ة  لدى 

تحت رقم 1829بساريخ  31 أغسطس 

.2121

369 P

GO TALK
تأسيس شركة دات مسؤولية 

محدودة
 18 املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم  أغسطس2121 

واحد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

بالخصائص السالية :

. GO TALK : االسم

الهدف:

 مركز االتصاالت.
رأس ال املج وع : 111111.11  .

التسيي1: السيدة بيلوش مليكة.      

 ،8 املكسب رقم   : املقر االجس اعي 

رقم سصي1،تجزئة  ع ارة   3 الطابق 

شارع الحسن األول وخالد   FO862

بن الوليد، اكادير.
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املدة : 99 سنة .
لل ج وعة   : تم اإليداع القانوني 
بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 
باكادير تحت رقم 116187 بساريخ 27 

أغسطس2121.
370 P

GHARASS CARS
إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  تأسيس  تم  يوليو2121   28
املسؤولية املحدودة بامل يزات السالية:

  GHARASS CARS التس ية: 
.SARL AU

السعديين  :حي  املقر االجس اعي 
2 زنقة النصر الرقم 44 كل يم.

100000,00درهم   : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1111 على  مقس ة 

100,00 دراهم.
الهدف :

كراء السيارات بدون سائق.
الشريكاء :

مغربي  غراس،  مح د  السيد 
لبطاقة  والحامل  الجنسية، 
  JA134544 رقم  الوطنية  السعريف 

1111حصة).
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديس 15   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.
من  حاليا  الشركة  التسيي1:تسي1 
غي1  اغراس  نهيلة   : السيدة  طرف 

محددة.
االيداع  تم   : السجل السجاري 
بساريخ  بكل يم  االبسدائية  باملحك ة 

26 يوليو2121 تحت رقم273.
371 P

 STE M.G.4 SERVICE
 SECURITE

SARL. AU
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
والدي  يوليو2121   29 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 

مسؤولية محدودة م يزاتها كالسالي: 

 STE. M.G.4 SERVICE   : اال سم- 

    SECURITE SARL. AU

-الصصة:       شركة ذات مسؤولية 

محدودة.

-الرأس ال   :100.000,00  درهم. 

-الهدف:  

  - أنشطة أألمن الخاص.

انزا   بلوك ب3   19 العنوان:رقم   -

اكادير.

فاتح  من  لسبدأ  املالية:  -السنة   

يناير إلى 31 ديس 15 من كل سنة.

الشركة من  تسي1     : -التسيي1    

طرف السيد عبد العزيز ايت عدي . 

القانوني  االيداع   تم    -

 27 في  باكادير  السجارية  باملحك ة  
أغسطس2121 تحث   رقم  116188  

السجل السجاري رقم 48625 . 

372 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

   Sté LES PROFESSIONNELS
 S.A.R.L

تأسيس شركة 
للج ع  عرفي  عقد  ب قس�سى 

يونيو2121   31 يوم  العادي  العام 

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة :

 LES التس ية: 

.PROFESSIONNELS

 C-O Chez la االجس اعي:  املقر 

 société AFRAH IHSSAN sise à :

 HAY LES CHALETS AV HASSAN

 II AUPRES DE LA MOSQUE

 BIOUGRA- CHTOUKA AIT

  .BAHA

مدة فالحية الشركة:  99 سنة.
رأس املال : 111.111.11 درهم.

الشكل  على  وزعت  الحصص: 

السالي:

 : املالك  عبد  أكريد   : السيد 

111.111.11 درهم. 

السنة االجس اعية: من فاتح يناير 

إلى غاية 31 ديس 15.

التسيي1: السيد أكريد عبد املالك.

السوقيع: السيد أكريد عبد املالك.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 1676 االبسدائية بانزكان تحت رقم  
وبالسجل  أغسطس2121   2 بساريخ 
 2 بساريخ  السجاري تحت رقم23959  

أغسطس2121.  
االقسطاف والبيان  

اح د زهور

373 P

شــركة إكاالب
 ش.م.م. 

 SOCIETE IQUA’LAB Sarl 
رأس مالها : 111.111 درهم

إقامة ر�سى عبد املومن شقة رقم 
34 الطابق 5، شارع عبد املومن 223 

الدار البيضاء
  إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 
الج ع  محضر  -1ب قس�سى 
 11 بساريخ  مؤرخ  العادي  غي1  العام 
تم إحداث القانون  2121 م،  يوليو  
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة من طرف املوقعين للعقد، 

خصائصها كالسالي:
  STE شركة إكاالب      -التس ية: 

        . IQUA’LAB
-املقر اإلجس اعي: إقامة ر�سى عبد 
املومن شقة رقم 34 الطابق 5، شارع 

عبد املومن 223 الدار البيضاء. 
-الهدف اإلجس اعي: 

الكي يائي  السحليل  مخس15 
 LABORATOIRE الصناعي  أو 
 D’ANALYSE CHIMIQUES OU

.INDUSTRIELS
في:  حدد  الشركة  مال  -رأس 
ألف  إلى  مقس ة  درهم   111.111
للحصة  درهم   111 فئة  من  حصة 

الواحدة ي لكها كل من:
 السيد اعليوة يونس 751 حصة.

السيدة علوان كنزة 251 حصة
اعليوة  السيد  عين  -التسيي1: 
يونس والسيدة علوان كنزة مسي1ان 

للشركة ملدة غي1 محدودة.

من فاتح يناير إلى  -السنة املالية: 
31 ديس 15.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  -2لقد 
البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 
بساريخ 26 أغسطس 2121 تحت رقم 

. 791731
- السجل السجاري: 514157.

374 P

 STE OUMOULIDE
  TRAVAUX

 SARL AU
ICE. 112889158111137

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

ب قس�سى عقد عرفي محرر بساريخ 
تم تأسيس شركة  3أغسطس2121  
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد ذات الخصائص السالية :
 STE OUMOULIDE: التس ية 

 . TRAVAUX  SARL AU
-املقر االجس اعي: دوار اكي اخريب 

الدراركة اكادير.
واالشغال  اشغال البناء  -الهدف: 

املخسلصة.
االجس اعي.111111  -الرأس ال 

درهم.
-التسيي1: ح يد بوت ورين.

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

ديس 15 .
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
  116173 السجاري بأكادير تحت رقم 
رقم  أغسطس2121    26 بساريخ 

السجل السجاري 48611.
375 P

 SOCIETE OUFRITE
  SARL AU

 AU CAPITAL DE : 100.000,00 
Dhs

السأسيس
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
تأسيس  تم  أغسطس2121   23  
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بامل يزات السالية:
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 STE OUFRITE :              التس ية 

. SARL-AU

موالي  حي   : االجس اعي   املقر 

إس اعيل اسا.  

درهم   111.111  : الرأس ــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1111 على  مقس ة 

111 درهم.

الهـــــــــــــــدف  :

املخسلصة  األشغال  في  مقاول   

والبناء.

مصاوض.

االسسي1اد والسصدير.

السيد خليهنا  تعيين   : التسييـــــــــــــر 

السعريف  لبطاقة  الحامل  لغزال 

JZ7111 )1111حصة)  الوطنية رقم 

ك سي1 وحيد للشركة، وسيسم اعس اد 

بالنسبة  لل سي1  الوحيد  اإلمضاء 

للوثائق املسعلقة باإلدارات الع ومية 

وشبه الع ومية واإلدارات املالية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بكل يم  االبسدائية 

أغسطس2121 تحت رقم 313.

376 P

 TE OJAK BUILDING
ش.م.م

تأ ســـيـــــــس شركة
 16 بساريخ   عرفي  عقد  ب وجب 

تم وضع   ، أكا د ير   2121 أغسطس 

القانون األسا�سي  للشركة  املحد ودة 

املسؤلية ذات الخصا ئص السالية:                                

 TE OJAK ا لتس ية : أوجاك للبناء

BUILDING ش.م.م.

أع ال    : االجس اعي  الهدف 

مسنوعة أو انشاءات.    

تكاديرت  دوار   : االجس اعي   املقر 

ج اعة الدراركة اكادير.

مبلغ  في  محدد  الراس ال: 

 5111 511111.11 درهم مقسم إلى 

حصة 111 د رهم لكل حصة.

الحصص االجس اعية :

 2511 الصابري عبد هللا  السيد: 

حصة.    

السيدة : الصابري ابراهيم 2511 

حصة.

املدة   : تسعة وتسعون سنة.

من  الشركة  ستسي1   : التسيي1 

هللا  عبد  الصابري  السيد  طرف 

والصابري ابراهيم   ملد ة غي1 محدودة. 

بكسابة  القانوني  اإليداع  ثم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2121 أغسطس   25 بساريخ  باكادير 

تحت رقم 116156.

377 P

STE MOJATIR
SARL

تـأسـيـس شــركة                             
بساريخ  عرفي   عقد  ب قس�سى 
القانون  وضع  تم  يوليو2121   29

الساسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تح ل الخصائص السالية:

 STE MOJATIR  : -الـتـسـ يـــــــــــــــة   

 .SARL

شركة ذات املسؤولية  -الشكل:  

املحدودة.

لصائدة  السلع  نقل  -الـ ـوضـــــوع:  

الغي1  .
317 حي  -الـ ـقر االجـسـ اعــي  :رقم 

الشراردة طريق السوق اوالد تاي ة.

-مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 
 : الشركـــة  -رأس ـــال 

111.111درهم.

:املجحيد  السيد   : -الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

الوطنية   البطاقة  رقم  هللا  عبد 

.JM21698

-والسيد باري لحسن رقم البطاقة 

.  D793819 الوطنية

من فاتح   : االجس ـاعيـة   السنة    -

السنة  من  يونيو   31 إلى  يوليوز 

القادمة .

- لقد تم التسجيل القانوني لدى 

في  بسارودانت  االبسدائية  املحك ة 

   8125 رقم  تحت  السجاري  السجل 

بساريخ 25 أغسطس2121.

378 P

STE. SARSEIGE COMPTA SARL

Email : sarseige.compta@gmail.com

MJM NEGOCE
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سي 

تأسيس  تم  بالعيون  مارس2121   5

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص السالية: 

    .MJM NEGOCE التس ية:شركة

شارع سكيكي ة  املقر اإلجس اعي: 
تجزئة 1511 رقم 681 العيون

 Transport de  : الهدف 

 marchandises nationale et

 international pour le compte

 .d’autrui

املدة:99 سنة.

الرأس ال: 111111درهم مقس ة 

111درهم  فئة  من  1111حصة  إلى 

لكل واحدة على.

مصطصي الخيضر.

جواد الخيضر.

مح د الخيضر.

السيد  تعيين  تم   : التسيي1 

للشركة   ك سي1  الخيضر   مصطصي 

ملدة  غي1 محدودة.           

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة االيسدائية بالعيون 

رقم  تحت  مارس2121    11 بساريخ 

رقم   السجاري  والسجل   694/2121

.  31311

379 P     

MAROC OUVRAGE ATELIER
تـأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بساريخ  املؤرخ  للعقد  طبقا 

تأسيس  ثم   2121 أغسطس   9

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص السالية :

 MAROC OUVRAGE   : االسم 

 . ATELIER
الطرق  و  البناء  :أشغال  الهدف 

والهياكل الهندسية و أع ال مسنوعة.

الرأس ال :111 111 درهم.

املسي1 : عبد الح يد خرتة.

املقر االجس اعي :دوار بعقيلة أح ر 

لكاللشة تارودانت.

املدة :99 سنة.

لل ج وعة  القانوني  االيداع  ثم 

بالسجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

بساريخ   1819 بسارودانت تحت رقم  
23 أغسطس 2121 السجل السجاري 

رقم 8121.

380 P

SMART COLD INDUSTRIES
تأسيس  شركة 

 SMART COLD    : التس ية    

.INDUSTRIES

الصناعي    الس15يد    : الهدف 

الس15يد  لألجهزة  واالست1اد  السصدير 

وغي1ها.
العنوان : بلوك ب   رقم 11 أنزا 

اكادير.

محدودة  :شركة  الشكل 

املسؤولية. 
راس املال :  111111 درهم.

99  سنة. املدة :  

 املسي1 :     السيد نورالدين دماني
السجاري  السجل  وضع  تاريخ 
رقم48635باملحك ة السجارية باكادير 

تحت رقم يومه  27 أغسطس2121.

381 P

STE PHYTOBIOUGRA
 SARL

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تأسيس  تم   2121 أغسطس   26

شركة ذات امل يزات  السالية :

بيوكرة   فيسو  شركة   : التس ية 

ش.م.م.

بيع وتسويق   : الهدف االجس اعي 

املواد الصالحية.   

حي لشالي شارع موالي   : العنوان 

عبد هللا ع ارة مطيع بيوكرى.

املدة : 99 سنة.
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درهم   111.111  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 

111 درهم.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دجن15 من كل سنة.

السيد  الشركة  يسي1   : التسيي1 

كسيمي عبد الرحيم والسيد هيشار 

أح د  ملدة غي1 محدودة. 

اإليداع  تم   : السجاري  السجل 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

عدد  تحت   2121 31 أغسطس 

 .1838

382 P
 

STE ST GENERALE 

SARL AU

ICE : 002874000000060

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ب قس�سى عقد عرفي محرر بساريخ 

2121،  تم تأسيس شركة  يونيو   29

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

السالية : 

  STE ST GENERALE  : التس ية 

.Sarl

حي  تجزئة   : االجس اعي  املقر 

الرياض رقم 147 ايت ملول.

املسسخدمون  نقل   : الهدف 

لحساب الغي1.

 111111  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم.

التسيي1 : سعيد توشن.

املدة : 99 سنة.

يناير  فاتح   : املالية  السنة 

حتى31 دجن15.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  1824 رقم  تحت  بانزكان  السجاري 

رقم   2121 أغسطس   31 بساريخ 

السجل السجاري 24131.

383 P

FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

1666534378

 STE TRANS YOUBRA

S.A.R.L AU

 تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 

وضع  تم  بأكادير13/18/2121 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية املحدودة من شريك واحد  

والتي تك ن م يزاتها في ا يلي :

 ICE  : التس ية 

 112898849111186 STE TRANS

.YOUBRA S.A.R.L AU

الشركة  غرض  ي كن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 

أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغي1 

في ا يلي :

للبضائع  والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغي1.

مقر الشركة : يوجد مقر الشركة

 IMM 09 APPT 03 LOT ANZA

 EL OULYA TADDART ANZA

.AGADIR

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابسداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأس ال  يبلغ   : الشركة  رأس ال 

إلى  درهم مقسم   111.111 الشركة 

1111 حصة ذات 111 درهم كقي ة 

لحصة الواحدة، 

 1111 يوسف  ابراهيمي  السيد 

حصة.

السنة املالية : تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 31 دجن15.

السيد    الشركة  يسي1   : التسيي1 

ابراهيمي يوسف  ملدة غي1 محدودة.

كسابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت   ،2121 أغسطس   31 بساريخ 

عدد 116215.

384 P

STE TRANS ER.MED
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ب شارك واحد 

بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

11 أغسطس 2121، تم وضع قوانين 

الشركة ذات امل يزات السالية  :

 STE TRANS ER.MED  : التس ية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة ب شارك واحد.

املوضوع :  يسعلق نشاط الشركة :

الوطنية  للبضائع  ال15ي  النقل 

والدولية لحساب الغي1.

مصحوبة  غي1  األمسعة  نقل 

لحساب الغي1.

محليا  لل نازل  طلبات  توفيل 

ودوليا.

االسسي1اد  بع ليات  القيام 

والسصدير.

الع ليات  عامة مخسلف  وبصصة 

السجارية، املالية، العقارية املنقولة 

وغي1 منقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

 38 رقم   13 بلوك  املقر الرئي�سي: 

حي أسايس أزرو أيت ملول إنزكان.

مبلغ  في  حدد  مال:  الرأس 

 1111 111.111  درهم، مقس ة إلى 

ي لكها  درهم   111 فئة  من  حصة 

بالكامل السيد : مح د الرحيمي.

 38 رقم   13 بلوك   : املقر الرئي�سي 

حي أسايس أزرو أيت ملول إنزكان.

تسي1 الشركة من طرف   : اإلدارة 

غي1  ملدة  الرحيمي  مح د  السيد 

السعريف  لبطاقة  الحامل  محدودة 

.JB345193. الوطنية رقم

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2121 أغسطس   31 يوم  بانزكان 

السجاري  السجل   ،1842 رقم  تحت 

رقم 24147.

385 P

TRAM  TRAVAUX
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
 29 يوليو 2121، تم تأسيس شركة:

.TRAM TRAVAUX : التس ية
محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
للبناء  العامة  األشغال   : الغرض 
السجارة   + املحالت  وتجهيز  اعداد 

املكاتبيات واملعلوميات واالتصاالت 
14، اقامة جيت  3، ع ارة   : املقر 

سكن، بلبكارا مرشيش، مراكش.
سنة تبسدئ من فاتح   99  : املدة 

أغسطس 2121.
الرأس ال : 111111 درهم موزعة 
درهم   111 فئة  من  إلى1111حصة 

ي لكها السيد عبد العزيز تغرة.
العزيز تغرة  السيد عبد   : املسي1 
ب  والساكن   JB131415 بطاقسه 
رقم   14 م  ع ارة جيت سكن  م  ح 

3امرشيش مراكش.
في  تبسدئ   : املحاسباتية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 دجن15. 
السجارية  املحك ة  اإليداع: 
ب راكش في 23 أغسطس 2121 تحت 
السجل السجاري رقم   126896 عدد 

117861 مراكش.
386 P

   TAYEIB NEGOCE شركة
الخي1 1 رقم 136 شارع مح د 

الخامس اليوسصية تيزنيت
تـــأسـيــس

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ اكادير 
تأسيس  تم   ،2121 ف15اير   5 بساريخ 
فصاتها    املسؤولية   محدودة  شركة 

ك ا يلي : 
.TAYEIB NEGOCE : التس ية

أساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 
إلى :

سناك،  مطعم بث ن محدود
وع وما ج يع الع ليات السجارية 
الصناعية املالية والعقارية املسعلقة 
األنشطة  وكل  املذكورة  باالنشطة 
شأنه  من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتن ية الهدف االجس اعي.
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املقر االجس اعي : الخي1 1 رقم 136 
شارع مح د الخامس اليوسصية تيزن.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
التسجيل بالسجل السجاري باسسثناء 

حالة الس ديد أو الصسخ املسبق.
الرأس ال :  حدد رأس ال الشركة  
في 111.111 درهم  مقسم  إلى 1111 

حصة.
عليوس                           حسن  السيد 

411 حصة.
عليوس                           هللا  عبد  السيد 

311 حصة.
عليوس                           مح د  السيد 

311 حصة.
عليوس  مح د  السيد   : التسيي1 
مسي1 للشركة و ذلك ملدة غي1 محدودة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
23 أغسطس  االبسدائية بتزنيت يوم  

2121  تحت رقم 525.
387 P

XL GROUPE PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
2 أغسطس 2121 تم تأسيس شركة 
ذات املسؤولية املحدودة،خصائصها 

كالسالي :
التس ية : اكس ال كروب بريصي.

الدعم  مركز   : االجس اعي  الهدف 
املدر�سي:

السكوين املسس ر،
االول،  الطابق   : االجس اعي  املقر 
زنقة النخيل،حي الداخلة    ،41 رقم 

أكادير.
  املدة : 99 سنة.

الرأس ال 111111 درهم مقس ة 
1111 حصة اجس اعية من فئة  على 
111 درهم للحصة الواحدة، مقس ة 

على  الشركاء كالسالي :
فاتح خالد 611 حصة اجس اعية.
حصة   111 كريم  ناعي1ي 

اجس اعية.
حصة   311 فريد  اضرضور 

اجس اعية.  

يسعهد بتسيي1 الشركة   : التسيي1   

غي1  ملدة  فصاء  ط ين  السيدة  إلى 

محددة.

للسيد  ينسب  البنكي:  السوقيع 

فاتح خالد.

وقد تم اإليداع القانوني بكسابة   

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

باكادير تحت رقم 116214 بساريخ 31 

أغسطس 2121.

والسجل السجاري رقم 48645.
للخالفة والبيان عن املسي1

388 P

   VIRALUX شركة
حي  تلعينت 1 رقم 249 ج اعة 

القليعة ايت ملول

تـــأسـيــس
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم   ،2121 يوليو   14 بساريخ  بانزكان 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

فصاتها   ك ا يلي : 

.VIRALUX : التس ية

أساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى :

أشـغال البناء، اشغال مخسلصة.

وع وما ج يع الع ليات السجارية 

الصناعية املالية والعقارية املسعلقة 

األنشطة  وكل  املذكورة  باالنشطة 

شأنه  من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتن ية الهدف االجس اعي.

 1 تلعينت  حي   : االجس اعي  املقر 
رقم 249 ج اعة القليعة ايت ملول. 

من تاريخ  99 سنة ابسداء    : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري باسسثناء 

حالة الس ديد أو الصسخ املسبق.

الرأس ال :  حدد رأس ال الشركة  

في 111.111 درهم  مقسم  إلى 1111 

حصة.

السيد رشيد بل علم 511 حصة. 

السيد براهيم بل علم 511 حصة.

بل علم  رشيد   السيد  التسيي1: 

مسي1ان  بل علم  براهيم  والسيد 

محدودة  غي1  ملدة  وذلك  للشركة 

بسوقيعات منصصلة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   25 يوم  انزكان  السجارية 

2121 تحت رقم 24119.

389 P

املختار اك
تأسيس

 6 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  تم وضع   ،2121 أغسطس 

السأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

الشريكة الوحيدة تح ل الخصائص 

السالية :

التس ية : املخسار اك .

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة الشريكة الوحيدة.

واالسسي1اد  السصدير   : املوضوع 

والسجارة.
تجزئة   ،62 رقم   : الرئي�سي  املقر 

أمال، انزة أكادير.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

يوم تأسيسها.
رأس ال الشركة : 111.111 درهم 

مقسم على 1111 حصة من فئة 111 

درهم كلها للسيد ابوكحول امجد.

 5% نسبة  اقسطاع  يسم   : األرباح 

من األرباح لالحسياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشريك الوحيد.

من  الشركة  تسي1   : التسيي1 

طرف السيد ابوكحول امجد مع كل 

فالحيات االمضاء.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 15.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 27 يوم  بأكادير  السجارية  املحك ة 

أغسطس 2121 تحت رقم 116189.

390 P

TOUSSAKI TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  :ب قس�سى 

تم   ،2121 أغسطس   11 بساريخ 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

الخصائص السالية :

 TOUSSAKI  : التس ية القانونية

.TRAVAUXSARL

الشكل القانوني :   ش.م.م.

الحاجب  حي   : املقراالجس اعي 

الصوقاني تيكيوين أكادير.

الغرض االجس اعي :  مقاول البناء 

واآلشغال العامة.

في  حدد    : االجس اعي  الرأس ال 

 1111 الى  مقس ة  درهم   111.111

درهم   111 بقي ة  اجس اعية  حصة 

كالسالي :

 331 الساقي  الرحيم  السيد عبد 

حصة اجس اعية.

حصة  توناني341  حسن  السيد 

اجس اعية.

 331 وهيا  العزيز  عبد  السيد 

حصة اجس اعية.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيي1 

الرحيم الساقي والسيد حسن توناني 

مسي1ين للشركة ملدة غي1 محدودة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل السجاري. 

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2121 أغسطس   27 بأكادير بساريخ 

تحت الرقم 116211.

391 P

SOCIETE SALTO  PRO
  SARL AU

السجل السجاري رقم663 طاطا

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  تأسيس  تم   2121 26 يوليو 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املوافصات السالية :

   SOCIETE SALTO PRO:التس ية

.SARL AU

الهدف االجس اعي :

لوازم املكسب :

اشغال مخسلصة والبناء

الع ليات  ج يع  عامة،  وبصصة 

املسعلقة بشكل مباشر آو غي1 مباشر 

بأغراض الشركة.
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املخسار  زنقة   : االجس اعي  املقر 

السو�سي رقم 64 طاطا.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

عدا  ما  السجاري  بالسجل  تسجيلها 

الحل املسبق او الس ديد.

  111.111  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم.

: تم تعيين مبارك الصغي1  التسيي1 

مسي1ا وحيدا تأسيسيا للشركة ملدة 

غي1 محدودة. 

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بطاطا  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت   ،2121 أغسطس   24 بساريخ 

عدد 89/21.

392 P

AALIOUA CARS
تأسيس شركة

 19 بساريخ  عرفي  عقد  على  بناء 

القوانين  وضع  تم   2121 أغسطس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 

ذات   AALIOUA CARS املحدودة 

الخصائص السالية :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

ك ا في الخارج هو :

كراء السيارات بدون سائق.

املقر االجس اعي : حي تي1ت السصلى 

شارع أمان اوشن رقم 54 كل يم.

 511.111 في  حدد   : الرأس ال 

حصة   5111 على  مقسم  درهم 
اجس اعية بقي ة 111 ردهم للواحدة 

وهي في نصيب :

حصة   2511  : زركان  فضيلي 

اجس اعية.

حصة   2511  : الزاكي  أح د 

اجس اعية.

: تسي1 الشركة وملدة غي1  التسيي1 

فضيلي  السيد  طرف  من  محدودة 

زركان.
تم التسجيل في السجل السجاري 

بساريخ كل يم  االبسدائية   باملحك ة 

رقم  تحت   2121 أغسطس   31  

.3639

393 P

STE MEDZEY
SARL AU

au capital de : 10.000 DHS
 Siège social : APPARTEMENT

 301 BLOC D RESIDENCE
YASSMINE  3EME ETAGE
AV KADI AYAD AGADIR

تـأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 
محــدودة  بشريك وحيد

ب قس�سى عقد عرفي م15م بساريخ 
القانون  تم وضع   ،2121 يوليو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
م يزاتها  وحيد  بشريك  محدودة 

كالسالي : 
ش.م.م   MEDZEY  : التس يــة 

بشريك وحيد.
الهدف االجس اعي :

معلوماتية  منصة  وتسيي1  انشاء 
خافة باملطاعم.  

انشاء و تطوير لل15امج املعلوماتية.
الع ليات  كل  عامة  وبصصة 
الصناعية،  السجارية،  املالية، 
والعقارية املرتبطة بصصة مباشرة أو 

غي1 مباشرة بنشاط الشركة.
رقم  شقة   : االجس اعي   املقر 
شارع  ياس ين  اقامة  د  311،بلوك 

القا�سي عياض اكادير.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املـدة 

تأسيسها.
 الرأس ال : 11.111 درهم ويسكون 
درهم    111 من فئة  111 حصة   من 
السيد   طرف  من  بكاملها  مدفوعة 

بحشوش يونس.
من  مسي1ة  الشركة   : التسييـــر 
طرف السيد بحشوش يونس ملدة غي1 

محدودة.
السوقيــع : الشركــة ملزمـة بالسوقيــع 

املنصرد للسيد  بحشوش يونس.
السنة الحسابيـة : تبسدئ من فاتح 
يناير و تنسهي في 31 دجن15 من كل سنة.
االيـداع : تم إيداع امللف القانوني 
للشركة لدى كسابة الضبط باملحك ة 
السجارية باكادير بساريخ  26 أغسطس 

2121  تحت رقم  116181.

السجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

باكادير  السجارية  املحك ة  لدى 

تحت    ،2121 أغسطس   26 بساريخ 

عدد 48619.

394 P

شركة صوترادري
شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

دات الشريك الوحيد 

املقر االجس اعي . تجزئة رقم 15 

شوكي1 مح د وسط  ج اعة سيدي 

بيبي شسوكة ايت باها 

إغالق تصصية الشركة 
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

أغسطس   8 في  الغي1 العادي املؤرخ 

أغسطس  بساريخ.9  واملسجل   2121

.2121
و    RE  :  121631 رقم  تحت  

الشريك  .قرر   :  OR   7752/2121

الوحيد  لشركة SOTRADRIE، شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
الوحيد، رأس الها  االجس اعـي  محدد 

ومقرها  درهم    111.111 مبلغ  في  

 15 رقم  تجزئة  موجود  االجس اعي 

شوكي1 مح د وسط  ج اعة سيدي 

بيبي شسوكة ايت باها ما يلي :  

تصصية  حسابات  على  املصادقة 

الشركة.

إعصاء و تجريد املصصي من مهامه  

إغالق تصصية الشركة بشكل تام 

و نهائي. 

تم وضع الوثائق القانونية بكسابة 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2121 أغسطس   18 بانزكان بساريخ 

تحت رقم  1771/2121.    

395 P

RB PERFECTIONNEMENT
ار بي بي1فيكسيون ون

ش.م.م

لشركة  اسسثنائي  عقد  ب قس�سى 

 ار بي بي1فيكسيون ون ش.م.م بساريخ

االسس اع  وبعد   2119 يونيو   21

وقراءة العقد تقرر ما يلي :

السصصية النهائية للشركة 

السجل السجاري 33385 

بساريخ  اسسثنائي  عقد  ب قس�سى 

شركة   بأكادير شركاء   21/16/2119

RB PERFECTIONNEMENT

 - الوفقاوي  زنقة  السابق  مقرها 

حي   - ساحة الطاكسيات   -  64 رقم 

السالم - أكادير قرر السصصية النهائية 

السجل  رقم  تشطيب  و  للشركة 

السجاري.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2121 أغسطس   26 بساريخ  باكادير 

تحت رقم 116171.
الخالفة و السذكي1

396 P

KHAYRAT TIZNIT

حل الشركة قبل األوان
بساريخ مداوالت  على  بناء   -  I 

العام  الج ع  قرر   ،2121 يوليو   31

 KHAYRAT  “ االسسثنائي حل شركة 

وتصصيتها  ش.م.م.ش.و   “  TIZNIT

وديا.

العكي1  السيد  تس ية  وت ت   -

هذا  منح  مع   ، ك صصي  الحسين 

األخي1 ج يع الصالحيات لسولي امله ة 

املذكورة.

II - تم اإليداع باملحك ة االبسدائية 

 2121 أغسطس   11 يوم  بسيزنيت 

تحت عدد 2121/513.

397 P

ES-METABE

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

االسسثنائي املؤرخ في 25 يونيو 2121 

رقم   ES-METABE شركة   قررت 

السقييد في السجل السجاري 391519 

عنوان مقرها االجس اعي مسواجد ب 8 

شارع مح د العرو�سي مكسب رقم 12 

الطابق 3، الدارالبيضاء ما يلي :
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- تصصية مسبقة للشركة.

الس اللي  السيد  تعيين   -

مح دك أمور تصصية الشركة.

- تحديد مقر السصصية مسواجد ب 

شارع مح د العرو�سي مكسب رقم   8

12 الطابق 3، الدار البيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ   البيضاء  بالدار  السجارية 

24/18/2121 تحت رقم 791594.

398 P

 «EMAA POLY PREPA » شركة
ش م م

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 15/18/2121 في  املؤرخ  االسسثنائي 

تم تقرير ما يلي :

تصصية  تقرير  على  املصادقة 

الشركة؛

فحص الحساب النهائي للسصصية 

واملصادقة عليه؛

إبراء مصصي الشركة وإعصاؤه من 

مهامه وإقصال مسطرة السصصية؛

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

 25/18/2121 في  بأكادير  السجارية 

تحت عدد 116153.

399 P

STE ELEC IHYA
SARL AU

قصل الشركة
 طبقا ملداوالت الج ع العام الغي1 

العادي قرر املشاركون ما يلي :

- اإلغالق والسصصية للشركة.

القانوني لدى كسابة  تم اإليداع   

انزكان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 21/11/2121 تحت رقم 167.

400 P

STE DOMAINE RAHIMI
 SARL AU

قصل الشركة
طبقا ملداوالت الج ع العام الغي1 

العادي قرر املشاركون ما يلي :

- اإلغالق والسصصية للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
انزكان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   11/11/2121 بساريخ 

.2191
401 P

BARBAROSSA AGADIR
SARL

Siège social : Appt 2 1er ETG 
IMM 20 Lot 9 Jnane Adrar 

Agadir
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
الغي1 العادي املنعقد في 17 أغسطس 

2121 تم ب وجبه :
السصصية النهائية للشركة.

تكليف السيد فؤاد لحرش بتنصيذ 
إجراءات السصصية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   25 يوم  بأكادير  السجارية 

2121 تحت رقم 116158.
402 P

 SOCIETE AGENCE
IMMOBILIERE VILLAS KM 44

SARL
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها 11.111 درهم

املقر االجس اعي : تجزئة رقم 46 ديار 
ش �سي اسن اوالد تاي ة
السجل السجاري : 5943

قصل تصصية الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
في املؤرخ  للشريكين   االسسثنائي 

18 يونيو 2121 قرر مايلي :
تصصية  لع لية  النهائي  القصل 

الشركة.
املصصي  تقرير  على  املصادقة 

وت15ئة ذمسه.
اإلجراءات  بج يع  القيام 

القانونية.
باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
 973 االبسدائية بسارودانت تحت رقم 

بساريخ 8 يوليو 2121.
403 P

 SOCIETE AIT SALAH
TRAVAUX

SARL
RC N° 2775

 28 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم وضع محضر الج ع   2121 يونيو 

العام يح ل الخصائص السالية :
قصل السصصية للشركة.

تس ية السيد لشهب عبد العزيز 
مصصي الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يوم  بسارودانت  االبسدائية  املحك ة 

15 يوليو 2121 تحت رقم 1312.
404 P

STE AICHAPRIM 
SARL

 شركة عائشة بريم ش.م.م  
الصسخ املسبق للشركة

ب قس�سى محضر القرار االسسثنائي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
تقرر ما   2121 أغسطس   28 بساريخ 

يلي :
الصسخ املسبق للشركة ابسداء من 

اليوم نصسه.
الصابري  عائشة  السيدة  تعيين 

ك صصية للشركة.
مقر الشركة هو نصسه مقر الصسخ 

املسبق.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
انزكان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت   2121 أغسطس   31  بساريخ 

رقم 1839.
405 P

« شركة نايس إيجيان»
 STE NICE HYGIENE

S.A.R.L 
تصصية شركة ذات مسؤولية 

محدودة
1) ب وجب عقد عرفي محرر يوم 

19/12/2121 تقرر ما يلي :
1 - تصصية الشركة.

2 - تعيين مأمور السصصية.

باإلجراءات  القيام  فالحية   -  3

القانونية.

تم اإليداع القانوني باملحك ة   (2

اإلبسدائية بإنزكان يوم 17/14/2121 

تحت عدد 825.
مقسطف للنشر و البيان

406 P

STE TASSILA ENGINS 
شـركة ذات مسـؤولية 

محدودة وشريـك وحيد 
رأس الها : 600.000,00 درهــم

مقرها : تجزئة E 27 املنطقة 

الصناعية تاسيال الدشي1ة

س.ت : 15863

الج ع  مشاورات  ب قس�سى 

بساريخ املنعقد  االسسثنائي   العام 

19/18/2121 ، قررالشريك الوحيد 

وبالسالي  الشركة  نشاط  يسس ر  أن 

عدم حل الشركة قبل األوان.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بإنزكان  االبسدائية 

18/18/2121 تحت الرقم 1764.

407 P

INOTECHA
شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 2.411.111.11 درهم

العام  الج ع  ب قس�سى 

 11/18/2121 في  املؤرخ  االسسثنائي 

قررمساه وا الشركة ما يلي : 

ملك  حصة   8111 تصويت   -  1

و  الحسن  اسلكاح  السيد  من  لكل 

السيد ح اد اسلكاح الي السيد ايمي 

اسلكاح .

االسا�سي  القانون  تعديل   -  4

للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   19/18/2121 بساريخ  بانزكان 
رقم 1783. 

للخالفة و السذكي1

قبال حسن

408 P
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حسابات ادميم ش.م.م

336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 1114 24 1528

الصاكس 16 92 24 1528

LSN TRANS شركة
SARL

بيع حـــصص اجــس اعية
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 LSN TRANS لشركة  االسسثنائي 

 25/18/2121 يوم  املنعقد   SARL

تقرر ما يلي :

بين  اجس اعية  حصص  بيع   -

النعائم  وابو  لحسن  بنكورين 

رضوان،  والسوزيع الجديد لرأس املال 

االجس اعي على النحو السالي : بنكورين 

النعائم  وابو  حصة   511 لحسن 

رضوان 511 حصة.

لحسن بنكورين  السيد  تعيين   - 

 و السيد ابو النعائم رضوان ك سي1ين 

للشركة.

بالسوقيعين  ملزمة  الشركة   -

لحسن بنكورين  للسيد   املسصلين 

 و السيد ابو النعائم رضوان.

تحويل الشركة من شركة ذات   -

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة العادية.

األسا�سي  القانون  تحديث   -

للشركة وفق السعديل .

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية النزكان 

يوم 26/18/2121 تحت رقم 1819.

409 P

شركة أشدي ديستريبسيون
ش.م.م بشريك وحيد 

برأس ال قدره : 111.111.11 درهم

رقم 718 مكرر زنقة مركز الحياة 

الحي الصناعي ايت ملول انزكان

الج ع  محضر  ب قس�سى 

بساريخ  املنعقد  االسسثنائي  العام 

املصادقة  ت ت   ،17/18/2121  :

باإلج اع على املقت1حات اآلتية :

قامت السيدة الصاهيم فاط ة   -

بسصويت نصف الحصص االجس اعية 

داخل  لها  امل لوكة   - 511-حصة 

 111 ب  قي تها  تقدر  والتي  الشركة 

السيد  إلى  الواحدة  للحصة  درهم 

واكف حسن.

حسن  واكف  السيد  تعيين   -

مسي1ا مساعدا للشركة و ذلك ملدة 

غي1 محدودة.

السوقيع  أن  على  االتصاق  تم   -

منصصال.ووحده  سيكون  البنكي 

فاط ة  الصاهيم  السيدة  توقيع 

أوالسيد واكف حسن هو الذي سيسم 

اعس اده في ج يع املعامالت البنكية. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 : بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

 : رقم  عدد  تحت   25/18/2121

.1815/2121
مقسطف قصد االشهار 

410 P

ايالف ايموبيليي مناجمنت

الج ع  محضر  ب قس�سى 

بساريخ  املنعقد  االسسثنائي  العام 

شركة   مساه ا  قرر   18/18/2121

ايالف اي وبيليي مناج نت ما يلي  :

السيد  حصص  كل  تصويت 

للسيدة  حصة   511 فوزي  الحسن 

الشريكة  لسصبح  مريم  مجدي 

الوحيدة للشركة ب 1111 حصة.

تغيي1 الشكل القانوني للشركة إلى 

محدودةاملسؤوليةالشريكة  شركة 

الوحيدة.

مريم  مجدي  السيدة  تعيين 

مسي1ة وحيدة للشركة مع فالحيات 

السوقيع.

القانوني  اإليداع  تم 

بانزكان  االبسدائية  باملحك ة 

رقم  تحت   24/18/2121 بساريخ 

.1799/2121

411 P

مكسب التسيي1، االعالميات واملحاسبة 

«كاجيسكو»

 EL KOURAICHI » شركة
»TRANSPORT

ش.م.م
لشركاء  العام  الج ع  ب قس�سى 
 EL KOURAICHI  » الشركة 
املنعقد  ش.م.م   «TRANSPORT
بساريخ  واملسجل   28/14/2121 يوم 
 ،RE عدد433412   25/15/2121
قرر  درهم   10.000,00 رأس الها 

الشركاء ما يلي : 
ببيع  القري�سي  ح زة  السيد  قام 
والتي  االجس اعية  حصصه  مج وع 
للسيدان عبد هللا  حصة   111 تبلغ 
ليصبح  بوتالت،  السالم  اكزار وعبد 
على  االجس اعية  الحصص  تقسيم 

الشكل السالي : 
حصة   51  : اكزار  هللا  عبد 

اجس اعية.
حصة   51  : بوتالت  السالم  عبد 

اجس اعية.
2) تحويل املقر االجس اعي الى رقم 
111 تجزئة سي1 على بركة هللا تيزنيت.
األسا�سي  القانون  3)تحيين 

للشركة.
تم إيداع امللف القانوني ب كسب 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بساريخ   517 عدد  تحت  بسيزنيت 

.17/18/2121
412 P

CENTRE REGIONAL DES SERVICES

TIZNIT TEL : 0528 60 24 10

AZAGHAR CASH 
SARL

العام  الج ع  محضر  على  بناء 
االسسثنائي املنعقد بساريخ 9 أغسطس 
 AZAGHAR 2121 قرر شركاء شركة
املحدودة  املسؤولية  ذات   CASH 

ما يلي :
نقل 111 حصة من طرف حديدوش 

مح د إلى الشافور مبارك ؛
نقل 511 حصة من طرف حديدوش 

مح د إلى جعنيض رشيد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسيزنيت بساريخ 31 أغسطس 

2121 تحت رقم 537.
413 P

شركـة تيكيد األي بف�سي
ش.م.م

رقم 37 زنقة 813 حي املسي1ة اكادير
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
25دجن15  بساريخ  املؤرخ  االسسثنائي 
، قررشركاء شركة تيكيدا ألي   2121

بص�سي ش.م .م مايلي :
من  الشركة  راس ال  رفع 
 911.111.11 الى  درهم   41.111.11

درهم . 
7 من  6 و  تعديل في املواد السالية 

القانون االسا�سي للشركة
تعديل القانون االسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  االيداع  تـم 
عدد112382  باكاديرتحت  السجارية 

بساريخ 2121/17/26. 
414 P

 SOCIETE «MY COMPAGNY 
»TRADING

 SARL
رأس الها : 100.000,00 درهم.

 مقرها االجس اعي : 61 ملسقى شارع 
اللة ياقوت و مصطصى املعاني 

الطابق الثاني رقم 69 الدار البيضاء.
زيادة رأس ال و تحويل املقر 

االجس اعي للشركة 
الج ع  محضر  بـ ـوجـب   –  1
بـسـاريـخ  للشركاء  اإلسسثنائي  العام 
16/19/2121 تم االتصاق على ما يلي :

الزيادة من رأس ال الشركة وذلك 
عن  870.000,00درهم  مبلغ  بزيادة 
ليصبح  االحسياطات  ادماج  طريق 
للشركة  اإلجس اعي  الرأس ال  مبلغ 

970.000,00 درهم.
للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
ياقوت  اللة  شارع  «ملسقى   من 
و مصطصى املعاني الطابق الثاني رقم 
«الى املقر الجديد الدار البيضاء   69



18299 الجريدة الرسميةعدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) 

15 شارع الت1ميدي   :  بالعنوان السالي 
 13 رقم  الثاني  الطابق  مريم  ع ارة 

الدار البيضاء.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.

 2 - وقد تم اإليداع القانوني بكسابة 
الضبط لدى هيئة املحك ة السجارية 
 754998 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

وذلك بساريخ 24/11/2121.
من اجل النسخة

والبيان

415 P

 شركة اوتراكون
ش.م.م

برأس ال قدره : 111.111 درهم
دوار بوعالكة، درب الجديد، 

اداومحند، بيوكرى
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
االسسثنائي املنعقد بساريخ 16 أغسطس 
على  باإلج اع  املصادقة  ت ت   2121

املقت1حات اآلتية :
االجس اعي  الرأس ال  من  الرفع 
للشركة عن طريق دمج األرباح ب بلغ 
911.111 درهم لرفعه من 111.111 

درهم إلى 1.111.111 درهم.
ت ديد الغرض االجس اعي للشركة 

ليش ل األنشطة السالية :
أشغال بناء الشبكات الكهربائية ؛
القيام بأشغال الدراسات املسعلقة 

بالشبكات الكهربائية.
تحديث القوانين.

فالحيات.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بإنزكان بساريخ 25 أغسطس 

2121 تحت رقم 2121/1816.
مقسطف قصد اإلشهار

416 P

شركـة جودة كونستركسيون 
إدكوراسيون
ش.م.م ش و

شقة رقم 11 أ 24 السعادة حي 
املح دي اكادير

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
25دجن15  بساريخ  املؤرخ  االسسثنائي 
قررالشريك الوحيد لشركة  ،  2121

جودة كونست1كسيون إدكوراسيون   

ش.م .م ش و مايلي :

رفع راس ال الشركة من 21.111.11 

درهم الى 1.111.111.11 درهم. 

7 من  6 و  تعديل في املواد السالية 

القانون االسا�سي للشركة.

تعديل القانون االسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  االيداع  تـم 

عدد  تحت  باكادير  السجارية 

112361بساريخ 2121/17/19.

417 P

STE AZOURA TRANS 

SARL AU

AU CAPITAL DE 2.500.000 DHS

 Siège social : MAGASIN HAY

 NAHDA N°26 BLOC C DRARGA

AGADIR

RC N° 35601

Tribunal de commerce d’Agadir

زيادة رأس ال الشركة
1 - ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املنعقد بساريخ 26 أغسطس 2121 تم 

االتصاق على ما يلي :

الزيادة من   : الرأس ال االجس اعي 

مبلغ  بزيادة  وذلك  الشركة  رأس ال 

211.111 درهم بسعويضه بالحساب 

ليصبح  الوحيد  للشريك  الجاري 

2.511.111 درهم.

تعديل الصصلين 6 و7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

القانون  من   4 الصصل  تعديل 

باملقر  املسعلق  للشركة  األسا�سي 

االجس اعي.

2 - وقد تم اإليداع القانوني بكسابة 

الضبط لدى هيئة املحك ة السجارية 

بساريخ  116211 رقم  تحت   بأكادير 

 31 أغسطس 2121.
من أجل النسخة والبيان

418 P

AGADIR QUARRY

ش.م.م

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

أغسطس   23 في  املؤرخ  االسسثنائي 

2121 تم القيام ب ا يلي :

الزيادة في رأس ال الشركة ب بلغ 

781.111 درهم لي1تصع من 1.321.111 

درهم إلى 2.111.111 درهم.

السجل  في  السقييد  تم   : السقييد 

بأكادير  السجارية  لل حك ة  السجاري 

بساريخ 26 أغسطس 2121 تحت عدد 

.116174

419 P

املطاحن الكبرى لتيزنيت

ش.م

رفع رأس ال الشركة
 AU CAPITAL DE 440.000.000

DHS

قررت  مداوالتها  إثر  على   : أوال 

ملساهمي  العادية  الغي1  الج عية 

 LES الك15ى  املطاحن  شركة 

 GRANDS MOULINS DE TIZNIT

شركة مجهولة االسم ب جلس إداري، 

رأس الها 41.111.111 دره ا، يوجد 

طريق   ،1 بكلم  االجس اعي  مقرها 

بالسجل  مقيدة  تيزنيت،  تافراوت، 

املحك ة  لدى   25/1 رقم  السجاري 

بساريخ  املنعقدة  لسيزنيت،  االبسدائية 

26 يونيو 2121 ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  رفع 

41.111.111 درهم إلى 46.111.111 

درهم.

تعديل بعض القوانين األساسية 

للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

بساريخ  لسيزنيت  االبسدائية  باملحك ة 

23 يوليو 2121 تحت عدد 413.
ملخص قصد النشر

420 P

* SOCIETE * SO-CO-SIS
 S.A.R.L

 Au Capital de 100.000,00
DIRHAMS

 N°07 BLOC 11 HAY
BINZARANE TIKIOUINE

تعين مسي1 جديد 
ب قس�سى عقد عرفي بين الشركاء 
تقرر  15/17/2119 بساريخ   املؤرخ 

ما يلي :
ك سي1   ، الخالدي  ك ال  تعين 

وحيد للشركة ملدة غي1 محدود.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحك ة السجارية 
بساريخ   3417 رقم  تحت  باكادير 

.31/12/2121
من أجل النسخة والبيان 

عـن الـ سـيـر

421 P

STE NAGAZ NEGOCE
تعديل
SARL

RC : 47925
ب قس�سى عقد عرفي محرر بساريخ  

17/18/2121  قرر مايلي :
من  نقاز  توفيق  السيد  اسسقالة 
تسيي1 الشركة و تعيين السيد مح د 

نقاز ك سي1 وحيد للشركة.
االسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ   116168 رقم  تحت  بأكادير 

.26/18/2121
422P

بيبر وورلد
ش.م.م.

PEPPER WORLD
SARL AU

مقرها االجس اعي : الع ارة رقم ج17 
الشقة رقم 19 ادرارا سكن 2 حي 

الهدى اكادير 
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
العام  الج ع  انعقد   ،17/18/2121

االسسثنائي و تقرر ما يلي :
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الدنان  ابراهيم  السيد  تعيين   -

رقم  االقامة  لبطاقة  الحامل 

ك سي1 مساعد للشركة   JH11177V

ملدة غي1 محدودة.

الجديد  املسي1  اخسصافات   -

ستبقى في محصورة في ادارة و تسيي1 

قطب املشت1يات و السوريد.

قبول النظام األسا�سي الجديد   -

للشركة.

2 - وقد تم اإليداع القانوني بكسابة 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت    27/18/2121 بساريخ  الكادير 

رقم 116198.
للخالفة و البيان

عن املسي1

423P

 مكسب حسابات شحودي

زنقة 7 بلوك 1 رقم 98 شارع املقاومة ايت 

 ملول ،

86151، ايت ملول املغرب

 STE ESPACE SUD

CONSTRUCTION 

SARL

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي وسط 
تنالت شسوكة ايت باها املغرب  

تـــــعــــديــــــل رقم السقييد
.1765 السجاري  السجل  في    

االسسثنائي  العام  الج ع  ب قس�سى 

املؤرخ في 23 يوليوز 2121 تم تعيين :

السيد توتي أح د مسي1ا للشركة.

إدارة  في  علي  توتي  السيد  وشريكه 

الشركة مع فالحيات موسعة للع ل 

نيابة عن الشركة لصت1ة غي1 محدودة.

-تع ل الشركة بالسوقيع املنصصل 

من السادة توتي أح د أو توتي علي مع 

مؤسسات إدارية او ما لية ومصرفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  بساريخ  بإنزكان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1811.

424P

CENTAURE INNOVATION
SARL

شركة محدودة املسؤولية 

 UNIVERSIAPOLIS BAREAUX

 EST-OUEST BAB AL MADINA

 CITE TILILA - AGADIR

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

مساهم  قرر   15/18/2121 ليوم 

الشركة ما يلي: 

اسسقالة املسي1ين القدي ين   –  1

و  عزيز  مح د  بوسلخان  السيد 

السيدة بناني سعاد وابراء دمته ا 

تعيين السيدة ال15دعي حبيبة   -  2

ك سي1ة وحيدة للشركة مع إعطائها 

فالحية االمضاء اإلداري و البنكي.

بكسابة  القانوني  االيداع  ثم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت    24/18/2121 بساريخ  باكادير 

رقم 116151.
للخالفة والسدكي1 

قبال حسن 

425P

مكسـب ادحلـي للخبـرة و االستشـارة

شارع موالي اس اعيل ع ارة دار ايليغ الطابق 

الثالث رقم 313-314

حي النهضة – أكاديـر

   ASSISNAVAL
ش.م.م

 الرأس ال :   111.111 درهم

 FINE» املقر االجس اعي : لدى شركة

BULDING» رقم 84، ع ارة 

ياس ين، بلوك أ، الطابق السادس، 

ملسقى شارع املقاومة وشارع القا�سي 

عياض - أكادير

تغيي1 السوقيع البنكي
I – ب قس�سى محضر الج ع العام 

بساريخ املنعقد  االسسثنائي   العام 

 28 يوليو 2121، ت ت املصادقة على 

ما يلي :

الشركة ملزمة :

بالسوقيع املنصرد للسيد رضا بعدي 

بالنسبة للع ليات التي يقل مبلغها أو 

يساوي 21.111 درهم.

أو :

عبد  للسيدين  املزدوج  بالسوقيع 

الهادي بعدي ورضا بعدي.

أو : 

رضا  للسيدين  املزدوج  بالسوقيع 

 NODA MARTIN JOSE و  بعدي 

بالنسبة للع ليات التي   LORENZO

يسجاوز مبلغها 21.111 درهم.

القانون  من   14 املادة  تعديل 

األسا�سي.

تحيين القانون االسا�سي.

االسا�سي  القانون  على  املصادقة 

الجديد. 

تم االيداع القانوني لدى املحك ة 

27 أغسطس  السجارية بأكادير بساريخ 

2121   تحت رقم 116191.  
للخالفة و البيان

الحسين ادحلـي

426 P

SOTAMAC شركة

ش.م.م ذات شريك وحيد 

تحويل املقر االجس اعي
ب وجب املحضر العام االسسثنائي 

الشريك  قرر   ،18/12/2121 بساريخ 

الوحيد ما يلي :

 تحويل املقر االجس اعي للشركة إلى :

رقم 233، مكسب 3، الحي الصناعي - 

أيت ملول )إنزكان) ؛ 

األسا�سي  القــانون  تحييـــــن   -

للشركة. 

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

 27/17/2121 السجارية بأكــــادير يوم 

تحت رقم : 112456 ؛

اإليداع  و  الشركة  تسجيل  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 

بالسجل   23/18/2121 إلنزكان يوم 

السجاري رقم : 24191.
للخالفة والبيان

املســـــــــي1

427P

  NEW FIRME  شركة

ش.م.م  ش.و
بساريخ عرفي   عقد   ب قس�سى 

28 يوليوز 2121  باكادير قرر شريك 

   Sté NEW FIRME SARL AU  : شركة

ما يلي :

للشركة  االجس اعي  املقر  تغيي1 

عندانجكوفسك مح د الشيخ   : من 

مرحبا  ع ارة  ف15اير   29 السعدي 
الطابق 14 تالبورجت اكاديرالى : رقم 

114 مكرر شارع تراست انزكان
القانون  من   ،14 البند  تغيي1 

األسا�سي للشركة . 

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

السجارية بأكادير بساريخ  31/18/2121  

تحت رقم  116212.
للخالفة و السذكي1

428P

STE KASSIB GROUP
 SARL AU

RC N°5511

بساريخ    عرفي   عقد  ب قس�سى 

18/16/2121تم وضع محضر الج ع 

العام يح ل الخصائص السالية:

للعنوان  الشركة  مقر  تحويل 
شارع  الهناء  قسارية   12 رقم  السالي: 

مح د الخامس أوالد تاي ة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  

17/18/2121 تحت رقم1791.

429P

 SUMIPESCA DEL   شـــركـــة

 SUD 

ش.م.م.
السـجــل الـسـجــاري رقـــم :  11547  - 

أكـــاديـــــر

أكادير  في  عرفي  عقد  ب قس�سى 

قررت   ،2121 ماي   11 بساريخ  

ب ثابة  املنعقدة  العامة  الج عية 

الج ع العام اإلسسثنائي للشركة
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  SUMIPESCA DEL SUD املس اة    

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

برأس ال 900.000,00 درهم، الكائن 

حدائق  أكادير،  ا  بأكادير،  مقرها 

سوس III مكرر، ع ارة رقم 33، شقة 

رقم 19، الطابق الثالث، تجزئة الحي 

الـ ـح دي، ما يلي :

للهدف  السالية  األنشطة  إضافة 

اإلجس اعي للشركة :

والسغدية  تجارة  بيع،  شراء، 

العامة ؛

بج يع  والقيام  الخدمات  تقديم 

األشغال ؛

ت وين وتزويد الصنادق واملطاعم 

البضائع  أنواع  وتج يع ونقل ج يع 

والسلع ؛

تقديم وطلب العروض في املشاريع 

الع ومية، الوطنية والدولية. 

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة السجارية بأكادير، 

تحت   ،2121 أغسطس   31 بساريخ 

عدد  116241.
للخــــالفة والبيـــــان

430P

HIVE PRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

العام  الج ع  محضر  على  بناء   

قرر   16/18/2121 بساريخ  املنعقد 

 HIVE PRO الشريك الوحيد  لشركة

اضافة االنشطة السالية : 

_  مكسب الدراسات.

_  اع ال رسم البنايات.

اإليداع  تم  القانوني :  اإليداع   -

القانوني باملحك ة االبسدائية بسيزنيت 

 : رقم  تحت   31/18/2121  : بساريخ 

 .538

431P

SUD MESSAGERIES

S.A.R.L

الجريدة  في  وقع  خطا  اسسدراك 

الرس ية عدد 5561.

بدال من  

رأس املال االجس اعي :   111.111 

1111 حصة من فئة   درهم مجزأ إلى 

111 درهم للحصة الواحدة 

يعوض ب رأس املال االجس اعي : 

 2511 إلى  مجزأ  درهم   251.111

درهم للحصة   111 حصة من فئة  

الواحدة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكسابة 

81671 رقم  تحت  باكادير   السجارية 

و السجل السجاري رقم 41163 بساريخ 

.12/15/2119

432P
  

 SOCIETE SUSAN

MENUISERIE

 S.A.R.L A.U

اسسدراك خطا وقع في الجريدة 
الرس ية عدد5679 

الشركاء

بدال من – الحسين  سوسان

يعوض ب الحسن سوسان

السنة املالية

بدال من :

طرف  من  حاليا  الشركة  تسي1 

غي1  ملدة  سوسان  الحسين  السيد  

محددة.

يعوض ب :

طرف  من  حاليا  الشركة  تسي1   -

غي1  ملدة  سوسان  الحسن  السيد 

محددة.

كل يم  االبسدائية  باملحك ة  تم 

رقم  تحت   2121/18 /15 بساريخ 

.3611

433P

SOCIETE IRRI SYS
شركة ذات مسؤولية محدودة.
رأس الها : 11.111.111 درهم 
املقر االجس اعي : 169 تجزئة 

ياس ينة 1 طريق تزنيت بايت ملول 
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 17/15/2121 تقرر ما يلي :
جرار  ابن  بدوار  جديد  فرع  فسح 
ج اعة سيدي بيبي شسوكة ايت باها 
تعيين السيد ك ال بنيس ك سي1 

للصرع ملدة غي1 محدودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بإنزكان بساريخ 19/18/2121 

تحت رقم 1785/2121 .
434P

STE FROTOS
SARL

RC N°385
بساريخ     عرفي  عقد  ب قس�سى 
محضر  وضع  تم   26/15/2121
الخصائص  يح ل  العام  الج ع 

السالية :
تحويل شكل الشركة من شركات 
الى شركة ذات مسؤولية  السضامن  

محدودة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  

23/18/2121 تحت رقم 1815.
435P

STE SUD SAND
SARL

RC N°4217
بساريخ    عرفي  عقد  ب قس�سى 
16/18/2121تم وضع محضر الج ع 

العام يح ل الخصائص السالية :
تحويل شكل الشركة من شركات 
مسؤولية  ذات  شركة  الى  السضامن 

محدودة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  

23/18/2121 تحت رقم 1816.
436P

 SOCIETEMOULTAQUA
BAGHDAD

 Société à responsabilité limitée

AU

 Siège social : LA GARE

 ROUTIERE BD IBN BATOUTA

GUELMIM

Au Capital de 10.000 DHS

IF :76141345RC : 297

ICE : 001619315000081

تعديالت قانونية
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

بساريخ  الشركة  ب قر  املنعقد 

14/18/2121، قرر الشريك الوحيد 

ما يلي :

1) الحل الودي لشركة

2) تعيين املصصي 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  كل يم  االبسدائية  

24/18/2121 تحت رقم297/2121.

437P

 SOCIETE A DS TO
MARKET1

SARL AU

العادي  غي1  العام  للج ع  تبعا 

2121 تقرر ما  7 يونيو  املنعقد يومه 

يلي :

إضافة  قرر  الوحيد  الشريك 

النشاطات إلى الشركة.

 - الصرف  سعر  ونظام  السجارة 

االستث ار في سوق تغي1 سعر الصرف 

- نادي السجارة - خدمات السجارة.

 - الشركة  باسم  منسوج   - تكوين 

اإلشهار.

حذف  قرر  الوحيد  الشريك 

 - تسويق   : الشركة  من  النشاطات 

تكنولوجية لوجستيك - السكوين.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

باملحك ة  الضبط  كسابة  مصلحة 

يوليو   5 بساريخ  بإنزكان  االبسدائية 

2121 تحت عدد 1518.
ب ثابة مقسطف وبيان

438 P
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ديوان األسساذ لحسن زرك�سي

STE BELLY STRONG
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها االجس اعي :  111.111 

درهم

مقرها االجس اعي : ب ع ار ة تزرزيت 

شقة رقم 311 الطابق الثالث تليال 

أكادير

السجل السجاري : 24111 أكادير

تصويت الحصص االجس اعية   -  1

للحصة  درهم   111 فئة  من   1111

السيد  من  لكل  العائدة  الواحدة 

عادل  والسيد  ككوس  حافيض 

 «BELLY STRONG» حروت في شركة

االجس اعي  رأس الها  ش.م.م، 

االجس اعي:  ومقرها  درهم   111.111

 311 رقم  شقة  تزرزيت  ة  ع ار  ب 

لصائدة  أكادير،  تليال  الثالث  الطابق 

السيد سيدي خسار الج اني، مقابل 

ث ن إج الي قدره 251.111 درهم.

لقرارات  محضر  ب قس�سى   -  2

الشريك الوحيد، تقرر ما يلي :

تصويت  عقد  على  املصادقة 

الحصص االجس اعية العائدة للسيد 

حافيض ككوس والسيد عادل حرت 

لصائدة السيد سيدي خسار الج اني.

اسسقالة املسي1ين السيد حافيض 

وتعيين  والسيد عادل حرت  ككوس 

مسي1  الج اني  خسار  سيدي  السيد 

وحيد للشركة ملدة غي1 محدودة.

للشركة  االجس اعي  املقر  تغيي1 

رقم  شقة  تزرزيت  ة  ع ار  ب   : من 

الى  الطابق الثالث تليال أكادير،   311

العنوان السالي : مزارع ايت ايعزة وادي 

سوس قيادة افريجة إقليم تارودانت.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

الصالحيات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم  و 

 2794 رقم  تحت  بأكادير  السجارية 

بساريخ 19 أغسطس 2121.
ملخص للنشر واإلشهار

439 P

السيد عبد القادر رباح

ع ارة طريق الخي1 رقم 31 شارع 

موالي عبد هللا - أكادير
تسيي1 حر ألفل تجاري

بساريخ فاتح يوليو 2121، تم إبرام 

عبد  السيد  بين  الحر  التسيي1  عقد 
املالك لألفل السجاري   - القادر رباح 

 SOUSS SM BUSINESS - والشركة 

املسي1   - السأسيس  في طور   - SARL

االجس اعي  مقرها  والجاعلة   - الحر 

ع ارة الخي1 شارع موالي   31 ب رقم 

من أجل اسسغالل  عبد هللا أكادير، 

وتسيي1 األفل السجاري لل حل املعد 

لبيع منسوجات الصناعة السقليدية   -

ع ارة   31 برقم  والكائن   - والسجارة 

أكادير  هللا  عبد  موالي  شارع  الخي1 

قابلة  سنوات  خ س  ملدة  وذلك 

للسجديد ابسداء من تاريخ فاتح يوليو 

.2121

440 P

VERTPRIM
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

والدي تم   28/17/2121 املنعقد في 

بشركة  تغيي1ات  احدات  ب وجبه 

« VERTPRIM» شركة ذات مسؤولية 

محدودة رأس الها 111.111 و مقرها 

أ،  تجزئة   ،772 رقم  هو  االجس اعي 

ت ديد تليال، شارع مكة، اكادير.

  حيت تقرر مايلي :

   حل الشركة.

تعيين مصصي للشركة . 

تحديد مقر تصصية الشركة 

القانوني باملحك ة   اال يداع   تم  

  24/18/2121 في  الكادير  السجارية 

تحث  رقم 116145.

441 P

STE 7000 TRANS
SARL

االسسثنائي  العام  للج ع  طبقا 

ترونس   7111 الغي1 العادي للشركة 

املؤرخ في 2 أكسوبر 2118 تم االتصاق 

والت1ا�سي على ما يلي :

الشركة  حصص  ج يع  بيع 

امل لوكة للسيدان عبد هللا حرميش 

وعبد هللا عشابي للسيد عبد الكبي1 
رضا.

األسا�سي  القانوني  الشكل  تغيي1 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  للشركة 

محدودة ذات الشريك الوحيدز

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بانزكان 

رقم  تحت   2121 مارس   23 بساريخ 

رقم  تحت  السجاري  والسجل   1581

.16469

442 P

GLOBE FIDUCIAIRE

CASA HISTORIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

18 ، 21111، الدار البيضاء املغرب

CASA HISTORIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم7 

شارع اح د توكي الطبقة ٫2الشقة 

٫10 الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CASA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.HISTORIA

اسسي1اد٫   : غرض الشركة بإيجاز 

منسجات  ج يع  تصدير٫توزيع 

النسيج..

رقم7   : االجس اعي  املقر  عنوان 

٫2الشقة  الطبقة  توكي  اح د  شارع 

الدار   21111  - البيضاء  الدار   ٫10

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد فيصل املسصدق 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد فيصل املسصدق عنوانه)ا) 

 6 شقة   2 ط   6 جنان كاليصورني ع 

 21111 البيضاء  ع/ش  لينا  اقامة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد فيصل املسصدق عنوانه)ا) 

 6 شقة   2 ط   6 جنان كاليصورني ع 

 21111 البيضاء  ع/ش  لينا  اقامة 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791887.

1I
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م س س ج

الكسندر فرونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

م س س ج

92 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

الكسندر فرونس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي امللك 

املس ىاركان تجزئة 24 أ رقم 119 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

92223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2118 أكسوبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

الكسندر فرونس .

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

تنضيم الحصالت.

امللك   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  119 أ رقم   24 املس ىاركان تجزئة 

41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

فابريس  لومباردان  السيد 

 11 بقي ة  حصة   1.111  : اي انويل 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

فابريس  لومباردان  السيد 

اي انويل عنوانه)ا) 15 شالرع فوركو 

78111 سان جي1مان 78111 باريس 

فرنسا .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

فابريس  لومباردان  السيد 

اي انويل عنوانه)ا) 15 شالرع فوركو 

78111 سان جي1مان 78111 باريس 

فرنسا 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   15 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2118 تحت رقم 111176.

2I

زوبي1 بوتغ اس

STE MINFER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبي1 بوتغ اس

اكنول املركز تازة ، 35151، تازة 

املغرب

STE MINFER SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

تغالست تيزي وسلي - 35111 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 مارس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MINFER SARL AU

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

السيارات/  إفالح   / السيارات  غيار 

األشغال املخسلصة.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تازة   35111  - وسلي  تيزي  تغالست 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد خالد ملريني : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد خالد ملريني عنوانه)ا) دوار 

سيدي ح و مصساح باب مرزوقة تازة 

35111 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد خالد ملريني عنوانه)ا) دوار 

سيدي ح و مصساح باب مرزوقة تازة 

35111 تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   18 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 211.

3I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

مليزون دو طنجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شارع مح د الخامس وشارع 

ابن كثي1 إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب

«مليزون دو طنجي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد «

وعنوان مقرها االجس اعي 9 زنقة 

امل15ة حسنونة - 91111 طنجة 

املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.42799
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2121 تم تعيين  17 غشت  املؤرخ في 
مسي1ة  مرجولين  ميلين  السيدة 
املسي1ان  جانب  إلى  للشركة  جديدة 
والسيد  بليو  فرانسوا  جون  السيد 

ألكسندر فوستي. 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245553.
4I

Etude El houtaia Zakaria

VISION 9 SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
VISION 9 SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي , 

 ARRONDISSEMENT GUELIZ,
 LOTISSEMENT AL MANZAH,
 LIEU DIT BAB JDID - 40000

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.VISION 9 SARLAU
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 Activités : غرض الشركة بإيجاز

 des marchands de biens

..immobiliers

 ,  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 ARRONDISSEMENT GUELIZ,

 LOTISSEMENT AL MANZAH,

 LIEU DIT BAB JDID - 41111

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : بنكي1ان  وائل  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنكي1ان  وائل  السيد 

طريق   146 رقم  لقصور  تجزئة 

البيضاء 41181 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بنكي1ان  وائل  السيد 

طريق   146 رقم  لقصور  تجزئة 

البيضاء 41181 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126981.

5I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

سطار كار ندى
إعالن مسعدد القرارات

NEW C.A.A.T. Sarl Au

 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n°14, 3° étage n°14

، 90040، Tanger Maroc

سطار كار ندى «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: إقامة 

مسك الليل ع ارة 1 زنقة الرفق - 

91111 طنجة املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.97147

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 11 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مح د  السيد  اسسقالة  لقبول  تبعا 

املصوري، تقرر تس ية السيد مح د 

وحيد  مسي1   KB77279 كري و  بن 

للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

درهم   111 تجارية  حصة   811 بيع 

مخسار  للسيد  م لوكة  حصة  لكل 

بن  مح د  السيد  لصائدة  افيالل 

كري و

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

درهم   111 تجارية  حصة   211 بيع 

سناء  للسيدة  م لوكة  حصة  لكل 

بن  مح د  السيد  لصائدة  طريبق 

كري و

على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 

لسصبح  الشركة  شكل  تغيي1  مايلي: 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

بن  مح د  السيد  يعين  مايلي: 

كري و، مغربي، مزداد بطنجة بساريخ 
12/16/1988 رقم البطاقة الوطنية 

بحي  والساكن   KB77279 للسعريف 
مسي1ا   16 زنقة د رقم   11 السعادة 

وحيدا للشركة

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

السيد  يساهم  السجارية:  الحصص 

حصة   1.111 ب  كري و  بن  مح د 

تجارية ، 111 درهم لكل حصة

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شكل الشركة: شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245177.

6I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE SABILE SERVICES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS

MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE

 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE SABILE SERVICES

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 4 

الطابق الثاني إقامة سهيل زنقة 

ابن حجر الدكارات - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE SABILE SERVICES SARL

.AU

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

 - السجارة العامة   - املخسلصة أو البناء 

وسيط تجاري.
 4 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

زنقة  سهيل  إقامة  الثاني  الطابق 

فاس   31111  - الدكارات  ابن حجر 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيدة حصيظة حامش 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة حصيظة حامش عنوانه)ا) 
 31111  2 زنقة ابن تي ية الشقة   4

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة حصيظة حامش عنوانه)ا) 
 31111  2 زنقة ابن تي ية الشقة   4

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3715.

7I

sacompta sarl au

 STE MELLOUK CEREALES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33251، ميسور املغرب
 STE MELLOUK CEREALES SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النجاح 

ميسور - 33251 ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MELLOUK CEREALES SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املخسلصة او البناء, نقل البضائع للغي1 

, بيع الحبوب بالسقسيط.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ميسور   33251  - ميسور  النجاح 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : ملوك  لحسن  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد لحسن ملوك عنوانه)ا) 83 
ميدلت  املو  الخضراء  املسي1ة  شارع 

54351 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد لحسن ملوك عنوانه)ا) 83 
ميدلت  املو  الخضراء  املسي1ة  شارع 

54351 ميدلت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  ببوملان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 312/2121.

8I

NABITAL SARL

NABITAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

NABITAL SARL
 AV MOHAMED BEN 121

 ABDELLAH 1ER ETAGE 121 AV
 MOHAMED BEN ABDELLAH
 1ER ETAGE، 90000، tanger

MAROC
NABITAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RUE 3 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 IBN ROCHD TANGER 90000

.TANGER MAROC

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.31923
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2111 أبريل   19 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 
 JOSE CONDE LLORENTE ET,
 FRANCISCO GUZMAN GARCIA
CONDE LLORENTE JOSE ك سي1 

آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2111 تحت رقم 1614.

9I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

PLANDIRECT L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAXIMA FINANCE
CONSULTING

اقامة باب دكالة مدخل ب الطابق 
4 شقة رقم 16 ، 41111، مراكش 

املغرب
PLANDIRECT L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة ازكي 
بلوك 23 رقم 171 الطابق الثالث - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

116671
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   1921 يونيو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PLANDIRECT L
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات والسدبي1.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق   171 رقم   23 بلوك  ازكي 

الثالث - 41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد يونس بوعييد : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

السيدة هدى بوعييد : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوعييد  يونس  السيد 

كندا 11291 موريال كندا.

عنوانه)ا)  بوعييد  هدى  السيدة 

 14 شقة   1 إقامة دار السالم ع ارة 

مراكش   41111 مراكش  سعادة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوعييد  يونس  السيد 

كندا 11291 موريال كندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 السجارية ب راكش بساريخ 

2121 تحت رقم 8116.

11I

N2M CONSEIL-SARL

DAMAC PROPERTIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

DAMAC PROPERTIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املطار 

سوبريناذ رقم 11 - 62111 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

22675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DAMAC PROPERTIES

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري

 اع ال مخسلصة والبناء

 اسسي1اد وتصدير.

عنوان املقر االجس اعي : حي املطار 

الناظور   62111  -  11 سوبريناذ رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : ك ال  عصيصي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد عصيصي ك ال عنوانه)ا) حي 

اوالد بوطيب سكسور ب زنقة 13 رقم 

111 62111 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد عصيصي ك ال عنوانه)ا) حي 

اوالد بوطيب سكسور ب زنقة 13 رقم 

111 62111 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 19 غشت 

2121 تحت رقم 3733.

11I
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رمزي لالستشارات

GROUPE AQUAFACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 24 نون15 ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 

العيون ، 71111، العيون املغرب

GROUPE AQUAFACE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي عبدة 
رقم 4 حي خط الرملة - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GROUPE AQUAFACE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع واالمسعة.

عنوان املقر االجس اعي : حي عبدة 
 71111  - الرملة  خط  حي   4 رقم 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف عزيز عنوانه)ا) رقم 

سيدي   85211 الصسح  اميكال   332

افني املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد يوسف عزيز عنوانه)ا) رقم 

سيدي   85211 الصسح  اميكال   332

افني املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   11 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2121 تحت رقم 2189.

12I

M.O FINANCE CONSEIL

KAYAN ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA-

CONSEILS-SOLUTIONS

 HAY TARGA N° 512

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KAYAN ARCHITECTURE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

املسار رقم 63، طابق 2، طريق 

اسصي مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KAYAN ARCHITECTURE

هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مع ارية.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املسار رقم 63، طابق 2، طريق اسصي 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد فالح الدين شوكارا : 111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
شوكارا  الدين  فالح  السيد 
 ،63 رقم  املسار  تجزئة  عنوانه)ا) 
طريق اسصي مراكش 41111 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
شوكارا  الدين  فالح  السيد 
 ،63 رقم  املسار  تجزئة  عنوانه)ا) 
طريق اسصي مراكش 41111 مراكش 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126989.
13I

ELEXPERTISE

INES INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسي1ين

ELEXPERTISE
 Rue da bapaume, Quartier ,21
 de la gare, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
INES INVEST «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: 42 طريق 
مسدود إليونور فورنيي1 شقة 7 دور 

4 - 21111 الدار البيضاء املغرب.
«تجديد مدة مزاولة مهام املسي1ين»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.153815
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 16 غشت 2121
مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسي1ين ملدة: غي1 محدود سنوات

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791836.

14I

sacompta sarl au

 STE MANZAH FINANCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33251، ميسور املغرب

 STE MANZAH FINANCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي كيكو 

بوملان - 33153. كيكو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MANZAH FINANCE SARL

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقدي .

كيكو   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بوملان - 33153. كيكو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد العزيز الهاشمي : 334 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد يوسف كيحل : 333 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 333  : الهاشمي  طارق  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الهاشمي  العزيز  عبد  السيد 

باديس  تجزئة   74 الرقم  عنوانه)ا) 

الجديدة 24111 الجديدة املغرب.

السيد يوسف لكيحل عنوانه)ا) 

161 تجزئة النعيم 2 مكناس 51111 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  الهاشمي  السيد طارق 

 24111 الجديدة  باديس  تجزئة   74

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  الهاشمي  السيد طارق 

 24111 الجديدة  باديس  تجزئة   74

الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  ببوملان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 313/2121.

15I

CCJF

PRO-EVEIL
إعالن مسعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

PRO-EVEIL «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

عالل بن عبد هللا، إقامة السالم - - 

املح دية املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.21413

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 13 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

)11.517) حصة اجس اعية من  هبة 

إلى  رضوان،  س ي1ة  السيدة  طرف 

السيد عبد الكريم تسين.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

هبة حصة اجس اعية

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيي1 الشكل القانوني للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1754.

16I

CCJF

PRO-EVEIL
إعالن مسعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

PRO-EVEIL «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

عالل بن عبد هللا، إقامة السالم - - 

املح دية املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.21413

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 14 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

)9.611) حق رقبة حصة  مايلي: هبة 

عبد  السيد  طرف  من  اجس اعية 

السيد  أوالده  إلى   ، تسين  الكريم 

يوسف تسين، السيد مح د الزوبي1 

تسين  حسن  الحاج  السيد  تسين، 

بحصص  تسين  فصاء  والسيدة 

متساوية

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

هبة حصة اجس اعية

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيي1 الشكل القانوني للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1761.

17I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

CHEZ ECHAIBI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc

CHEZ ECHAIBI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

األمان املحل 7 سيدي مومن - 

21411 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CHEZ  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.ECHAIBI

مخ5زة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحلويات وم ون 

- اسسي1اد وتصدير.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - مومن  سيدي   7 املحل  األمان 

21411 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 311  : الدين الشيبي  السيد عالء 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

السيدة وفاء الشيبي : 411 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 311  : الشيبي  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الشيبي  الدين  عالء  السيد 

نادية  إقامة  الهدى  حي  عنوانه)ا) 

مومن  سيدي   61 رقم  س  ع ارة 

21411 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  الشيبي  وفاء  السيدة 

 6 ع ارة  نادية  إقامة  الهدى  تجزأة 

61 شارع مح د بالفريج سيدي  رقم 

مومن 21411 الدارالبيضاء املغرب.

السيد يوسف الشيبي عنوانه)ا) 

ع ارة  نادية  إقامة  الهدى  تجزأة 

 21411 مومن  سيدي   61 رقم  س 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الشيبي  الدين  عالء  السيد 

نادية  إقامة  الهدى  حي  عنوانه)ا) 

مومن  سيدي   61 رقم  س  ع ارة 

21411 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

 29613 رقم  تحت   2121 غشت 

. (791452(

18I
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FMCOMPTA - Comptable Agréé

MULTIBAZAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc

MULTIBAZAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 7 

الرقم 5 الطابق الثاني الشقة رقم 4 

سعادة سيدي ال15نو�سي - 21611 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MULTIBAZAR

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع أجهزة ومعدات اللياقة البدنية 

والرياضة

معدات  وبيع  وشراء  تجارة   -

واألثاث  املعلوميات  تكنولوجيا 

واألجهزة املنزلية

أو  السوق،  في  والشراء  البيع   -

املحل السجاري أو ع15 األنت1نيت

والتسويق  اإللكت1ونية  السجارة   -

ع15 اإلنت1نت

- اسسي1اد وتصدير.
 7 زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 4 5 الطابق الثاني الشقة رقم  الرقم 

 21611  - ال15نو�سي  سيدي  سعادة 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 651  : موديرت  دي ت1ي  السيد 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

351 حصة   : ديالو  السيدة حواء 
بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد دي ت1ي موديرت عنوانه)ا) 
الطابق   2 البيضاء  تجزئة  القدس 
 21611 ال15نو�سي   138 السصلي رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  ديالو  حواء  السيدة 
الطابق   2 البيضاء  تجزئة  القدس 
 21611 ال15نو�سي   138 السصلي رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد دي ت1ي موديرت عنوانه)ا) 
الطابق   2 البيضاء  تجزئة  القدس 
 21611 ال15نو�سي   138 السصلي رقم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
 29626 رقم  تحت   2121 غشت 

.(791481(

19I

NH TRADE GROUP

ESPACE PAGO PAGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

NH TRADE GROUP
 N° 5 RUE DIXMUDE 1er
 ETG APPT 02 BANJDIA

CASABLANCA ، 20520، الدار 
البيضاء املغرب

ESPACE PAGO PAGO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 شارع 
مح د بوزيان اقامة فرحسين محل 
243-245-247 الدار البيضاء - 
21711 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.187111
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تحويل   2121 ماي   15 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
اقامة  بوزيان  مح د  شارع   13»
الدار   243-245-247 فرحسين محل 
البيضاء  الدار   21711  - البيضاء 
ص4   2 «تجزئة السالم  إلى  املغرب» 
رقم 1 اهل لوغالم سيدي مومن الدار 
البيضاء  الدار   29641  - البيضاء 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789697.
21I

شركة مسسأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 LA MAROCAINE
 DE RESEAUX ET DE

 BATIMENTS MODERNES
-MRBM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قصل السصصية

شركة مسسأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

21 شارع املسنبي الطابق االول بني 
مالل 21 شارع املسنبي الطسبق االول 
بني مالل، 23111، بني مالل املغرب
 LA MAROCAINE DE RESEAUX

 ET DE BATIMENTS MODERNES
MRBM- شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : حي بام 
رقم 163 قصبة تادلة - 23351 

قصبة تادلة املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.257

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2121 أبريل   26 املؤرخ في 
 LA MAROCAINE DE RESEAUX
 ET DE BATIMENTS MODERNES
املسؤولية  ذات  شركة   -MRBM

 111.111 رأس الها  مبلغ  املحدودة 
اإلجس اعي حي  درهم وعنوان مقرها 
 23351  - 163 قصبة تادلة  بام رقم 
الزمة  نتيجة  املغرب  تادلة  قصبة 

مالية.
و عين:

برامي  الرحيم  عبد  السيد)ة) 
11 زنقة  وعنوانه)ا) حي بودراع بلوك 
 23351 تادلة  قصبة   412 رقم   16
)ة)  ك صصي  املغرب  تادلة  قصبة 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
 163 2121 وفي رقم  26 أبريل  بساريخ 
حي بام قصبة تادلة - 23351 قصبة 

تادلة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  تادلة  بقصبة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 91.

21I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»BARQIABATI MEUT»
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
«BARQIABATI MEUT» شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي نعي ة 
2، تجزئة الح د، السصلي، رقم 

58، الرسم العقاري 16331/18، - 
24111 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
17143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 شتن15   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. «BARQIABATI MEUT»
أشعال   -  : غرض الشركة بإيجاز 
بيع وشراء   - نقل البضائع.   - البناء. 

وأشغال الرخام..
نعي ة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم  السصلي،  الح د،  تجزئة   ،2
 -  ،18/16331 الرسم العقاري   ،58

24111 الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : برقية  املهدي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  برقية  املهدي  السيد 
الجديدة   24111 الحوزية  ج اعة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  برقية  املهدي  السيد 
الجديدة   24111 الحوزية  ج اعة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  بالجديدة  االبسدائية 

أكسوبر 2121 تحت رقم 25446.
22I

رمزي لالستشارات

MAZ SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون15 ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 
العيون ، 71111، العيون املغرب
MAZ SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ام 

السعد ع ارة 48 الطابق الثالث رقم 

11 العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MAZ  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : بيع وتأجي1 

 ، باص  )ميني  الدارجة  املعدات 

، منصة  تراكس   ، ، شاحنة  سيارات 
قطع  وبيع  شوكية).شراء  رافعة   ،

الغيار. اسسي1اد وتصدير ناقل الحركة 

امليكانيكي الصناعي مسغي1 السرعة..

: شارع ام  عنوان املقر االجس اعي 

السعد ع ارة 48 الطابق الثالث رقم 

11 العيون - 71111 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد بوامزكان يوسف عنوانه)ا) 

دوار تزفريت سيدي بدحاج وزكيسة 

امزميز الحوز مراكش 43113 مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد بوامزكان يوسف عنوانه)ا) 

دوار تزفريت سيدي بدحاج وزكيسة 

امزميز الحوز مراكش 43113 مراكش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بساريخ  بالعيون  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1945/2121.

23I

FIDUCIAIRE RICH

HJAN TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE RICH

 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

HJAN TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
زاوية سيدي بوكيل, ج اعة امزيزل 

, الريش - ميدلت- - 52411 الريش 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1953

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تقرر حل  17 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 HJAN TRAVAUX الوحيد  الشريك 

درهم   111.111 رأس الها  مبلغ 

قصر  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
ج اعة امزيزل  زاوية سيدي بوكيل, 

الريش   52411  - ميدلت-   - الريش   ,

املغرب نتيجة ل : -فعوبات مالية.

قصر  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
ج اعة امزيزل  زاوية سيدي بوكيل, 

الريش   52411  - ميدلت-   - الريش   ,

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عزان مح د وعنوانه)ا) 

الريش  بوكيل,  سيدي  زاوية  قصر 

)ة)  الريش املغرب ك صصي   52411

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

19 غشت  االبسدائية ب يدلت بساريخ 

2121 تحت رقم 239.

24I

LMT AUDITING

BAI MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي1 السنة املالية

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

BAI MAROC «شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: 75 شارع 

11يناير الطابق االول شقة 169الدار 

البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

«تغيي1 السنة املالية»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.433233

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 17 يوليوز 2121

إلى  املالية:  السنة  تغيي1  تقرر 

1دجن15 لكل سنة تقوي ية إلى31 نون15 

لسنة السقوي ية املقبلة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789169.

25I
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ILIAS BOUJIDA

WELD MIMTI FRUITS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

WELD MIMTI FRUITS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األول ع ارة 11 شارع فاس ملك 

ج يلة - 35111 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6167

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 WELD : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.MIMTI FRUITS

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

الخضرو الصواكه بالج لة، السصدير 

واإلسسي1اد والس ويل.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ملك  فاس  شارع   11 ع ارة  األول 

ج يلة - 35111 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

111.111.111 درهم، مقسم كالسالي:

السيد الكركاري عزالدين : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عزالدين  الكركاري  السيد 
الشاوي  مح د  زنقة   62 عنوانه)ا) 

35111 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عزالدين  الكركاري  السيد 
الشاوي  مح د  زنقة   62 عنوانه)ا) 

35111 تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 484.

26I

LMT AUDITING

 MAISON D›HOTES SAFA
BOULAOUANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

 MAISON D›HOTES SAFA

BOULAOUANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 3 
زنقة شراردة بوركون الدارالبيضاء - 

21111 الدارالبيضاء 21.111.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18461

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 27 ف15اير 2121 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
بوركون  شراردة  زنقة   3 «اقامة 

21111 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

21.111» إلى «دائرة سيدي اس اعيل 

الخريطات  دوار  بولعوان  ,ج اعة 

الجديدة   24111  - الجديدة  اقليم 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ 26 يوليوز 

2121 تحت رقم 26774.

27I

VALUE POINT PARTNERS

CHELLAH CEREALES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 تس ية الشركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
CHELLAH CEREALES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 DOUAR وعنوان مقرها االجس اعي

 OULED OGBA AIN ATTIG
 TEMARA-AIN ATTIG - 12040

.TEMARA MAROC
تغيي1 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
128111

 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تغيي1   2121 يونيو   29 املؤرخ في 
 CHELLAH» من  الشركة  تس ية 

. «CHELLAH LT» إلى «CEREALES
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بساريخ  بس ارة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 6161.
28I

SAMIR FIDUCIAIRE

RH LLOTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
RH LLOTIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : ع ارة 
اليسر 4 مكسب 8 سيدي بوزكري - 

51151 مكناس املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.47421

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2121 يونيو   11 املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية   RH LLOTIS
 111.111 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 

 - سيدي بوزكري   8 مكسب   4 اليسر 

51151 مكناس املغرب نتيجة لقصل 

النهائي.

و عين:

سالم  عبد  الهواري  السيد)ة) 

مكناس   51151 مكناس  وعنوانه)ا) 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

ع ارة  وفي   2121 يونيو   11 بساريخ 

 - سيدي بوزكري   8 مكسب   4 اليسر 

51151 مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 السجارية ب كناس بساريخ 

2121 تحت رقم 232.

29I

KAMAR BENOUNA

MLS INVEST ش م م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

MLS INVEST ش م م «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: اقامة 

ااوشسار 31 زنقة ابو الوقت الطابق 

الثالث ارقم 11 بوركون - 21141 

الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.461175

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 14 غشت 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

61 حصة لصائدة  املصادقة على بيع 

 » CLICK NEAT » الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 » CLICK NEAT » وافق على الشركة

ك ساهم جديد 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 111.111 من  راس ال  في  الزيادة 

درهم الى 11.111.111 درهم 
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قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
راوول  جوريس  السيد  تعيين  اكد 

بلوط ك سيي1 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تغيي1 البند السابع والثاني عشر من 

القوانين 
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
اي  للقوانين  جديد  بنود  اضافة 

19.21 و21 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راس ال
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791712.

31I

COMPTABLE JAAFAR

MSOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE JAAFAR
 BD MOHAMED V TANGER 88
 RESIDENCE AL MOSTAKBAL

 OUMNIA IMMEUBLE 11 ETAGE
 3 APP 18 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
MSOS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
موالي إس اعيل 14 إقامة موالي 
إس اعيل طابق3 رقم 9 طنجة. 

ع الة طنجة أفيال 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.MSOS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كامرات املراقبة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

موالي  إقامة   14 إس اعيل  موالي 
طنجة.   9 رقم  طابق3  إس اعيل 

طنجة   91111 ع الة طنجة أفيال 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الرجبي مراد : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مراد  الرجبي  السيد 
 21 رقم   48 ع ارة   1 ال15كة  ضحى 

طنجة. 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مراد  الرجبي  السيد 
 21 رقم   48 ع ارة   1 ال15كة  ضحى 

طنجة. 91111 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7293.

31I

DJ PRODUCTION SARL AU

DJ PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DJ PRODUCTION SARL AU

116 تجزئة الراحة ، 71111، 

العيون املغرب

DJ PRODUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 116 
تجزئة الراحة - 71111 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
37895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 DJ  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PRODUCTION
إنساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والس عية  السين ائية  األع ال 
األفالم  فناعة  البصرية، 
املعارض  وتنظيم  الوثائقية،إدارة 

واملؤت رات واملهرجانات..
 116  : االجس اعي  املقر  عنوان 
العيون   71111  - الراحة  تجزئة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : الدي اني  ج ال  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد ج ال الدي اني عنوانه)ا) 
العيون   71111 العودة  حي   2615

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ج ال الدي اني عنوانه)ا) 
العيون   71111 العودة  حي   2615

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
27 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2121 تحت رقم 2784/2121.
32I

مسسأمنة املسنبي لل حاسبة

 FOURNITURE

 INSTALLATION ENERGIES

»RENOUVLABLES «F I E R

إعالن مسعدد القرارات

مسسأمنة املسنبي لل حاسبة

131 شارع املسنبي الطابق 2 ، 

23111، بني مالل املغرب

 FOURNITURE INSTALLATION

 ENERGIES RENOUVLABLES

F I E R»» «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: مراب 1 

رقم 77 تجزئة اليوسصية 1 - 23111 

بني مالل املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.8113

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  قرار 

مايلي: تقليص هدف الشركة

على  ينص  الذي   :12 رقم  قرار 

مايلي: تحويل املقر االجس اعي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

مايلي: تقليص هدف الشركة: مصلح 

معدات  تاجر   - الش سية  الطاقة 

فناعية - اسسي1اد وتصدير 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

تجزئة  مالل  بني  السالي:  العنوان  الى 

العرسة رقم 9

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني مالل بساريخ 12 غشت 

2121 تحت رقم 843.

33I
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NABITAL SARL

NABITAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

NABITAL SARL
 AV MOHAMED BEN 121

 ABDELLAH 1ER ETAGE 121 AV
 MOHAMED BEN ABDELLAH
 1ER ETAGE، 90000، tanger

MAROC
NABITAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 3 شارع 
إبن رشد طنجة 91111 طنجة 

املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.31923

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 16 مارس 2115 تم تحويل 
املقر االجس اعي الحالي للشركة من «3 
شارع إبن رشد طنجة 91111 طنجة 
مركز األع ال   NREA  » إلى  املغرب» 
 25 مكسب  العهد  ولي  شارع   183

طنجة 91111 طنجة املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   21 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2115 تحت رقم 2178.

34I

ائس انية الجوهرة

FEA.MED.ENERGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل السصصية

ائس انية الجوهرة
الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

ج يلة الطابق الثاني ، 25111، 
خريبكة امل لكة املغربية

FEA.MED.ENERGIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 135 
تجزئة الكوتر - 25121 خريبكة 

املغرب.

قصل السصصية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.3517
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2121 تقرر حل  18 غشت  املؤرخ في 
ذات  شركة   FEA.MED.ENERGIE
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 111.111 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
 135 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي 
خريبكة   25121  - الكوتر  تجزئة 
املغرب نتيجة لعدم اشسغال الشركة.

و عين:
مخريف  مح د  السيد)ة) 
الكوتر  تجزئة   135 وعنوانه)ا) 
25121 خريبكة املغرب ك صصي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
 135 وفي   2121 غشت   26 بساريخ 
خريبكة   25121  - الكوتر  تجزئة 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
27 غشت  االبسدائية بخريبكة بساريخ 

2121 تحت رقم 414.
35I

BEST COMPTA SARL

PARA-MEDICAL PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

PARA-MEDICAL PLUS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
يوسف ابن تاشصين ع ارم 6 - 

93111 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

29591
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

PARA- : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. MEDICAL PLUS

الشراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالسسي1اد  والسوزيع  والسجارة  والبيع 

واآلليات  واملواد  السلع  لج يع 

واملتسلزمات الشبة الصيدالنية..

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  6 ع ارم  تاشصين  ابن  يوسف 

93111 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   25  : افلح  ع ر  السيد 

بقي ة 1.111 درهم للحصة .

حصة   25  : ارجاز  السيد هشام 

بقي ة 1.111 درهم للحصة .

 25  : الطالل  الدين  نور  السيد 

حصة بقي ة 1.111 درهم للحصة .

حصة   25  : ارجاز  ليلى  السيدة 

بقي ة 1.111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  افلح  ع ر  السيد 

ساحة الحرية 93151 مرتيل املغرب.

عنوانه)ا)  ارجاز  هشام  السيد 
تجزئة السواني رقم 747 ط 3 رقم 4 

93111 تطوان املغرب.

الطالل  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا) شارع سيدي طلحة ع ارة 

الرباحي رقم 3 93111 تطوان املغرب.

السيدة ليلى ارجاز عنوانه)ا) شارع 

 3 الرباحي رقم  سيدي طلحة ع ارة 

93111 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  افلح  ع ر  السيد 

ساحة الحرية 93151 مرتيل املغرب

السيدة ليلى ارجاز عنوانه)ا) شارع 

 3 الرباحي رقم  سيدي طلحة ع ارة 

93111 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   28 بساريخ  بسطوان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1275.
36I

PLATINIUM MANAGEMENT

STE PREMIUM PRAG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLATINIUM MANAGEMENT
 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif
 3ème étage N°19 VN ، 50000،

Meknes Maroc
STE PREMIUM PRAG شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
الريان أ شقة 12 زنقة روما م ج - 

51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
47911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2119 يونيو   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PREMIUM PRAG
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصعاليات، تجارة، أشغال البناء .
إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - زنقة روما م ج   12 الريان أ شقة 

51111 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 111  : جباري  عائشة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة عائشة جباري عنوانه)ا) 
12 زنقة روما م  إقامة الريان أ شقة 

ج 51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة عائشة جباري عنوانه)ا) 
12 زنقة روما م  إقامة الريان أ شقة 

ج 51111 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2119 تحت رقم 2625.
37I

STREET BUSINESS CENTER

DLMS IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
ع ارة رقم 11، رقم 7، زنقة الحرية، 
جليز، مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب
DLMS IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة رقم 
11، رقم 7 ، شارع الحرية ، كليز - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117187
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 DLMS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IMMO
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وترويج السياحة والعقارات.
عنوان املقر االجس اعي : شقة رقم 
 - كليز   ، شارع الحرية   ،  7 رقم   ،11

41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

 61  : الحسني  ح دون  السيد 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

21 حصة   : السيد توفيق مشاط 
بقي ة 111 درهم للحصة .

السيدة خديجة ادرعو : 21 حصة 
بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ح دون الحسني عنوانه)ا) 
 2 النهضة  حي  ملوزة  زنقة   32 فيال 

توسعي 11111 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  مشاط  توفيق  السيد 

مراكش 41111 مراكش املغرب.
السيدة خديجة ارداعو عنوانه)ا) 
19 زنقة سعد بن  تجزئة ايسيل رقم 

معاد 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة خديجة ارداعو عنوانه)ا) 
19 زنقة سعد بن  تجزئة ايسيل رقم 

معاد 41111 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 السجارية ب راكش بساريخ 

2121 تحت رقم 126119.
38I

FOUZMEDIA

TRANS CHBIBANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
TRANS CHBIBANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 الزنقة 

152 مج وعة 8 - 14111 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TRANS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CHBIBANE
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املسسخدمين.
الزنقة   1  : عنوان املقر االجس اعي 
8 - 14111 القنيطرة  152 مج وعة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شبيبان  هشام  السيد 
 14111  8 مج وعة   152 الزنقة   1

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  شبيبان  هشام  السيد 
 14111  8 مج وعة   152 الزنقة   1

القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم -.

39I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE ELEC FARAJY *
-* SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA SOCIETE ELEC FARAJY -* *
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 48 زنقة 

ابو بكر الصديق اقامة اي ان مكسب 

2 - 14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

61839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LA  *  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

 SOCIETE ELEC FARAJY -* SARL

.AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واشغال  واملاء  الكهرباء  تركيب 

مسعددة والبناء .
زنقة   48  : عنوان املقر االجس اعي 

ابو بكر الصديق اقامة اي ان مكسب 

2 - 14111 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  الصرجي  السيد 
48 زنقة ابو بكر الصديق اقامة اي ان 

مكسب 2 14111 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  الصرجي  السيد 
48 زنقة ابو بكر الصديق اقامة اي ان 

مكسب 2 14111 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم -.

41I
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FOUZMEDIA

 ECOLE POLYTECHNIQUE

 DES SCIENCES

 INDUSTRILLES ET DES

 ARTS MODERNES DE

KENITRA
EPSIAM-K :التس ية املخسصرة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 ECOLE POLYTECHNIQUE DES

 SCIENCES INDUSTRILLES ET

 DES ARTS MODERNES DE

KENITRA التس ية املخسصرة: 

EPSIAM-K شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 

الحسن الثاني مكسب رقم 4 و7، - 

14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

61763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 ECOLE POLYTECHNIQUE DES

 SCIENCES INDUSTRILLES ET

 DES ARTS MODERNES DE

املخسصرة:  التس ية   KENITRA

.EPSIAM-K

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسكوين املنهي الخاص.

15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 - و7،   4 رقم  الثاني مكسب  الحسن 

14111 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

 -- عنوانه)ا)  مزان  ح يد  السيد 

14111 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

 --- السيد ح يد مزان عنوانه)ا) 

--- القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم -.

41I

FONDAMEC

FONDAMEC
إعالن مسعدد القرارات

FONDAMEC

املنطقة الحرة للسصدير بوخالف، 

الجزء 81ب، القطعة 2 ، 91111، 

طنجة املغرب

FONDAMEC «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: املنطقة 

الحرة للسصدير بوخالف، الجزء 

81ب، القطعة 2 - - طنجة املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.31943

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 19 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

بـ»طنجة،  الكائن  الحالي  مقرها  من 

بوخالف، للسصدير  الحرة  املنطقة 

إلى مقرها   «2 القطعة  81ب،  الجزء 
الحرة  املنطقة  «طنجة،  بـ  الجديد 
24أ2،  القطعة  بوخالف،  للسصدير 
املكسب  الطابق األول،  24ب،  الجزء 

رقم -13أ».
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تجديد ثقة تسيي1 الشركة في الشريك 
الوحيد السيد مح د كريم العلمي، 
للشركة،  الوحيد  املسي1  بصصسه 
وذلك ملدة غي1 محدودة. تلزم الشركة 
املسي1  بسوقيع  معامالتها  ج يع  في 

الوحيد السيد مح د كريم العلمي.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
والعنوان  السصر  جواز  رقم  تغيي1 
الشخ�سي لل سي1 والشريك الوحيد 

السيد مح د كريم العلمي.
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعادة فياغة القانون 
مج وع  ليش ل  للشركة  األسا�سي 

السغيي1ات الجديدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
تحيين وإعادة فياغة النظام  مايلي: 

األسا�سي بالكامل
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245193.

42I

اثس انية فال ح الدين

CAFE AMELYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اثس انية فال ح الدين
ع ارة 423 شقة 3 ابواب مراكش 
زون 39 مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب
CAFE AMELYA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ابواب 
مراكش ع ارة د 467 دكان رقم 31 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

116559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CAFE  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.AMELYA

 - مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سناك.

ابواب   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 31 دكان رقم   467 مراكش ع ارة د 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد العظمي عبد الجليل : 111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الجليل  عبد  العظمي  السيد 

مراكش  الوداية  مركز  عنوانه)ا) 

41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الجليل  عبد  العظمي  السيد 

مراكش  الوداية  مركز  عنوانه)ا) 

41111 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 125595.

43I
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AHRAT DISTRIBUTION SARL

 AHRAT DISTRIBUTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AHRAT DISTRIBUTION SARL

بلوك 6 رقم 45 حي ازرو ايت ملول ، 

AIT MELLOUL MAROC ،86153

 AHRAT DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك 6 
رقم 45 حي ازرو ايت ملول - 86153 

ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AHRAT : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.DISTRIBUTION SARL

السجارة،   : غرض الشركة بإيجاز 

االسسي1اد والسصدير )تاجر أو وسيط).

 6 بلوك   : عنوان املقر االجس اعي 
رقم 45 حي ازرو ايت ملول - 86153 

ايت ملول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : السيد مح د ايت ابرهيم 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : السيد ابرهيم ايت ابرهيم 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

ابرهيم  ايت  مح د  السيد 
حي ازرو   45 رقم   6 بلوك  عنوانه)ا) 

ايت ملول 86153 ايت ملول املغرب.

ابرهيم  ايت  ابرهيم  السيد 

تاسوسصي  رحو  ايت  دوار  عنوانه)ا) 

تارودانت 83526 تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

ابرهيم  ايت  ابرهيم  السيد 

تاسوسصي  رحو  ايت  دوار  عنوانه)ا) 

تارودانت 83526 تارودانت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1815.

44I

LAF CONSEIL

EXTRA SPORT SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

LAF CONSEIL

 LOTISSEMENT EL HAMED

 N262 EL MAJJATIA OULAD

 TALEB CASABLANCA ، 20490،

CASABLANCA MAROC

EXTRA SPORT SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ال15كة م 

س 11 ع ارة 125 رقم9 ح ح الدار 

البيضاء - 21231 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.279587

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 17 يوليوز 2121 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
رقم9   125 ع ارة   11 «ال15كة م س 

الدار   21231  - ح ح الدار البيضاء 

«تجزئة الح د  إلى  املغرب»  البيضاء 

 3115 اإلقلي ية  املجاطيةالطريق 

 -  1492 رقم  البقعة  الطالب  أوالد 

21491 الدار البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 29883.

45I

ائس انية الجوهرة

FEA.MED.ENERGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائس انية الجوهرة

الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

ج يلة الطابق الثاني ، 25111، 

خريبكة امل لكة املغربية

FEA.MED.ENERGIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 135 

تجزئة الكوتر - 25121 خريبكة 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3517

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2121 غشت   18 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

FEA.MED. الوحيد  الشريك  ذات 

 111.111 مبلغ رأس الها   ENERGIE

 135 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي 

خريبكة   25121  - الكوتر  تجزئة 

اشسغال  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

 135 ب  السصصية  مقر  حدد  و 

خريبكة   25121  - الكوتر  تجزئة 

املغرب. 

و عين:

مخريف  مح د  السيد)ة) 

الكوتر  تجزئة   135 وعنوانه)ا) 

25121 خريبكة املغرب ك صصي )ة) 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

25 غشت  االبسدائية بخريبكة بساريخ 

2121 تحت رقم 411.

46I

 comptable agrée* centre d’affaire la*

compétence

ZENATA PLANTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل السصصية

 comptable agrée* centre*
d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt
 6. 2ieme etage; ain harrouda

 ; mohammedia ، 28630،
mohammedia maroc

ZENATA PLANTES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : إقامة 
الشالل محل رقم 163 الشالالت 
املح دية إقامة الشالل محل رقم 
163 الشالالت املح دية 28631 

املح دية املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.27391

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2121 يونيو   17 املؤرخ في 
ذات  شركة   ZENATA PLANTES
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 111.111 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
الشالالت   163 رقم  محل  الشالل 
رقم  محل  الشالل  إقامة  املح دية 
 28631 املح دية  الشالالت   163

املح دية املغرب نتيجة اللعجز.
و عين:

ناقوري  ح زة  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) حي االمل 1 رقم 193 عين 
املح دية   28631 املح دية  حرودة 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
إقامة  وفي   2121 يونيو   17 بساريخ 
الشالالت   163 رقم  محل  الشالل 
املح دية - 28631 املح دية املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2121 تحت رقم 1513.
47I
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 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

UAZ&CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الط15ي 

وزنقة عبد الرح ان نافر، إقامة 
املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة املغرب
UAZ&CO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 
سطات أمراح شلوح، حي جامع 
مقراع، امللك املسمى بيال فيسسا 

3، الطابق األر�سي - 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.UAZ&CO
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وقود للسيارات.
محطات  وتشغيل  اسسغالل 

الخدمة ونقاط توزيع الوقود..
زنقة   11  : عنوان املقر االجس اعي 
جامع  حي  شلوح،  أمراح  سطات 
فيسسا  بيال  املسمى  امللك  مقراع، 
طنجة   91111  - الطابق األر�سي   ،3

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأس ال الشركة: 1.111.111 

درهم، مقسم كالسالي:

الصغي1  الوزاني  سصيان  السيد 
درهم   1.111 بقي ة  حصة   451  :

للحصة .
الصغي1  الوزاني  نسرين  السيدة 
درهم   1.111 بقي ة  حصة   451  :

للحصة .
 111  : فكوس  فطي ة  السيدة 

حصة بقي ة 1.111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
الصغي1  الوزاني  سصيان  السيد 
فيسطا  بيال  زنقة سطات  عنوانه)ا) 

91111 طنجة املغرب.
الصغي1  الوزاني  نسرين  السيدة 
زنقة سطات امراح شلوح  عنوانه)ا) 

91111 طنجة املغرب.
السيدة فطي ة فكوس عنوانه)ا) 
 91111 شلوح  امراح  سطات  زنقة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الوزاني  الكريم  عبد  السيد 
 1511KP ك صان  عنوانه)ا)  الصغي1 

أوستزان هولندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245274 .
48I

STE TRAFISCO

BEST CARE PARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبي1 مويلحا 

الجديدة 273 ، 24111، الجديدة 
املغرب

BEST CARE PARA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 
تجاري رقم 3 إقامة الصصاء 
مج وعة سكنية رقم 29-2 

مج وعة ديار السالم الجديدة 
املغرب - 24111 الجديدة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

18511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BEST  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.CARE PARA

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومسسحضرات  تج يل  منسجات 

تج يل..

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجاري رقم 3 إقامة الصصاء مج وعة 

ديار  مج وعة   2-29 رقم  سكنية 

 24111  - املغرب  الجديدة  السالم 

الجديدة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيدة مريم بن السيس 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة مريم بن السيس عنوانه)ا) 

الجديدة   12 رقم  النخلة  تجزئة 

24111 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة مريم بن السيس عنوانه)ا) 

الجديدة   12 رقم  النخلة  تجزئة 

24111 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة بساريخ 11 غشت 

2121 تحت رقم 26833.

49I

OUTSOURCING ADVISORY

ANTONINI CONSULTING
إعالن مسعدد القرارات

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC
 ANTONINI CONSULTING

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: بوليصارد 
عبد الرح ن ، ريزيدنس ريو ، رقم 
2633 مبنى 2 ، الطابق 2 22111 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.317445

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 24 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
أنطونيني  أليساندرو  السيد  تصويت 
اجس اعية من أفل  حصة  ل3311 
3311 حصة لشركة دالتي بساريخ 24 

يونيو 2121
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تصويت السيد ماركو جيوفاني  مايلي: 
اجس اعية  حصة  ل2111  انطونيني 
2111 حصة لشركة دالتي  من أفل 

بساريخ 24 يونيو 2121
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
أنطونيني  كلوديا  السيدة  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة  ل311 
 24 حصة لشركة دالتي بساريخ   311

يونيو 2121
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
بالداسيني  جيوفانا  السيدة  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة  ل311 
 24 حصة لشركة دالتي بساريخ   311

يونيو 2121
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
اسسقالة السيد أليساندرو أنطونيني 
والسيد ماركو جيوفاني أنطونيني من 

اإلدارة املشت1كة للشركة
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد خطيب يوسف حافل 
على البطاقة رقم BE751792 ك دير 

منصرد للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

15+7+6+1: الذي ينص  بند رقم 
وتحديث  فياغة  إعادة  مايلي:  على 

واعس اد األنظ ة في شكلها الجديد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 788265.

51I

OUTSOURCING ADVISORY

BEXPIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC
BEXPIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 91 شارع 
دي ال جي1وند املغرب 22111 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.141537

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2121 يونيو   21 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 111.111 رأس الها  مبلغ   BEXPIM
 91 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 
 22111 شارع دي ال جي1وند املغرب 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

غياب النشاط.
و حدد مقر السصصية ب 91 شارع 
 Casablanca 22111 - دي ال جي1وند

املغرب. 
و عين:

زهار  مو�سى  بن  كريم  السيد)ة) 
عبد  سيدي  شارع   94 وعنوانه)ا) 
الدار   22111 الرح ة  حي  الرح ن 
البيضاء املغرب ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 788263.

51I

OUTSOURCING ADVISORY

SOS CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC
SOS CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 91 شارع 
دي ال جي1وند 37 ، شارع أيت أورير 

22111 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.189921

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2121 يونيو   21 املؤرخ في 
 SOS شركة ذات املسؤولية املحدودة
311.111 درهم  مبلغ رأس الها   CAR
شارع   91 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
37 ، شارع أيت أورير  دي ال جي1وند 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22111

ل : 
غياب النشاط.

و حدد مقر السصصية ب 91 شارع 
الدار   22111 دي ال جي1وند املغرب 

البيضاء املغرب. 
و عين:

زهار  مو�سى  بن  كريم  السيد)ة) 
عبد  سيدي  شارع   94 وعنوانه)ا) 
الدار   22111 الرح ة  حي  الرح ن 
البيضاء املغرب ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 788266.

52I

OUTSOURCING ADVISORY

DALTI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

OUTSOURCING ADVISORY

 RUE AIT OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC

DALTI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مبنى إم 29 

، مج ع إشراق سنت1 ، حي الحسني 

، مكسب رقم 16 21141 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.414685

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2121 يوليوز   12 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

«211.111 درهم» أي من «111.111 

عن  درهم»   311.111» إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 788264.

53I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

PROMOTAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الط15ي 

وزنقة عبد الرح ان نافر، إقامة 

املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة املغرب

PROMOTAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 
الحرة طنجة أوتوموتيف سيتي، 
ج اعة الجوامعة، إقليم فحص 

أنجرة، قطعة 111، الطابق الثاني، 
املكسب رقم 2.6 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PROMOTAC
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
املنطقة   : عنوان املقر االجس اعي 
سيتي،  أوتوموتيف  طنجة  الحرة 
فحص  إقليم  الجوامعة،  ج اعة 
الطابق الثاني،   ،111 قطعة  أنجرة، 
طنجة   91111  -  2.6 رقم  املكسب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 111  : محصون  امبارك  السيد 

حصة بقي ة 1.111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد امبارك محصون عنوانه)ا) 
طنجة   91111 طريق كاب اسبارطل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد امبارك محصون عنوانه)ا) 
طنجة   91111 طريق كاب اسبارطل 

املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245273.

54I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بورطيل أفريكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسس رار نشاط الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شارع مح د الخامس وشارع 

ابن كثي1 إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب

بورطيل أفريكا «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 183، 

شارع ولي العهد مركز إنريا الطابق 

األر�سي املحل رقم 13 91111 - 

طنجة - املغرب.

«اسس رار نشاط الشركة»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

26919

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر  2121 شتن15   31 في   املؤرخ 

ما يلي:

عدم حل الشركة رغم أن رؤوس 

األموال الذاتية للشركة تقل عن ربع 
رأس الها وذلك جراء الخسائر املثبسة 

في القوائم الت1كيبية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245552.

55I

FORMACONS

NODI MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NODI MEDIA

 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme Etage ، 90000، TANGER

MAROC

NODI MEDIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز انريا 

محل رقم 13 الطابق األر�سي 183 

شارع ولي العهد طنجة - 91111 

طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 يوليوز   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 NODI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.MEDIA

التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 

الرقمي واالتصال ع15 اإلنت1نت.

مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 

األر�سي  الطابق   13 رقم  محل  انريا 

183 شارع ولي العهد طنجة - 91111 

طنجة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : انطوني  بيكياو  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  انطوني  بيكياو  السيد 

فرنسا 57121 رومباس فرنسا .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  انطوني  بيكياو  السيد 

فرنسا 57121 رومباس فرنسا 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم -.

56I

EXCEL COMPTA SARL AU

CORMA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة وردة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشسوي ، 41111، 
مراكش املغرب

CORMA INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دار امي1ة 
د1 املج وعة 36 ع الة الحوز دائرة 

تاحناوت ج اعة تامصلوحت - 
41111 مراكش املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.44579
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يوليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فونداسيو  )ة)  السيد  تصويت 
من  اجس اعية  حصة   111 كورما 
)ة)  حصة لصائدة السيد   111 أفل 

جي1ار ساجي بساريخ 12 يوليوز 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   31 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127145.

57I

Global Infobel

STE AJDIG TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc
STE AJDIG TOURS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الزاوية 

ماسة بلصاع ماسة 8111 ماسة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 مارس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. AJDIG TOURS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األفراد نيابة عن اآلخرين.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 8111 ماسة  بلصاع  ماسة  الزاوية 

ماسة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة الزهرة منصوري : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

منصوري  الزهرة  السيدة 

بلصاع  ماسة  الزاوية  حي  عنوانه)ا) 

8111 ماسة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

منصوري  الزهرة  السيدة 

بلصاع  ماسة  الزاوية  حي  عنوانه)ا) 

8111 ماسة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف15اير   22 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 468.

58I
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نوغلب

TAHMASK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نوغلب
شقة 7 ، طابق4 تقسيم ريزانا 

م15وكة طريق أكوراي مكناس ، 
51111، مكناس املغرب

TAHMASK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

414 مكرر حي وليلي عين تاوجدات 
الحاجب - 51111 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
52787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 ف15اير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TAHMASK
تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء
- تجارة

الغيار  قطع  وتصدير  اسسي1اد   -
املسسع لة.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مكرر حي وليلي عين تاوجدات   414

الحاجب - 51111 الحاجب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد تهبون عبد الح يد : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الح يد  عبد  تهبون  السيد 
عين  وليلي  حي   414 رقم  عنوانه)ا) 

تاوجدات 51111 الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الح يد  عبد  تهبون  السيد 
عين  وليلي  حي   414 رقم  عنوانه)ا) 

تاوجدات 51111 الحاجب املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 1551.
59I

Global Infobel

STE SOMOGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc

STE SOMOGRI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السالم 
مج ع ب م ر مسدودة 18 رقم 51 
ايت ملول ايت ملول 81111 انزكان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

23815
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SOMOGRI
تصلح؛   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الش سية  األلواح  وبيع  تصنيع 

واملعدات الزراعية .
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 18 م ر مسدودة  السالم مج ع ب 
رقم 51 ايت ملول ايت ملول 81111 

انزكان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

511 حصة   : السيد ع اد ح اني 
بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد مح د ح اني : 511 حصة 
بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ع اد ح اني عنوانه)ا) رقم 
 41111 حي ابن خلدون بوعرفة   36

فيكيك املغرب.
عنوانه)ا)  ح اني  مح د  السيد 
ملول  ايت   161 رقم  ادمين  تجزئة 

81111 ايت ملول املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ع اد ح اني عنوانه)ا) رقم 
 41111 حي ابن خلدون بوعرفة   36

فيكيك املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 االبسدائية بانزكان بساريخ 

2121 تحت رقم 1521.
61I

STE CECONA SARL

mouchkila trans
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
mouchkila trans شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي بني 
بوغافر احدادن الناظور بني بوغافر 
احدادن الناظور 62111 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.mouchkila trans

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل البضائع الدولي والوطني واملسعة 

الغي1املصحوبة للغي1 .

عنوان املقر االجس اعي : بني بوغافر 

احدادن الناظور بني بوغافر احدادن 

الناظور 62111 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : ح زة  لقشيني  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 

 1111  : ح زة  لقشيني  السيد 

بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ح زة  لقشيني  السيد 

دوار تغزوت احدادن 62111 الناظور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  ح زة  لقشيني  السيد 

دوار تغزوت احدادن 62111 الناظور 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 18 يوليوز 

2121 تحت رقم 2192.

61I
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موثقة

إقامات ساباطو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة
36 م ر الثازي - درج أوه - الطابق 
األول ، 21181، الدار البيضاء 

املغرب
إقامات ساباطو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املح دية-
العالية، الراشدية 3، قيسارية 
الزهور، مسجر رقم 41 - 28831 

املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
28595

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : إقامات 

ساباطو.
الشراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تأجي1 وبيع ج يع حقوق  االسسغالل، 
امللكية وكذا ج يع ع ليات تقسيم 

األرا�سي. 
الع ليات  ج يع  عامة،  بصصة   
واملنقولة  والسجارية  الصناعية 
بشكل  املسعلقة  واملالية  والعقارية 
كلًيا أو جزئًيا   ، مباشر أو غي1 مباشر 
، بإحدى الع ليات املشار إليها أعاله 
تطوير  أو  تعزيز  أو  لتسهيل  وذلك   ،
أي مشاركة  الشركة وكذلك  نشاط 
مباشرة أو غي1 مباشرة ، بأي شكل من 
ت ارس  التي  الشركات  في   ، األشكال 

أنشطة م اثلة أو ذات فلة.

املسعلقة  الع ليات  كل  ع وما، 

عالقة  وله  العقاري.  باإلنعاش 

باملوضوع االجس اعي.

عنوان املقر االجس اعي : املح دية-

قيسارية   ،3 الراشدية  العالية، 

 28831  -  41 رقم  مسجر  الزهور، 

املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 911  : السيد عبد اللطيف زهور 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
زهور  اللطيف  عبد  السيد 

املح دية-العالية،  عنوانه)ا) 

الزهور»،  أمل  «إقامة   ،3 الراشدية 
املح دية   28831  5 رقم   ،1 درج 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
زهور  اللطيف  عبد  السيد 

املح دية-العالية،  عنوانه)ا) 

الزهور»،  أمل  «إقامة   ،3 الراشدية 
املح دية   28831  5 رقم   ،1 درج 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

يوليوز 2121 تحت رقم 1651.

62I

ADD SYNERGIE PRIVEE SARL AU

 ADD * أدد سينرجي بريفي
* SYNERGIE PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADD SYNERGIE PRIVEE SARL

AU

 N° 166 LOT MOULAY DRISS

 OUED FES ، 30000، FES

MAROC

ADD * أدد سين1جي بريصي

SYNERGIE PRIVEE * شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 166 
تجزئة موالي ادريس واد فاس - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
67157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 مارس   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
أدد   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 ADD SYNERGIE  * بريصي  سين1جي 

.* PRIVEE
غرض الشركة بإيجاز : رب فندق 

او رئيس مؤسسة 
مستشار في السدبي1

مسسغل مركز السحليالت وتطوير 
املهارات.

 166  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - فاس  واد  ادريس  موالي  تجزئة 

31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة شكي1 العزيزة : 111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة . 
السيدة شكي1 العزيزة : 111 بقي ة 

11.111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العزيزة  شكي1  السيدة 
تجزئة موالي ادريس واد فاس   166

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  العزيزة  شكي1  السيدة 
تجزئة موالي ادريس واد فاس   166

31111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   17 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 1681.
63I

deco mall

ديكو مول
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

deco mall
 BD LALLA YACOUT 5EME ,47
 ،ETAGE CASABLANCA ، 20220

الدار البيضاء املغرب
ديكو مول شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 47 شارع 

اللة ياقوت ، الطابق الخامس 
، الدار البيضاء - 21281 الدار 

البيضاء امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

رقم 443331
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2119 شتن15   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
ديكو   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

مول.
-تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء وتحويلها
وج يع  السغطية  مواد  -تسويق 
واالكسسوارات  األجهزة  منسجات 

واألثاث.
47 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
اللة ياقوت ، الطابق الخامس ، الدار 
البيضاء  الدار   21281  - البيضاء 

امل لكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:  رأس ال  مبلغ 

11.111.111 درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد برادة سني مح د 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 : إس اعيل  سني  برادة  السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   1.111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد برادة سني مح د عنوانه)ا) 

معروف  سيدي  تلة  السقسيم   ،  11

21281 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

امل لكة املغربية.

إس اعيل  سني  برادة  السيد 

السقسيم تلة سيدي   ،  11 عنوانه)ا) 

21281 الدار  معروف الدار البيضاء 

البيضاء امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد برادة سني مح د عنوانه)ا) 

معروف  سيدي  تلة  السقسيم   ،  11

21281 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

امل لكة املغربية

إس اعيل  سني  برادة  السيد 

السقسيم تلة سيدي   ،  11 عنوانه)ا) 

21281 الدار  معروف الدار البيضاء 

البيضاء امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2119 تحت رقم رقم 714522.

64I

AA CONSULTING S.A.R.L

CONSULTING 134
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ، شارع باريس الطابق الثاني رقم 

22 ، 21111، الدار البيضاء املغرب

CONSULTING 134 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 51، زنقة 
طاطا )سابقا زنقة بونكاري) الطابق 

1 - 21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
511911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 134  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONSULTING
خدمة   -  : بإيجاز  غرض الشركة 
االستشارة والدعم لألفراد، الشركات 
أو  عامة  هيئة  وأي  واملجس عات 
في  املشورة  وتقديم  أخرى،  خافة 
اإلدارة،  السنظيم،  االست1اتيجية، 
البشرية،  املوارد  املعلومات،  نظام 
السص يم  من  والسوافل،  التسويق 

إلى اإلعداد والسنصيذ؛
-- تقديم املشورة في إدارة السغيي1 
والسصاوض والوساطة وحل النزاعات 
من  الج اعي  أو  الصردي  والسدريب 
االست1اتيجية  الرؤية  بناء  أجل 
القرار  فنع  في  واملساعدة  للشركة 
بهدف  تسعلق  تدريبية  خدمة  وأي 
الشركة والوساطة وتسوية األع ال 
وأيًضا التشغيل أو الخدمة املرتبطة 
بشكل مباشر أو غي1 مباشر بالهدف 

االجس اعي؛
مشاركة الشركة بكل الوسائل   -
في كل املقاوالت أو الشركات، الناشئة 
ربطها  ي كن  والتي  سسنشأ،  التي  أو 
بالهدف  مباشرة  غي1  أو  مباشرة 
أو  مشابه  هدف  كل  أو  االجس اعي، 
الهدف  تحقيق  في  املساه ة  ي كنه 
االجس اعي عن طريق خلق الشركات 
السوفيات،  املساه ة،  الجديدة، 
الحقوق  او  األسهم  أو شراء  اكسساب 

او  املحالصة  الضم،  االجس اعية، 

الج عيات أو املشاركة.

عنوان املقر االجس اعي : 51، زنقة 
طاطا )سابقا زنقة بونكاري) الطابق 1 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 Teddy, Pierre-Marie السيد 
 111 بقي ة  حصة   RINER : 100

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
 Teddy, Pierre-Marie السيد 
زنقة   ،24 عنوانه)ا)   RINER
GALLIENI 92100 Boulogne-

.Billancourt France
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 Teddy, Pierre-Marie السيد 
زنقة   ،24 عنوانه)ا)   RINER
GALLIENI 92100 Boulogne-

Billancourt France
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 788177.

65I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HOLIDAYS HILLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا فندوق ال15يد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب
HOLIDAYS HILLS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 57 شارع 
موريسانيا فندوق ال15يد 2619 - 

41111 مراكش املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.117583

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تصويت السيد )ة) الحسين اوريك 
حصة اجس اعية من   511 السو�سي 
)ة)  حصة لصائدة السيد   511 أفل 
 La société «YFNIN BEARS (SARL

AU) بساريخ 15 يوليوز 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   19 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126887.
66I

AA CONSULTING S.A.R.L

ALTAVIA MOROCCO
شركة املساه ة

قصل السصصية

AA CONSULTING S.A.R.L
شارع باريس الطابق الثاني   ،  14
البيضاء  الدار   ،21111  ،  22 رقم 

املغرب
شركة   ALTAVIA MOROCCO

املساه ة
 ،112  : وعنوان مقرها اإلجس اعي 
الدار   21111  -  2 شارع انصا الطابق 

البيضاء املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.415159

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2121 شتن15   18 في  املؤرخ 
شركة   ALTAVIA MOROCCO حل 
 311.111 رأس الها  مبلغ  املساه ة 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي 112، 
الدار   21111  -  2 شارع انصا الطابق 
البيضاء املغرب نتيجة لحل الشركة..

و عين:
 Lorenzo السيد)ة) 
 ،118 وعنوانه)ا)   BERTAGNOLO
شارع راسبييل 75116 باريس فرنسا 

ك صصي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
 ،112 وفي   2121 دجن15   31 بساريخ 
الدار   21111  -  2 شارع انصا الطابق 

البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ف15اير 2121 تحت رقم 764779.
67I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أنتز سوفتوير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع مح د الخامس وشارع 
ابن كثي1 إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب
أنتز سوفسوير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 74 - 74 
أ شارع موالي ادريس األول إقامة 

طنجي أوفيس سينت1 - 91111 طنجة 
املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.91361
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تحويل   2121 ماي   18 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
«74 - 74 أ شارع موالي ادريس األول 
إقامة طنجي أوفيس سينت1 - 91111 
إلى «8 شارع الكندي  طنجة املغرب» 
7 املكسب  II الطابق  إقامة سنسا كالرا 

رقم 17 - 91111 طنجة املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245178.

68I

TETAWEN SERVICES SARL AU

تطاوين سيرفس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TETAWEN SERVICES SARL AU
116 حي ت ودة الحرشة الطابق 
االول ، 93111، تطوان املغرب
تطاوين سي1فس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 116 حي 
ت ودة الحرشة الطابق االول - 

93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

29795

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : تطاوين 

سي1فس .

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الع ال لحساب الغي1.

 116  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - االول  الطابق  الحرشة  ت ودة  حي 

93111 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 111  : السيد الصاضل الشعباني 

حصة بقي ة 1.111 درهم للحصة .

 111  : السيد الصاضل الشعباني 

بقي ة 1.111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الشعباني  الصاضل  السيد 

الحرشة  ت ودة  حي   116 عنوانه)ا) 

الطابق االول 93111 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الشعباني  الصاضل  السيد 

الحرشة  ت ودة  حي   116 عنوانه)ا) 

الطابق االول 93111 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بساريخ  بسطوان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 417/21.

69I

RL CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE LA
FUENTE

إعالن مسعدد القرارات
RL CONSULTING

 BD AL MASSIRA AL 28
 KHADRA 4EME ETAGE ،

20100، CASABLANCA MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE LA

FUENTE «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجس اعي: 71 

 AVENUE DE L›ARMEE ROYALE
- - الدار البيضاء املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.96927

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 18 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
2.131.311 درهم  رفع راس املال من 

إلى 4.531.311 درهم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 4.531.311 تخصيض راس املال من 

درهم إلى 1.816.211 درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
العامة  الج عية  اجس اع  نهاية  في   -
 2121 يونيو   18 في  االسسثنائية 
تقرر- زيادة رأس املال الشركة ب بلغ 
زيادتها  وبالسالي  درهم،   2,500,000
خالل  من  درهم،   4,531,300 إلى 
للشريك  الجاري  الحساب  دمج 
املال  راس  تخصيض  ثم  الوحيد، 
لسحديده   ، درهم   2,715,100 ب بلغ 
طريق  عن  درهم   1,816,200 إلى 
إلغاء  الخسائر عن طريق  استيعاب 

27,151 حصة نقدية.
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
«يسم تحديد رأس املال ب بلغ  مايلي: 
إلى  وينقسم  درهم،   1,816,200
18,162 حصة نقدية بقي ة اس ية 
مائة )111) درهم لكل حصة نقدية، 
مشت1كة   18,162 إلى   1 من  مرق ة 
بالكامل ومدفوعة نقدا، ومخصصة 

بالكامل للشريك الوحيد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 788491.
71I

RL CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE
MANDY

إعالن مسعدد القرارات

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 4EME ETAGE ،
20100، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE
MANDY «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجس اعي: 67-

AVENUE DES FAR 69 - - الدار 
البيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.478373
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 17 يونيو 2121
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 15.111.111 من  املال  راس  رفع 

درهم إلى 21.111.111 درهم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تخصيض راس املال من 21.111.111 

درهم إلى 1.928.111 درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
الج ع  اجس اع  نهاية  في   - مايلي: 
 2121 يونيو   17 العام االسسثنائي في 
تقرر- زيادة رأس املال الشركة ب بلغ 
زيادته  وبالسالي  درهم،   6.111.111
خالل  من  درهم،   21.111.111 إلى 
للشريك  الجاري  الحساب  دمج 
الوحيد، ثم تخصيض راس املال ب بلغ 
لسحديده   ، درهم   19.172.1111
طريق  عن  درهم   1.928.111 إلى 

إلغاء  الخسائر عن طريق  استيعاب 

19.172 حصة نقدية.
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على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

«يسم تحديد رأس املال ب بلغ  مايلي: 

إلى  وينقسم  درهم،   1.928.111

اس ية  بقي ة  نقدية  حصة   1.928

حصة  لكل  درهم   (1.111( ألف 

 1.928 إلى   1 من  مرق ة  نقدية، 

نقدا،  ومدفوعة  بالكامل  مشت1كة 

ومخصصة بالكامل للشريك الوحيد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 788489.

71I

cofiber sarl

AMER-VITICULTURE شركة
إعالن مسعدد القرارات

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

 AMER-VITICULTURE شركة

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: دوار اوالد 

بوبكر جهة 17 كلم 14 طريق أكليم - 

61311 بركان املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.3469

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

تصويت السيد عامر خلدون   - مايلي: 

رابح  بوج عاوي  للسيد  حصة   341

بقي ة 111 درهم للواحدة ، إثر ذلك 

أفبحت الحصص املكونة لرأس ال 

رابح:  بوج عاوي   : كاآلتي  الشركة 

1111 حصة. خلدون عامر: 1 حصة 

املج وع: 1111 حصة

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تصويت السيد عامر خلدون   - مايلي: 

الجاري  حسابه  من   3.591.970,19

الى السيد بوج عاوي رابح

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

- تغيي1 املقر االجس اعي للشركة : من: 

 14 كلم   17 جهة  بوبكر  اوالد  دوار 

طريق أكليم، بركان. إلى: عين الشباك 

118 دوار شراربة مداغ. 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

-تغيي1 شكل الشركة من ش.م.م إلى 

ش.م.م ذات شريك وحيد

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانون  على  املصادقة   -

الجديد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

-تغيي1 شكل الشركة من ش.م.م إلى 

ش.م.م ذات شريك وحيد.

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

- تغيي1 املقر االجس اعي للشركة : من: 

 14 كلم   17 جهة  بوبكر  اوالد  دوار 

طريق أكليم، بركان. إلى: عين الشباك 

118 دوار شراربة مداغ. 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 
تصويت السيد عامر خلدون   - مايلي: 

رابح  بوج عاوي  للسيد  حصة   341

بقي ة 111 درهم للواحدة ، إثر ذلك 

أفبحت الحصص املكونة لرأس ال 

رابح:  بوج عاوي   : كاآلتي  الشركة 

1111 حصة. خلدون عامر: 1 حصة 

املج وع: 1111 حصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بساريخ  ب15كان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 439/2121.

72I

HTA CONSEIL

BRICO MART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HTA CONSEIL

ملسقى شارع مح د الخامس وشارع 

ألبي1 األول الطابق السابع مكسب 
رقم 719 -، 21161، الدار البيضاء 

املغرب

BRICO MART شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 36 شارع 
جورج ساند الطابق الرابع مكسب 
رقم 19 معاريف - 21371 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BRICO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.MART
اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج يع  وبيع  وشراء  وتصدير 

الكي اويات.
36 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
مكسب  الرابع  الطابق  ساند  جورج 
الدار   21371  - معاريف   19 رقم 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

500.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
السيد هالل خليل : 5.111 حصة 

بقي ة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد هالل خليل عنوانه)ا) زنقة 
الدار   21211 حي الهناء   13 رقم   31

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد هالل خليل عنوانه)ا) زنقة 
الدار   21211 حي الهناء   13 رقم   31

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791829.

73I

Société marocaine de révision des comptes

PERFO GLOB CONSULTING
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
 PERFO GLOB CONSULTING
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 15 شارع 
االبطال شقة رقم 4 اكدال - 11111 

الرباط املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.116949

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 19 أبريل 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
وفاة  بشهادة  العام  الج ع  توفل 
النية  عاطف  السيد  الشركة  مسي1 

بساريخ 26 نون15 2121
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
النية ك سي1ة  تس ية السيدة سارة 

جديدة للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الحل املسبق للشركة
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
هشام عطوش  السيد  تعيين  مايلي: 
التزاماته  وتحديد  للشركة  ك صف 
ومسؤولياته اتجاه اإلدارات واألبناك 

وج يع األطراف املعنية
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
السصصية  تعيين املقر الرئي�سي إلجراء 
 4 رقم  شقة  االبطال  شارع   15 ب: 

اكدال
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 



عدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121)الجريدة الرسمية   18324

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 
بالقانون  بنود  اي  تعديل  يسم  لم 

االسا�سي للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   14 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 116617.
74I

MOORE CASABLANCA

كج س فوود كومباني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 RUE D›AZILAL ، 20110، 34

CASABLANCA MAROC
كج س فوود كومباني شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 9 شارع 
أبو فايد املصري الطابق األر�سي 

حي غوتييه - 21111 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514141

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : كج س 

فوود كومباني.
الوجبات   : غرض الشركة بإيجاز 
ج يع  عام،  وبشكل  السريعة، 
أو  السجارية  أو  الصناعية  املعامالت 
غي1  أو  املنقولة  أو  املدنية  أو  املالية 
املنقولة التي قد تكون مرتبطة بشكل 
مباشر أو غي1 مباشر بغرض الشركة 
أو بأي غرض م اثل أو ذي فلة، من 

املرجح أن تعزز تطويره أو ت ديده.
شارع   9  : عنوان املقر االجس اعي 
األر�سي  الطابق  املصري  فايد  أبو 
الدار البيضاء   21111  - حي غوتييه 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

51 حصة   : السيد كريم الكباص 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 : السيدة عائشة هجام الحساني 

51 حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكباص  كريم  السيد 
15 زنقة ال فونسين شقة 1 حي الراسين 

21111 الدار البيضاء املغرب.

الحساني  هجام  عائشة  السيدة 
 1 15 زنقة ال فونسين شقة  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   21111 الراسين  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  الكباص  كريم  السيد 
15 زنقة ال فونسين شقة 1 حي الراسين 

21111 الدار البيضاء املغرب

الحساني  هجام  عائشة  السيدة 
 1 15 زنقة ال فونسين شقة  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   21111 الراسين  حي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791681.

75I

Cabinet Comptable Marzofid

 STE ABOULOUAH SANA

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51

 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 STE ABOULOUAH SANA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
بن عائشة ع ارة ت انية النخالت 
الطابق الخامس رقم 51 غليز - 

41111 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.115867

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2121 تم تحويل  11 يونيو  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
ت انية  ع ارة  عائشة  بن  «زنقة  من 
 51 رقم  الخامس  الطابق  النخالت 
إلى  املغرب»  مراكش   41111  - غليز 
غليز  م15وكة  حي  م38   2 «ريحانا 

مراكش - 41111 مراكش املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 9171.

76I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

AGENCE ASSABAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC
 B1 ENTRE SOL N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
AGENCE ASSABAH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

طهران الطوابل السصلى رقم 66/64 
- 93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
27975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 أكسوبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AGENCE ASSABAH

غرض الشركة بإيجاز : أداء فواتي1 

املاء والكهرباء وتحويل االموال.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 64/66 طهران الطوابل السصلى رقم 

- 93111 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

511 حصة   : السيدة إكرام رماح 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رماح  إكرام  السيدة 

رقم  السصلى  الطوابل  طهران  شارع 

64/66 93111 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  رماح  إكرام  السيدة 

رقم  السصلى  الطوابل  طهران  شارع 

64/66 93111 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   11 بساريخ  بسطوان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 5771.

77I

الناظور للحسابات

CODISTRAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

الناظور للحسابات

شارع االمي1 سيدي مح د الحي 

االداري سيتي املح دية بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، 62111، 

الناظور املغرب

CODISTRAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي الهناء 2 
س 321 سلوان الناظور 62111 

الناظور املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.21417

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 25 غشت 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الناظور  سلوان   321 س   2 «الهناء 
«حي  إلى  املغرب»  الناظور   62111
 62111 الناظور   12 رقم  لعرا�سي 

الناظور املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 27 غشت 

2121 تحت رقم 3789.

78I

FLASH ECONOMIE

FDSIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDSIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلجس اعي: 59، شارع 

الزرقطوني إقامة الزهور الطابق 18 
رقم 24 - الدار البيضاء

 ICE:002871102000027
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513645
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
الشركة:  تس ية  السالية:  بامل يزات 

FDSIT
غرض الشركة بإيجاز:

- إدماج وتخطيط العلوم الحديث 
لتسيي1 الشركات.

موارد  تخطيط  حلول  إدماج   -
املؤسسات والسطبيقات املرتبطة بها.

مجال  في  والسدبي1  -االستشارات 
العلوم الحديث

-اسسضافة تطبيقات الع الء.
املعامالت  ج يع   ، عام  -وبشكل 
املالية والسجارية والصناعية واألوراق 
األشياء  من  بأي  تسعلق  التي  املالية 
أخرى  غرض  أي  أو  أعاله  املذكورة 

م اثلة أو ذات فلة.
عنوان املقر االجس اعي : 59، شارع 
 18 الزرقطوني إقامة الزهور الطابق 

رقم 24 - الدار البيضاء.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 
الى  مقس ة  درهم،   100.000,00
درهم   111 بقي ة  حصة   1111

للشريك الوحيد كالسالي:
 SAS FEKRA DIGITAL  
حزاف  السيد  ي ثلها   SERVICES

دريس .
التسيي1: السيد حزاف دريس ملدة 

غي1 محدودة .
يناير   1 :تبسدئ من  السنة املالية 

إلى 31 دجن15.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791291.
79I

MOORE CASABLANCA

ألطيرناتيب كونسيلطون «ألكو»

إعالن مسعدد القرارات

MOORE CASABLANCA
 RUE D›AZILAL ، 20110، 34

CASABLANCA MAROC
ألطي1ناتيب كونسيلطون «ألكو» 
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 

جعصر فديق إقامة موكادورع ارة 
2 شقة 12-13 - 75111 الرباط 

املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.41467

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 12 غشت 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

بأنهم قد إطلعوا  يقر الشركاء  مايلي: 

قبل هذا اليوم على مشروع تصويت 

)111) حصة من قبل السيدة مليكة 

ألكو  في شركة  لها  م لوكة  أوطالب 

لصالح السيد مح د ياسين عليوة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيي1الشكل  تم  السصويت  هذا  بعد 

ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 

إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مليكة  السيدة  إعصاء  الشركاء  قرر 

أوطالب من مهامها ك سي1ة للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

قررالج ع العام تثبيت السيد مح د 

للشركة  ياسين عليوة ك سي1 وحيد 

لصت1ة غي1 محدودة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

قرر الشركاء تحيين النظام األسا�سي 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

- املساه ات النقدية : يقدم الشركاء 

مساه ات نقدية وهي : السيد مح د 

ياسين عليوة 1،000،000.00 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
مليون  ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم 

وهي  درهم).   1،000،000.00( درهم 

بقي ة   ، 111 حصة   11 مقس ة إلى 

اس ية مائة )111.11) درهم لكل منها 

السيد مح د ياسين   : ، مخصصة لـ 

عليوة 11111 حصة

بند رقم 43: الذي ينص على مايلي: 

على سبيل عدم السقيد بأحكام املادة 

15 ، يسم تعيين ك سي1 وحيد للشركة 

السيد مح د  غي1 محدودة:  لصت1ة   ،

 ، الجنسية  مغربي   ، عليوة  ياسين 

بالرباط   1989 يناير   14 من مواليد 

فرع  بني حسان  شارع   87 والقاطن 

ورقم  ت  ب  ل  الحامل  أمباسادور 

أأ6766.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 117112.
81I

RAIS AUDIT&CONSEIL

CHAYLA
شركة املساه ة

اسس رار نشاط الشركة

CHAYLA
شركة مجهو لة اإلسم رأس ا لها 

43.272.111 درهـــم.
مقر ها اال جس ا عي : الدار البيضاء 

97، شارع املسي1ة خضراء
السجل السجاري الدارالبيضاء : رقم 

75957
الوضعـية الصافـية أقـل عن ربع 

رأس ال
اإلقـــرار بإسس رارية الشركة

املزدوج  م  العا  الج ع  ن  إ   .1
املنعقـد بساريخ  )العادي وغـي1العادي) 
حــل  عــدم  قرر  قد   2121 مايو   31
أن  رغــم  وإسـس ـراريــسـها  الشركة 
ربع  عن  تـقـل  الصافـية  وضعـيسـها 

رأس الها اإلجس اعي.
لـدى  نوني  القا  اع  يـد  اإل  ثم   .2
الـ حـكـ ة الــسجارية با لــدارالــبـيضا ء، 
تــحت عـــدد   2121 غشت   23 بساريخ 

.791434
مـقــسـطــف من أ جــل اإلشــهــا ر.

81I

FLASH ECONOMIE

 CAFÉ ET AIRE DE JEU BEAU
REGARD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

 CAFÉ ET AIRE DE JEU BEAU
REGARD SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها: 3.300.000,00 درهم.

 مقرها اإلجس اعي: كلم 3.5 طريق 
سيدي بوزيد آسصي.

 R.C. N° : 6003 à SAFI - ICE:
 001574903000091 - I.F :

14438155
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االسسثنائي  العام  الج ع  ب قس�سى 
رفع  تم   2121 ماي   21 في  املؤرخ 
 3.300.000,00 من  الشركة  رأس ال 
من  درهم  إلى4.360.000,00  درهم 
الجاري  الحساب  في  املساه ة  خالل 

للشريك السيد خالد رخلى ب بلغ:
1.060.000,00 درهم تسكون من   
43.611 حصة اجس اعية بقي ة 111 

درهم.
السقسيم الجديد لرأس املال:

 11.511 رخلى:  خالد  السيد 
حصة.

 FRANZ MARCELLE: السيد 
HOTZ 32.111 حصة.

مج وع الحصص 43.611 حصة 
اجس اعية .

تعديل النظام األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   17 بساريخ  بآسصي  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1224.
82I

THE OFFICE

ADAMA & BS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 119
 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
 ADAMA & BS CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 119 شارع 
عبد املومن الطابق 12 رقم 18 الدار 

البيضاء 211111 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
513719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ADAMA & BS CONSULTING
االدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتسيي1 املقاوالتي.
 119  : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم   12 الطابق  املومن  عبد  شارع 
الدار   211111 البيضاء  الدار   18

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : نصالي  كورومة  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 1.111  : نصالي  كورومة  السيد 

بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نصالي  كورومة  السيد 
211 شارع عبد املومن 211111 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  نصالي  كورومة  السيد 
211 شارع عبد املومن 211111 الدار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791388.

83I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DE TRANSPORT 
 ET LOGISTIQUE

MOHAMED MOURAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE TRANSPORT 
 ET LOGISTIQUE MOHAMED
MOURAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السالم 

بني درار - 61111 وجدة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37971
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 SOCIETE DE TRANSPORT ET
 LOGISTIQUE MOHAMED

.MOURAD
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين.
والدولية  الوطنية  البضائع  -نقل 

نيابة عن الغي1.
تاجر أو وسيط يقوم باالسسي1اد   -

والسصدير..
عنوان املقر االجس اعي : حي السالم 

بني درار - 61111 وجدة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د مومني : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
حصة   511  : دوحي  يحي  السيد 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد مح د مومني عنوانه)ا) حي 
 61111 السالم بن درار ع الة وجدة 

وجدة املغرب.
السيد يحي دوحي عنوانه)ا) تجزئة 

بدر بني درار 61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد مح د مومني عنوانه)ا) حي 
 61111 السالم بن درار ع الة وجدة 

وجدة املغرب
السيد يحي دوحي عنوانه)ا) تجزئة 

بدر بني درار 61111 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 2971.

84I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

ABRAJ REGBI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 
الثالث شقة رقم 14 ح رية ، 

51111، مكناس املغرب
ABRAJ REGBI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 
رقم 12 رقم 1145 تجزئة رياض 

اإلس اعيلية 1 الشطر واو - 51171 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
54163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ABRAJ : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. REGBI
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
أو  املخسلصة  االشغال  في  مقاولة 

البناء.
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مسجر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رياض  تجزئة   1145 رقم   12 رقم 
 51171  - الشطر واو   1 اإلس اعيلية 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : السيد ركبي عبد الواحد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد ركبي عبد الواحد عنوانه)ا) 
النعيم   2 الن1جس  تجزئة   24 رقم 

مكناس 51171 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ركبي عبد الواحد عنوانه)ا) 
النعيم   2 الن1جس  تجزئة   24 رقم 

مكناس 51171 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3885.
85I

MOORISH

2V MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيضاء املغرب
2V MEDIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 411 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

21141 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
513867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 2V  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MEDIA
غرض الشركة بإيجاز : إعالن.

 411  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 21141 الدار البيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
الكسندر  شارل  نيصو  السيد 
 111 بقي ة  حصة   511  : ريجيس 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
الكسندر  شارل  نيصو  السيد 
بوملان  زنقة   25 عنوانه)ا)  ريجيس 
الدار   21141  15 شقة   6 طابق 

البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الكسندر  شارل  نيصو  السيد 
بوملان  زنقة   25 عنوانه)ا)  ريجيس 
الدار   21141  15 شقة   6 طابق 

البيضاء املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791531.

86I

ficof

DYNAMIC CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ficof
 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc
DYNAMIC CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة حي 
أنكاد إقامة سهب الخيل ع ارة رقم 
9 د وجدة - 61111 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.34553
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2121 تقرر حل  23 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 DYNAMIC CASH الشريك الوحيد 
مبلغ رأس الها 11.111 درهم وعنوان 
أنكاد  حي  إقامة  اإلجس اعي  مقرها 
د   9 إقامة سهب الخيل ع ارة رقم 
61111 وجدة املغرب نتيجة   - وجدة 

ل : املنافسة.
و حدد مقر السصصية ب إقامة حي 
أنكاد إقامة سهب الخيل ع ارة رقم 9 

د وجدة - 61111 وجدة املغرب. 
و عين:

الهندوف  سارة  السيد)ة) 
رقم   23 ظهر املحلة زنقة  وعنوانه)ا) 
املغرب  وجدة   61111 وجدة32 

ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 3127.
87I

MOORISH

2V IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيضاء املغرب
2V IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 411 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

21141 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 2V  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. IMMOBILIER

األنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 

العقارية نيابة عن الغي1.

 411  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 21141 الدار البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

الكسندر  شارل  نيصو  السيد 
 111 حصة بقي ة   1.111  : ريجيس 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الكسندر  شارل  نيصو  السيد 
بوملان  زنقة   25 عنوانه)ا)  ريجيس 

الدار   21141  15 شقة   6 طابق 

البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الكسندر  شارل  نيصو  السيد 
بوملان  زنقة   25 عنوانه)ا)  ريجيس 

الدار   21141  15 شقة   6 طابق 

البيضاء املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791532.

88I
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AUDINEX SARLAU

SALA NOOR 
شركة املساه ة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

AUDINEX SARLAU
شارع عبد املومن وزنقة شتيال، 
طابق 4، بامليي -، الدار البيضاء ، 

21142، الدار البيضاء املغرب
 SALA NOOR شركة املساه ة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مبنى 
امني15يز, شارع العلوين وزنقة 

املرينيين حسن الرباط - 14782 
الرباط املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2121 تم تحويل  25 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
«مبنى امني15يز, شارع العلوين وزنقة 
 14782  - الرباط  حسن  املرينيين 
الرباط املغرب» إلى «حي كري ة شارع 
املدرسة  مقابل  الخامس  مح د 
س ارة دار الح را سال - 15689 سال 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2121 تحت رقم 37197.
89I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 COMPAGNIE MAROCAINE
MINIERE DE FER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا فندوق ال15يد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب
 COMPAGNIE MAROCAINE
MINIERE DE FER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 II وعنوان مقرها اإلجس اعي الكوخ

رقم 19 حي الرياض - 11111 الرباط 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.83375

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2121 يوليوز   11 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  درهم»   19.690.000,00»
إلى  درهم»   10.000,00» من 
 «19.700.000,00 درهم» عن طريق :
الشركة  ديون  مع  مقافة  إجراء 

املحددة املقدار واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 116978.

91I

FIL CONSEIL

BARBACH TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة ، 51111، مكناس املغرب
BARBACH TRADE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
اإلخالص 1 شقة 17 السضامن 1 

املنصور مكناس - 51111 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
54167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. BARBACH TRADE

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنسجات الغذائية بالج لة

- األشغال الع ومية
- السجارة .

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 1 السضامن   17 شقة   1 اإلخالص 
مكناس   51111  - مكناس  املنصور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : السيد نور الدين برباش 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين برباش عنوانه)ا) 
زنقة عبد الرح ان املجدوب   4 رقم 
مكناس   51111 مكناس  الرياض 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد نور الدين برباش عنوانه)ا) 
زنقة عبد الرح ان املجدوب   4 رقم 
مكناس   51111 مكناس  الرياض 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3889.
91I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 SOCIETE
D’AMENAGEMENT MINIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا فندوق ال15يد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

 SOCIETE D’AMENAGEMENT
MINIER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 II وعنوان مقرها اإلجس اعي الكوخ
رقم 19 حي الرياض - 11111 الرباط 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.111587
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2121 يوليوز   11 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
«3.891.111 درهم» أي من «11.111 
درهم»   3.911.111» إلى  درهم» 
مقافة مع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 116979.
92I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TANGER RAK
إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا فندوق ال15يد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب
TANGER RAK «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: 57,شارع 
موريسانيا فندوق ال15يد 2619 

مراكش الرئيسية – جيليز - 41111 
مراكش املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.117587
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 يونيو 2121
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االجس اعية  الحصص  بعض  بيع 
السيد  ي سلكها  التي  حصة)   999(
 » لحسين اوريك السو�سي في شركة 
لصائدة   TANGER RAK (SARL AU
 YFNIN BEARS (SARL  » شركة 

«(AU
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من:  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
محدودة  مسؤولية  ذات  «شركة 
ذات  «شركة  إلى:  وحيد»  بشريك 

مسؤولية محدودة
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قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجس اعي  املقر  تغيي1 

ال15يد  فندوق  موريسانيا  57,شارع 

2619 مراكش الرئيسية – جيليز الى 

شقة  ايدن  كاري  الجديد  العنوان 

B52 الطابق الخامس مكسب 3 شارع 

مح د الخامس كليز-مراكش.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 6,4,3,1 املواد  تعديل  على  املوافقة 

و7 من القانون األسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126914.

93I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 GROUP MINING AND

EXPLORATION - GROMEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريسانيا فندوق ال15يد 

2619 ، 41111، مراكش املغرب

 GROUP MINING AND

 EXPLORATION - GROMEX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 II وعنوان مقرها اإلجس اعي الكوخ
رقم 19 حي الرياض - 11111 الرباط 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.95573

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2121 يوليوز   11 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

«4.791.111 درهم» أي من «11.111 

درهم»   4.811.111» إلى  درهم» 
مقافة مع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 116981.
94I

somadik

IRAM INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

IRAM INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ع ر 

املخسار رقم 129 ع ارة رقم 14 - 
71111 العيون املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.35827
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 19 غشت 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
ع ارة   129 «شارع ع ر املخسار رقم 
املغرب»  العيون   71111  -  14 رقم 
تجزئة مدينة الوحدة   111 «رقم  إلى 
العيون   71111  - الثاني  الشطر 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
26 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2121 تحت رقم 2777.
95I

شارماكو

صوصييتي ايموبيليير بور 
لوسبيتاليزاسيون

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي1 تس ية الشركة

شارماكو
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
ع ارة املهندس مدخل أ 8-7 ، 

41111، مراكش املغرب

فوفييتي اي وبيليي1 بور 

لوسبيساليزاسيون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 4 زنقة ابن 

تومرت - 41111 مراكش املغرب.

تغيي1 تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

86279

 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تغيي1  تم   2121 ماي   24 في  املؤرخ 

«فوفييتي  من  الشركة  تس ية 

إلى  اي وبيليي1 بور لوسبيساليزاسيون» 

«ديارو الطالبي» .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126514.

96I

SERVIAP

MAK›S WEG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SERVIAP
رقم 1 زاوية شارع طارق بن زياد 

بنسلي ان ، 13111، بنسلي ان 

املغرب

MAK›S WEG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 NR وعنوان مقرها اإلجس اعي

 1 ANGLE RUE TAREK IBN

 ZIYAD RUE ZRAIDI GHAFOUR

BENSLIMANE - 13000 بنسلي ان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MAK’S : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.WEG

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين.

 NR  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 1 ANGLE RUE TAREK IBN

 ZIYAD RUE ZRAIDI GHAFOUR

BENSLIMANE - 13111 بنسلي ان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : هشام  املعقول  السيد 

حصة بقي ة 51.111 درهم للحصة .

 511  : السيد املعقول عبد الحق 

حصة بقي ة 51.111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املعقول هشام  السيد 

برشيد  الغن يين  الخاليف  دوار 

26115 برشيد املغرب.

الحق  عبد  املعقول  السيد 

ابروزة  الخاليف  دوار  عنوانه)ا) 

برشيد   26115 برشيد  الغن يين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  املعقول هشام  السيد 

برشيد  الغن يين  الخاليف  دوار 

26115 برشيد املغرب

الحق  عبد  املعقول  السيد 

ابروزة  الخاليف  دوار  عنوانه)ا) 

برشيد   26115 برشيد  الغن يين 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  سلي ان  ب5ن  االبسدائية 

يونيو 2121 تحت رقم 366.

97I
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سرفنكسنا دو ماروك

سرفنكسنا دو ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خصض رأس ال الشركة

سرفنكسنا دو ماروك
31 شارع مح د السازي الطابق األول 

مرشان ، 91131، طنجة املغرب
سرفنكسنا دو ماروك شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 31، شارع 
مح د السازي الطابق األول رقم 4 
مرشان. - 91131 طنجة املغرب.

خصض رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.28133
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2121 يوليوز   17 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خصض 
أي  درهم»   3.111.111» قدره 
إلى  درهم»   14.432.611» من 
 : طريق  عن  درهم»   11.432.611»

تخصيض عدد األسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245598.
98I

YAMINE TRADE CONSULTING

 SOCIETE MARHFOUR
IMPORT-EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي1 تس ية الشركة

YAMINE TRADE CONSULTING
339 شارع الحسن الساني شقة 3 
 RABAT ،11111 ، الرباط اكدال

MAROC
SOCIETE MARHFOUR IMPORT-

EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 KM 5 وعنوان مقرها االجس اعي
 ROUTE OULJA SE SALE-SALE -

.10000 SALE MAROC
تغيي1 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

11171

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم تغيي1   2121 11 غشت  املؤرخ في 

 SOCIETE» من  الشركة  تس ية 

 «MARHFOUR IMPORT-EXPORT

. «ENVIPARK» إلى

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2121 تحت رقم 37235.

99I

Trefle Conseil

FESTINARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

FESTINARA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 212 شارع 

عبد ااملومن الطابق األر�سي رقم 5 - 

21142 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.358569

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2121 يوليوز   15 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها  مبلغ   FESTINARA

مقرها  وعنوان  درهم   111.111

ااملومن  عبد  شارع   212 اإلجس اعي 

الطابق األر�سي رقم 5 - 21142 الدار 

*الحل   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

املبكر للشركة

مصصي  نداء  علي  السيد  *تعيين 

للشركة..

زاوية   5 و حدد مقر السصصية ب 

سلي ان  وزنقة  الزرقطوني،  شارع 

عزمي - 21151 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

وعنوانه)ا)  نداء  علي  السيد)ة) 

 8 درج   7 ديار  إقامة  املقاومة  شارع 

الطابق 7 الشقة 31 الجروند 21111 

)ة)  ك صصي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791715.

111I

SERVIAP

ESPACE HADDAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SERVIAP

رقم 1 زاوية شارع طارق بن زياد 

بنسلي ان ، 13111، بنسلي ان 

املغرب

ESPACE HADDAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 حي 

السالم بوزنيقة - 13111 بوزنيقة 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2685

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2118 يناير   31 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   ESPACE HADDAD

مقرها  وعنوان  درهم   11.111

 - حي السالم بوزنيقة   11 اإلجس اعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  بوزنيقة   13111

اج اع الشركاء على تصصية الشركة.

حي   11 و حدد مقر السصصية ب 

بوزنيقة   13111  - بوزنيقة  السالم 

املغرب. 

و عين:
الحداد  فالح  السيد)ة) 
 84 رقم  الدار  وعنوانه)ا) 
 12151 الصخي1ات  تجزئةبوخلصة 
)ة)  ك صصي  املغرب  الصخي1ات 

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
حي السالم   11  : املسعلقة بالسصصية 

بوزنيقة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  سلي ان  ب5ن  االبسدائية 

ف15اير 2118 تحت رقم 76.

111I

س ش س أ لالع ال

س ش س أ لالعمال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

س ش س أ لالع ال
46، شارع الزرقطوني، طابق5 رقم 
17 ، 99999، الدار البيضاء املغرب
س ش س أ لالع ال شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني، طابق 5 رقم 17 - 
99999 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
513459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
: س ش  اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

س أ لالع ال.
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ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الهندسية  واملباني  العامة  األشغال 
والعزل املائي  والطالء  املدنية والبناء 

والنجارة وأع ال الحديد ؛
واألرفصة  الطرق  وفيانة  إنشاء 

ومسارات ؛.
 46  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -  17 5 رقم  شارع الزرقطوني، طابق 

99999 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : الشيهب  امين  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الشيهب  امين  السيد 
 ،  48 رقم   ،  33 زنقة   ، تجزئة الظهر 
البيضاء  الدار   21471 الشق  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  الشيهب  امين  السيد 
 ،  48 رقم   ،  33 زنقة   ، تجزئة الظهر 
البيضاء  الدار   21471 الشق  عين 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم -.
112I

FLASH ECONOMIE

BETAREN MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BETAREN MAROC SARL A.U
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلجس اعي: زنقة موحا أو ح و 
ع ارة بي1ل جاسم الطابق 3 رقم 5 - 

الدار البيضاء 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
2121، تم إعداد القانون  19 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

 BETAREN الشركة:  تس ية 

 .MAROC SARL

اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق املبيدات الزراعية.
عنوان املقر االجس اعي : زنقة موحا 

 3 أو ح و ع ارة بي1ل جاسم الطابق 
رقم 5 - الدار البيضاء.

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

حصة   1111 الى  مقس ة  درهم، 

كالسالي:

 SHELKOVO السيد 

 :AGROHIM

درهم   111 بقي ة  حصة   1111

للحصة.

املدة : 99 سنة.

يناير   1 في  :تبسدئ  املالية  السنة 

وتنسهي في 31 دجن15.

الرزاق  عبد  التسيي1:السيد 

سنوات قابلة  )ثالث)   3 طريض ملدة 

بسوقيع  الشركة  سسلتزم   ، للسجديد 

احت1ام  مع   ، أعاله  املذكور  املسي1 

القيود املذكورة في السقرير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 513477.

113I

SOMIGEC

 Sté Droguerie Maroc Bois
 Fournitures & Travaux

Divers
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMIGEC

 Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°

7، 35000، Taza Maroc

 Sté Droguerie Maroc Bois

 Fournitures & Travaux Divers

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

الحسني، بلوك و، رقم 174، - 

35111 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 Sté Droguerie Maroc Bois

.Fournitures & Travaux Divers

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

واألشغال  والخشب  البناء  مواد 

النخسلصة.

الحي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  ،174 رقم  و،  بلوك  الحسني، 

35111 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرشيد  غالن  السيد 

تازة   35111 حي الرشاد   ،2 بلوك   3

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  الرشيد  غالن  السيد 

تازة   35111 الرشاد  حي   ،2 بلوك 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 385.

114I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SOCUMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريسانيا فندوق ال15يد 

2619 ، 41111، مراكش املغرب

SOCUMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 6 باب 

D ستي املنار شارع الحسن الساني 

اكدال - 11111 الرباط املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.71677

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2121 يوليوز   11 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

«2.791.111 درهم» أي من «11.111 

درهم»   2.811.111» إلى  درهم» 
مقافة مع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 116981.

115I

STE FIDU-LIDOU SARL

BALM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

BALM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر رقم 

2 قطعة 236 بلوك -ب- حي الوفاق 

زواغة - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

68873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.BALM : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

PARAPHARMACIE

 MARCHAND DE PRODUITS -

.COSMÉTIQUE

عنوان املقر االجس اعي : مسجر رقم 

-ب- حي الوفاق  بلوك   236 2 قطعة 

زواغة - 31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : السيد عبد النافر زعري 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : الزوين  السيد عبد االاله 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
زعري  النافر  عبد  السيد 

كيسان  فودة  بني  دوار  عنوانه)ا) 

غصساي 34111 تاونات املغرب.

الزوين  االاله  عبد  السيد 

زنقة  وهران  شارع   113 عنوانه)ا) 

فاس   31111  1 الزهور  فريطاون 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
زعري  النافر  عبد  السيد 

كيسان  فودة  بني  دوار  عنوانه)ا) 

غصساي 34111 تاونات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3449.

116I

مركز تنغي1 لل حاسبة والتسيي1

 COMPLEXE TOURISTIQUE
AZIGHAME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مركز تنغي1 لل حاسبة والتسيي1
رقم 394 تجزئة اديس نغي1 شارع 
مح د الخامس تنغي1 اقليم تنغي1، 

45811، تنغي1 املغرب
 COMPLEXE TOURISTIQUE

AZIGHAME شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
ازاغار سيدي بويعقوب اسول تنغي1 - 

45811 تنغي1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2183

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 COMPLEXE TOURISTIQUE

.AZIGHAME
مقهى،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم
مجال  في  تظاهرات  تنظيم 

السياحة.
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ازاغار سيدي بويعقوب اسول تنغي1 

- 45811 تنغي1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : اغروض  السيد لحسن 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد لحسن اغروض عنوانه)ا) 

تنغي1   45811 تنغي1  اسول  مركز 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد لحسن اغروض عنوانه)ا) 

تنغي1   45811 تنغي1  اسول  مركز 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  بتنغي1  االبسدائية 

2121 تحت رقم -.

117I

خ15ة الشرق

GAFA.SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

خ15ة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

GAFA.SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 21 

ساحة ابو بكر الصديق شقة رقم 

8 اكدال - الرباط - 11191 الرباط 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.148831

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تقرر حل  11 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

GAFA.SARL مبلغ رأس الها 11.111 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

21 ساحة ابو بكر الصديق شقة رقم 

الرباط   11191  - الرباط   - اكدال   8

النهائي  االيقاف   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.

 21 و حدد مقر السصصية ب رقم 
رقم  شقة  الصديق  بكر  ابو  ساحة 
الرباط   11191  - الرباط   - اكدال   8

املغرب. 
و عين:

لح يدي  ربيع  السيد)ة) 
حي  ارفود  زنقة   58 وعنوانه)ا) 
املغرب  بركان   63311 فلسطين 

ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 116929.
118I

CONSEILS EVERNAGE

NAHILIAN IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

NAHILIAN IMMOBILIER شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
يعقوب املريني شقة الحارتي رقم 

34 الحي الشسوي - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
111579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



18333 الجريدة الرسميةعدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) 

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NAHILIAN IMMOBILIER
إيجار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شقق ؛ فيال مصروشة بشكل جيد.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم  الحارتي  شقة  املريني  يعقوب 
مراكش   41111  - الحي الشسوي   34

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : سلي ة  فرنان  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 
 1.111  : سلي ة  فرنان  السيدة 

بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سلي ة  فرنان  السيدة 
اسكجور   687 رقم   2 برادي  تجزئة 

41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  سلي ة  فرنان  السيدة 
اسكجور   687 رقم   2 برادي  تجزئة 

41111 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية ب راكش بساريخ - تحت رقم 

.-
119I

STE S2HAM GESTION

M.T EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE S2HAM GESTION
 AV MLY ABDELAZIZ RCZ .111
 NADA-8 BUREAU 3 KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
M.T EVENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
االمام علي وشارع موالي عبد 

الرح ان مسجر رقم 7 القنيطرة - 
14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

62149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 يوليوز   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 M.T  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EVENT

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحصالت واملناسبات 

بيع الصواكه الجافة ومسسلزماته .

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

عبد  موالي  وشارع  علي  االمام 

 - القنيطرة   7 رقم  مسجر  الرح ان 

14111 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : عائشة  تهوم  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عائشة  تهوم  السيدة 

77 شارع إمام علي وع ر بن العاص 

القنيطرة   14111 سندس  إقامة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  عائشة  تهوم  السيدة 

77 شارع إمام علي وع ر بن العاص 

القنيطرة   14111 سندس  إقامة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم -.

111I

somadik

STE SIHAM SOT

إعالن مسعدد القرارات

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

STE SIHAM SOT «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 237 شارع 

مكة العيون - - العيون املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.13941

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 16 أبريل 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

السيد  من  حصة   511 بيع  مايلي: 

السيد  الى   CHBANAT ALI

MOHAMED RAZAMA

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ALI CHBANAT من  اسسقالة السيد 

 MOHAMED الشركة وتعيين السيد

وهذه  للشركة  ك سي1   RAZAMA

األخي1ة تسي1 بإمضاء املسي1 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

ذات  شركة  من  الشركة  -تحويل 

إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

27 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2121 تحت رقم 2783.

111I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

NSA LUXURY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال15دعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب

NSA LUXURY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

ال15دعي ع ارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 NSA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. LUXURY

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسسي1اد  ع ليات  ينصذ  وسيط  أو 

والسصدير ،

وبيع  شراء  بع ليات  القيام 

م سلكات أو مطور عقارات أو عقارات 

أو ع ليات عقارية أخرى.

ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 -  2 رقم  الشقة  ب  ع ارة  ال15دعي 

41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

 ÇIRÇIR KAAN BAYRAM السيد
درهم   111 بقي ة  حصة   : 100

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
 ÇIRÇIR KAAN BAYRAM السيد
 RUE JEAN OLIVESI  2 عنوانه)ا) 

NANTES 44111 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 ÇIRÇIR KAAN BAYRAM السيد
 RUE JEAN OLIVESI  2 عنوانه)ا) 

NANTES 44111 فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية ب راكش بساريخ - تحت رقم-.
112I

موروكو كومبسونس اكاونت

MARIA TOWER›S SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موروكو كومبسونس اكاونت
شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 41111، مراكش املغرب

 MARIA TOWER›S SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي فيال 

بج اعة البور أوالد حسون دوار 
االزناقية - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MARIA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TOWER’S SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : * اسسغالل 

بيوت الضيافة او الرياضات .
فيال   : االجس اعي  املقر  عنوان 
دوار  حسون  أوالد  البور  بج اعة 

االزناقية - 41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : الصوالح  ج ال  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد ج ال الصوالح عنوانه)ا) 
مارتينيتس  ليه  برن  دي  شاتو 

فاليوسك 83511 لورج فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ج ال الصوالح عنوانه)ا) 
مارتينيتس  ليه  برن  دي  شاتو 

فاليوسك 83511 لورج فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 السجارية ب راكش بساريخ 

2121 تحت رقم 126973.
113I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AZ SERVICES CONSEILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال15دعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب
AZ SERVICES CONSEILS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
ال15دعي ع ارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AZ  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SERVICES CONSEILS
السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكت1ونية واملبيعات ع15 اإلنت1نت.
التسويق االست1اتيجي  استشارات 

وإدارة املبيعات.
ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  ع ارة  ال15دعي 

41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   111  : زماني  أنس  السيد 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
 2 عنوانه)ا)  زماني  أنس  السيد 
 RUE REINE DES PRES SAINT
 -  - HERBLAIN FRANCE 44811

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 2 عنوانه)ا)  زماني  أنس  السيد 
 RUE REINE DES PRES SAINT
 -  - HERBLAIN FRANCE 44811

فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية ب راكش بساريخ - تحت رقم 

.-

114I

CABINET BENHASSAN SARL AU

DUBRAC BTP
إعالن مسعدد القرارات

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 
21441، الدارالبيضاء املغرب
DUBRAC BTP «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: 72 شارع 
بئ1 انزران - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.419419

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 21 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
حصص  تصويت   11- رقم  قرار 
 - الذي ينص على مايلي:   : اجس اعية 
حصص   4111 موافقة على تصويت 
اجس اعية من طرف السيد لحساين 
ايت بها الى كل من :السّيد مح د ايت 
2111 حصة اجس اعية والسيد  علي 
حصة   2111 سعيدي  الصادق 

اجس اعية .
قرار رقم -12 التسيي1 : الذي ينص 
مح د  السّيد  تعيين  تم  مايلي:  على 
الصادق سعيدي  والسيد  علي  ايت 
ك سي1ين للشركة ملدة غي1 محدودة 
الشركة ستسّي1 عن طريق اإلمضاء   .
اسسقالة  وقبول  لل سي1ين  مشت1ك 
السّيد لحساين ايت بها من منصبه 

ك سي1 .
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم البند رقم 6 و7 - راس ال 
ينص  الذي   : واملساه ات  الشركة 
على  الشركة  رأس ال  مايلي:  على 
ايت  مح د  -السّيد   : السالي  الشكل 
يعني  درهم  علي............211.111 
-السّيد   . اجس اعية  حصة   2111
سعيدي.........211.111  الصادق 
حصة اجس اعية.   2111 درهم يعني 
درهم   411.111............. -املج وع 

يعني 4111 حصة اجس اعية.
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ينص  الذي   : التسيي1  رقم  بند 
على مايلي: ستسّي1 الشركة من طريق 
والسيد  علي  ايت  مح د  السّيد 
الصادق سعيدي ك سي1ين للشركة 

ملدة غي1 محدودة .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789923.

115I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CROI’SENS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال15دعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب
CROI’SENS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
ال15دعي ع ارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CROI’SENS
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصناعية  أو  السجارية  الع ليات 
أو  املدنية  للخدمة  الزراعية  أو 

العسكرية.

ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  ع ارة  ال15دعي 

41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
111 حصة   : السيدة أس اء مراد 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مراد  أس اء  السيدة 
 41111 السوحيد  م15وكة   321

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
لخصا�سي  يونس  السيد 
السوحيد  م15وكة   321 عنوانه)ا) 

41111 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية ب راكش بساريخ - تحت رقم 

.126251
116I

خ15ة الشرق

P2SLINK
إعالن مسعدد القرارات

خ15ة الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
P2SLINK «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 13 
زنقة الرباط حي الوفاق سيدي 
سلي ان بركان - 63311 بركان 

املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.134155

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 24 ماي 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

تصويت الحصص من السيدة  مايلي: 

شرقي  السيد  الى  س ي1ة  سغروشني 

حصيظ

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

شرقي  السيد  جديد  مسي1  تعيين 

حصيظ الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

F218385

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

شارع ابن سينا الطابق الثاني اقامة 
اكدال الرباط   5 شقة رقم   79 رقم 
زنقة الرباط حي الوفاق   13 الى رقم 

سيدي سلي ان 

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

من  القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 

الى  شركة دات املسؤولية املحدودة 

شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 

من  القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 

الى  شركة دات املسؤولية املحدودة 

شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

على  ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 

تصويت الحصص من السيدة  مايلي: 

شرقي  السيد  الى  س ي1ة  سغروشني 

حصيظ

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

شارع ابن سينا الطابق الثاني اقامة 
اكدال الرباط   5 شقة رقم   79 رقم 
زنقة الرباط حي الوفاق   13 الى رقم 

سيدي سلي ان بركان

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسي1 جديد السيد شرقي 

حصيظ الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

F218385

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 117143.

117I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ج.م.إس مولد أنترناسيونال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شارع مح د الخامس وشارع 

ابن كثي1 إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب

ج.م.إس مولد أنت1ناسيونال شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي القطعة 
رقم 111 الطابق األول املنطقة 

الحرة لصناعة معدات السيارات 

ج اعة الجوامعة إقليم فحص 

أنجرة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ج.م.إس مولد أنت1ناسيونال .

فيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القوالب باسسع ال البالستيك.

القطعة   : عنوان املقر االجس اعي 
رقم 111 الطابق األول املنطقة الحرة 

ج اعة  السيارات  معدات  لصناعة 

 - أنجرة  فحص  إقليم  الجوامعة 

91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.311 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة سوالنج مصوط : 51 حصة 

بقي ة 113 درهم للحصة .

 51  : بيانكي  جيورجيو  السيد 

حصة بقي ة 113 درهم للحصة .



عدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121)الجريدة الرسمية   18336

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة سوالنج مصوط عنوانه)ا) 
ع ارة اقواس برييش الطابق الثاني 
طريق افيلة 91155 طنجة املغرب.

السيد جيورجيو بيانكي عنوانه)ا) 
طنجة   91111 طنجة  اح ار  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة سوالنج مصوط عنوانه)ا) 
ع ارة اقواس برييش الطابق الثاني 

طريق افيلة 91155 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  اوبرك  مح د  السيد 
 218 رقم   12 كريان الرحامنة بلوك 
الدار البيضاء   21411 سيدي مومن 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245529.
118I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LADY›S SPACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال15دعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب
LADY›S SPACE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
ال15دعي ع ارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. LADY’S SPACE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العالج الطبيعي .
ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  ع ارة  ال15دعي 

41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة غزالن أيت كروم : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
كروم  أيت  غزالن  السيدة 
عنوانه)ا) املسي1ة 2 رقم 411 41111 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
كروم  أيت  غزالن  السيدة 
عنوانه)ا) املسي1ة 2 رقم 411 41111 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم -.

119I

jilovta sarl

سعدوني طرونسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
سعدوني طرونسبور شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 21 
زنقة 34 حي النكادي وجدة 61111 

وجدة املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.31143

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يوليوز   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 SMAIL )ة)  السيد  تصويت 
SAADOUNI 511 حصة اجس اعية 
لصائدة  حصة   51.111 أفل  من 
 MOHAMMED LABED )ة)  السيد 

بساريخ 18 يوليوز 2121.
 ABDEL AZIZ )ة)  تصويت السيد 
ABDELAZIZ 511 حصة اجس اعية 
لصائدة  حصة   51.111 أفل  من 
 MOHAMMED LABED )ة)  السيد 

بساريخ 18 يوليوز 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
ف15اير   22 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2117 تحت رقم 651.
121I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LA PICCOLA NAPOLI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تس ية تجارية أو شعار 

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال15دعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب
LA PICCOLA NAPOLI «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: فيال 
بياتريز رقم 48 شارع مح د البقال 

- - مراكش املغرب.
«إضافة تس ية تجارية أو شعار»
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 19 ماي 2121 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:
LITTLE ITALYKECH

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   12 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 9363.
121I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CAFE TARCHAOUI JUNIOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 تس ية الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال15دعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب
 CAFE TARCHAOUI JUNIOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي حي املسي1ة 
1 ب رقم 812 - 41111 مراكش 

املغرب.
تغيي1 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -
 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2121 يناير   26 في  املؤرخ 
 CAFE» من  الشركة  تس ية  تغيي1 
إلى   »  TARCHAOUI JUNIOR

. » DERAZ»
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126871.
122I

HAUS GEBAUDE

HAUS GEBAUDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HAUS GEBAUDE
1521 مرجان 2 ، 51111، مكناس 

املغرب
HAUS GEBAUDE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1521 
مرجان 2 - 51111 مكناس املغرب.

حل شركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 

.44913

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2121 يونيو   21 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   HAUS GEBAUDE

مقرها  وعنوان  درهم   111.111

 51111 - 2 1521 مرجان  اإلجس اعي 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

تحقيق الشركة األهداف التي أنشأت 

من أجلها.

 1521 ب  السصصية  مقر  حدد  و 

مرجان 2 - 51111 مكناس املغرب. 

و عين:

الصياللي  سعيد  السيد)ة) 

باء  ع ارة  نورية  إقامة  وعنوانه)ا) 

مكناس   51111 البطريوز   35 شقة 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 276.

123I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LTD 420
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال15دعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب

LTD 421 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

ال15دعي ع ارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2121 يونيو   25 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

 ASHRAFI GANDJEH PATRICK

ك سي1 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126997.

124I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SILVIO INVEST
عقد تسيي1 حر ألفل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيي1 حر ألفل تجاري

 SILVIO INVEST

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 SILVIO أعطى   2121 غشت   11
السجاري  بالسجل  املسجل   INVEST

باملحك ة السجارية ب راكش   95745
السجاري  لألفل  الحر  التسيي1  حق 

سلي ان  بن  زنقة سيدي  الكائن ب 

رقم  السو�سي  اح د  سيدي  درب 

179 املدينة - 41111 مراكش املغرب 

سنة   15 ملدة   MARMADE لصائدة 

وتنسهي   2121 غشت   11 تبسدئ من 
في 11 يونيو 2123 مقابل مبلغ شهري 

قي سه 61.111 درهم.

125I

FDBM Cabinet de conseil

 BROTHERS MINING

GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FDBM Cabinet de conseil

 AV Ghinia Emebll El Bouami

 2Eme ETAGE N°4-Midelt ،

54350، Midelt Maroc

 BROTHERS MINING GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار أيت 

أمغار أيت عياش ميدلت - 54351 

ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2895

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BROTHERS MINING GROUP

إسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وتجارة املعادن.

: دوار أيت  عنوان املقر االجس اعي 

 54351  - أيت عياش ميدلت  أمغار 

ميدلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد إس اعيل النجار 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد إس اعيل النجار عنوانه)ا) 

ميدلت 54351 ميدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد إس اعيل النجار عنوانه)ا) 

ميدلت 54351 ميدلت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

16 غشت  االبسدائية ب يدلت بساريخ 

2121 تحت رقم 237.

126I

STE COMPTAZUR

 huilerie moderne شركة

medrar
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

STE COMPTAZUR

زنقة وادي املخازن رقم 17 تازة 

السصلى تازة، 35111، تازة املغرب

 huilerie moderne medrar شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 douar وعنوان مقرها اإلجس اعي

oulad abdellah moussa CR BNI-

 LENT province de taza - 35000

تازة املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5927

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2121 غشت   17 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 91.111» أي من  درهم»   461.111»

عن  درهم»   551.111» إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 486.

127I

COMPTA-FIS

 ART ET RENOVATION

DUBOIS-KHARCHACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTA-FIS

 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2 VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

ART ET RENOVATION DUBOIS-

KHARCHACH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصصية)
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وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 
تجاري رقم 5 حي املقاومة سيدي بابا 

مكناس - 51111 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.41143

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2121 غشت   19 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ART ET الوحيد  الشريك  ذات 
RENOVATION DUBOIS-
رأس الها  مبلغ   KHARCHACH
مقرها  وعنوان  درهم   111.111
حي   5 رقم  تجاري  محل  اإلجس اعي 
املقاومة سيدي بابا مكناس - 51111 
مكناس املغرب نتيجة ل : ازمة بسبب 

جائحة كورونا.
محل  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
تجاري رقم 5 حي املقاومة سيدي بابا 

مكناس - 51111 مكناس املغرب. 
و عين:

مني1  خرشاش  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) رقم 5 حي املقاومة سيدي 
مكناس املغرب   51111 بابا مكناس 

ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املسعلقة بالسصصية : محل تجاري رقم 

5 حي املقاومة سيدي بابا مكناس
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 281.
128I

بورتو ترونسبور

بورتو ترونسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بورتو ترونسبور
825 حي ملحاريك 12 ، 65811، 

تاوريرت املغرب
بورتو ترونسبور شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 825 حي 

ملحاريك - 65811 تاوريرت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

بورتو   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

ترونسبور.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغي1.

حي   825  : عنوان املقر االجس اعي 

ملحاريك - 65811 تاوريرت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد فابري الحسناوي : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الحسناوي  فابري  السيد 

 12 ملحاريك  حي   825 عنوانه)ا) 

65811 تاوريرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الحسناوي  فابري  السيد 

 12 ملحاريك  حي   825 عنوانه)ا) 

65811 تاوريرت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بساوريرت بساريخ 25 غشت 

2121 تحت رقم 337/2121.

129I

JADAOUI CONSEIL

MA PARENTHESE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

JADAOUI CONSEIL

34 شارع طرابلس الطابق االول رقم 

2 ، 2111، الدار البيضاء املغرب

MA PARENTHESE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)

 ex 5 9 وعنوان مقرها اإلجس اعي

شارع املنصلوطي الدور األول رقم 

2 , بالدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.314367

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2121 يونيو   25 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   MA PARENTHESE

مقرها  وعنوان  درهم   11.111

املنصلوطي  شارع   ex 5  9 اإلجس اعي 

, بالدار البيضاء -   2 الدور األول رقم 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111

ل : توقف النشاط.

 ex 5  9 و حدد مقر السصصية ب 

رقم  األول  الدور  املنصلوطي  شارع 

الدار   21111  - البيضاء  بالدار   ,  2

البيضاء املغرب. 

و عين:
بنجلون  مونيا  السيد)ة) 
زقاق الرأس الذهبي،   13 وعنوانه)ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   21111 أنصا 

ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 785463.

131I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SMK CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال15دعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب

SMK CONCEPT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

ال15دعي ع ارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

. 97727

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2121 يونيو   21 املؤرخ في 

 SMK شركة ذات املسؤولية املحدودة

 11.111 رأس الها  مبلغ   CONCEPT

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الحسن  الحرية شارع موالي  ساحة 

اقامة ال15دعي ع ارة ب الشقة رقم 

2 - 41111 مراكش املغرب نتيجة ل : 

انعدام النشاط.

ساحة  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 -  2 رقم  الشقة  ب  ع ارة  ال15دعي 

41111 مراكش املغرب. 

و عين:

السيد)ة) سعيد مالكي وعنوانه)ا) 

اقامة ادن بارك رقم 7 اكدال 41111 

مراكش املغرب ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126998.

131I
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ZS AUDIT & CONSULTING

 SKOUMA IMMOBILIERE
SARL AU

إعالن مسعدد القرارات

ZS AUDIT & CONSULTING
 RUE DE LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC
 SKOUMA IMMOBILIERE

SARL AU «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 
5 املنطقة الصناعية والد فالح 
بوسكورة - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.484893

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 13 ف15اير 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
يقرر املساهم الوحيد تقديم  مايلي: 
والتي  للشركة  عينية  مساه ة 
تبلغ  أرض  قطعة  في  تقدي ها  يسم 
 ، درهم   51.184.111.11 قي تها 
الوحيد  املساهم  بين  عليه  مسصق 
 SKOUMA والشركة  كشخص 
تقرير  في  جاء  ك ا   IMMOBILIERE
مدقق حسابات املساه ات التي قام 
محاسب   ، بها السيد أح د بوشامة 
قانوني وخبي1 قانوني أدى الي ين في 

محاكم املغرب 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بعد االطالع على   ، املساهم الوحيد 
سند املساه ة واالسس اع إلى قراءة 
تقرير السقييم العقاري وتقرير مدقق 
املال  رأس  زيادة  يقرر   ، الحسابات 
باملساه ة العينية التي قدمها - حتى 
 51.184.111.11 ب بلغ  للشركة 
)خ سون مليون ومائة وأربعة  درهم 
من  لتزيد  درهم)  ألف  وث انون 
111.111.11 درهم )مائة ألف درهم) 
إلى 51.284.111.11 درهم )خ سون 
وث انون  وأربعة  ومائسان  مليون 
 511.841.11 بإفدار  درهم)  ألف 
وث ان ائة  وألف  مائة  )خ سة) 

وأربعون) سهم جديد بقي ة 111.11 

للسهم مدفوعة  )مائة درهم)  درهم 

بالكامل

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

السيد   ، الوحيد  املساهم  مايلي: 

هو   ،  BENDAOU ABDERRAHIM

املساه ات  باملساه ات,  يقوم  من 

درهم؛   100،000.00 النقدية: 

االشت1اكات العينية: 51.184.111.11 

درهم

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

الشركة  مال  رأس  يبلغ  مايلي: 
)خ سون  درهم   51.284.111.11
وث انون  وأربعة  ومائسان  مليون 

إلى  مقس ة  وهي  درهم).  ألف 

وألصان  )خ س ائة   502،840

بقي ة  سهً ا  وأربعون)  وث ان ائة 

 ، للسهم  درهم)  )مائة  درهم   111

بالكامل  مدفوعة  بالكامل،  مكستبة 

بنضو  للسيد  بالكامل  ومخصصة 

عبد الرحيم ، الشريك الوحيد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

مارس 2121 تحت رقم 9812.

132I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CHAOUF IMPERIAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال15دعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب

CHAOUF IMPERIAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

شعوف بلعكيد البور 214 - 41111 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

. 42823

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2121 ماي   11 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 CHAOUF الوحيد  الشريك  ذات 

 11.111 رأس الها  مبلغ   IMPERIAL

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

 41111 - 214 شعوف بلعكيد البور 

انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.

دوار  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

 41111 - 214 شعوف بلعكيد البور 

مراكش املغرب. 

و عين:

السيد)ة) يوسف زهي1 وعنوانه)ا) 

مراكش   41111  44 اسيف ب رقم 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126995.

133I

مكسب الجرودي

LE VRAI TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 نشاط الشركة

مكسب الجرودي

شارع 18 نون15 رقم 24 الناضور ، 

62111، الناضور املغرب

LE VRAI TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي غرفة 

السجارة والصناعة والخدمات الحي 

االداري زنقة القائد اح د الريصي 

62111 الناضور املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.22579

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تغيي1   2121 24 غشت  املؤرخ في 
اليضائع»  «نقل  الشركة من  نشاط 

إلى «نقل البصائع لحساب ابغي1».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 27 غشت 

2121 تحت رقم 3792.

134I

FNMCOMPTA

 ARAOUCHOU IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

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

MAROC
 ARAOUCHOU IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
موالي إس اعيل 14 إقامة موالي 

إس اعيل الطابق 3 رقم 9 - طنجة - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 ARAOUCHOU IMPORT  :

.EXPORT
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اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق قطع غيارالسيارات بالج لة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

موالي  إقامة   14 إس اعيل  موالي 

إس اعيل الطابق 3 رقم 9 - طنجة - 

91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : اراوشو  يونس  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 

 1111  : اراوشو  يونس  السيد 

بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اراوشو  يونس  السيد 

ايت   - حي املسي1ة   42 بلوك ب رقم 

ملول 81111 ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  اراوشو  يونس  السيد 

ايت   - حي املسي1ة   42 بلوك ب رقم 

ملول 81111 ايت ملول املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7641.

135I

FIDORO MULTI-SERVICES

VOXENA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

VOXENA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

العسكري، شارع الوالء، ع ارة 

مامين، رقم 3، الطابق 3، الداخلة. - 

73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

19219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. VOXENA

السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اسسي1اد  عامة،  تجارة  االلكت1ونية، 

وتصدير..

الحي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ع ارة  الوالء،  شارع  العسكري، 

مامين، رقم 3، الطابق 3، الداخلة. - 

73111 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : الطويل  ياسين  السيد 

حصة بقي ة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الطويل  ياسين  السيد 

الداخلة 73111 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  الطويل  ياسين  السيد 

الداخلة 73111 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1446.

136I

FNMCOMPTA

AALAE OLA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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

MAROC
AALAE OLA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي إس اعيل 14 إقامة موالي 
إس اعيل الطابق 3 رقم 9 - طنجة - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AALAE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.OLA TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وسيط  للبضائع,و  والدولي  الوطني 

النقل الوطني والدولي للبضائع..
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
موالي  إقامة   14 إس اعيل  موالي 
إس اعيل الطابق 3 رقم 9 - طنجة - 

91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : البدوي  محسن  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 1111  : البدوي  محسن  السيد 

بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد محسن البدوي عنوانه)ا) 
إقامة ابن خلدون بلوك س 1 رقم 59 

- طنجة 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد محسن البدوي عنوانه)ا) 
إقامة ابن خلدون بلوك س 1 رقم 59 

- طنجة 91111 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7642.

137I

audilex accounting

 ATLAS AQUATHERM
SYSTEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

 ATLAS AQUATHERM SYSTEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

املزدلصة ع ارة سامي الطابق 3 رقم 

11 - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ATLAS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.AQUATHERM SYSTEM
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االع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبت1كيب  بصيانة   , بدراسة  املسعلقة 

واالشغال  والكهرباء  السباكة 

املرتبطة بها.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم   3 املزدلصة ع ارة سامي الطابق 

11 - 41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

: ادريس االدري�سي   السيد موالي 

311 حصة بقي ة 111 درهم للحصة.

السيدة حلي ة هاللي : 311 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 211  : االدري�سي  زينب  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 211  : االدري�سي  مهدي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

االدري�سي  ادريس  موالي  السيد 
 74 رقم   1 النخيل  برج  عنوانه)ا) 

مراكش   41111 الجنوبي  النخيل 

املغرب.

عنوانه)ا)  هياللي  حلي ة  السيدة 
النخيل   74 رقم   1 النخيل  برج 

الجنوبي 41111 مراكش املغرب.

السيدة زينب االدري�سي عنوانه)ا) 
النخيل   74 رقم   1 النخيل  برج 

الجنوبي 41111 مراكش املغرب.

السيد مهدي االدري�سي عنوانه)ا) 
النخيل   74 رقم   1 النخيل  برج 

الجنوبي 41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

االدري�سي  ادريس  موالي  السيد 
 74 رقم   1 النخيل  برج  عنوانه)ا) 

مراكش   41111 الجنوبي  النخيل 

املغرب

االدري�سي  حلي ة  السيدة 
 74 رقم   1 النخيل  برج  عنوانه)ا) 

مراكش   41111 الجنوبي  النخيل 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126861.

138I

IZDIHAR CONSEIL

كلم21 كليكسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL
 RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc
كلم21 كليكسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 
بوزيد الهشاش ة ج اعة وقيادة 
أوالد حسون - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117955
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
: كلم21  اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

كليكسيس .
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.
عنوان املقر االجس اعي : دوار اوالد 
وقيادة  ج اعة  الهشاش ة  بوزيد 
مراكش   41111  - حسون  أوالد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة فالونزة إستيل ساندرين 
ماغسين : 51 حصة بقي ة 111 درهم 

للحصة .

سيباستيان  ماغسينيز  السيد 

 111 حصة بقي ة   51  : جوزي أاله 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة فالونزة إستيل ساندرين 

سانت  البوالد  عنوانه)ا)  ماغسين 

غوميز 17711 سانت غوميز فرنسا.

سيباستيان  ماغسينيز  السيد 

البوالد سانت  جوزي أاله عنوانه)ا) 

غوميز 17711 سانت غوميز فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة فالونزة إستيل ساندرين 

سانت  البوالد  عنوانه)ا)  ماغسين 

غوميز 17711 سانت غوميز فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126987.

139I

مكسب الجرودي

STATION MARCHICA 2
إعالن مسعدد القرارات

مكسب الجرودي

شارع 18 نون15 رقم 24 الناضور ، 

62111، الناضور املغرب

STATION MARCHICA 2 «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: الطريق 

الرئيسية رقم 16 تعاونية الصسح 

ارك ان 62111 الناضور املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.7749

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 25 ماي 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ب قس�سى الج ع العام العادي ت ت 

الشركة  حسابات  على  املصادقة 

للسنة املالية 2121

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 2121 خالل  املحقق  الربح  تحويل 

ونساءج السنوات املاضية الى راس ال 

الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الجاري  الحساب  اعس اد  تحويل 

للشركاء الى راس ال الشركة لينسقت 

من 1.111.111 درهم الى 3.411.111 

درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

حصة   7.211 نبيل  شوقي  السيد 

حصة   7.211 س ي1  شوقي  السيد 

حصة   7.211 فؤاد  شوقي  السيد 

السيدة شوقي امينة 2.411 حصة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيد شوقي نبيل 1.121.111 درهم 

السيد شوقي س ي1 1.121.111 درهم 

السيد شوقي فؤاد 1.121.111 درهم 

السيدة شوقي امينة 341.111 درهم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 25 غشت 

2121 تحت رقم 3769.

141I

ESPERE CONSULTING

BIDJOBS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

BIDJOBS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 563 حي 

املغرب العربي - 12111 ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

133955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BIDJOBS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

حي   563  : عنوان املقر االجس اعي 

املغرب العربي - 12111 ت ارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ح يد بدواني : 341 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

331 حصة   : السيد رشيد بودرق 

بقي ة 111 درهم للحصة .

حصة   331  : عبدو  رضا  السيد 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بدواني  ح يد  السيد 

تيكوين   12 مدرسة  ملحق  سكن 

81652 اكادير املغرب.

عنوانه)ا)  بودرق  رشيد  السيد 

دوار ايت طالب مسعود تركانسوشكا 

87552 اشسوكة ايت باها املغرب.

السيد رضا عبدو عنوانه)ا) تجزئة 

 12111  55 رقم  املسسقبل  النصر 

ت ارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بدواني  ح يد  السيد 

تيكوين   12 مدرسة  ملحق  سكن 

81652 اكادير املغرب

عنوانه)ا)  بودرق  رشيد  السيد 

دوار ايت طالب مسعود تركانسوشكا 

87552 اشسوكة ايت باها املغرب

السيد رضا عبدو عنوانه)ا) تجزئة 
 12111  55 رقم  املسسقبل  النصر 

ت ارة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بساريخ  بس ارة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1688.

141I

conseils sarl

PRETOIRE IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكسب 
رقم 19 طنجة، 91111، طنجة 

املغرب
PRETOIRE IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشصين الطابق الثاني 

الطابق رقم 3 - 91111 طنجة 
املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.97617
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 دجن15   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد )ة) مح د الزوجال 
51 حصة اجس اعية من أفل 1.111 
)ة) عبد املجيد  حصة لصائدة السيد 

الحدادي بساريخ 19 دجن15 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   17 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 237994.

142I

مكسب الجرودي

RIF TRANSPORT 1
إعالن مسعدد القرارات

مكسب الجرودي
شارع 18 نون15 رقم 24 الناضور ، 

62111، الناضور املغرب
RIF TRANSPORT 1 «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: الطريق 

الرئيسية رقم 16 تعاونية الصسح 

ارك ان 62111 الناضور املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.15699

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 18 ماي 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ب قس�سى الج ع العام العادي ت ت 

الشركة  حسابات  على  املصادقة 

للسنة املالية 2121

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 2121 خالل  املحقق  الربح  تحويل 

ونساءج السنوات املاضية الى راس ال 

111.111درهم  من  لينسقل  الشركة 

الى 251.111درهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

درهم   57.511 نبيل  شوقي  السيد 

درهم   55.111 س ي1  شوقي  السيد 

درهم   55.111 فؤاد  شوقي  السيد 

درهم   27.511 السيدة شوقي خالدة 

درهم   27.511 السيدة شوقي س ي1ة 

السيدة شوقي ندوة 27.511 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

السيد شوقي نبيل 575 حصة السيد 

شوقي س ي1 551 حصة السيد شوقي 

شوقي  السيدة  حصة   551 فؤاد 

شوقي  السيدة  حصة   275 خالدة 

شوقي  السيدة  حصة   275 س ي1ة 

ندوة 275 حصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 25 غشت 

2121 تحت رقم 3771.

143I

fiduciaire didi

SERVEURS TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire didi

 BD IMAM EL GHAZALI 18

 IMMEUBLE ELHAMOUTI 2eme

 ETAGE N 03 18 BD IMAM

 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme ETAGE N

03، 60000، oujda maroc

SERVEURS TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
ابراهيم الروداني تجزئة مطلحاوي 
زنقة سلوى رقم23 - 61111 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SERVEURS TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين.

اسسي1اد وتصدير.

أع ال مسنوعة أو مقاول إنشاءات.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مطلحاوي  تجزئة  الروداني  ابراهيم 
وجدة   61111  - زنقة سلوى رقم23 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : لعراعري  عدنان  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
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 511  : لعراعري  خالد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد عدنان لعراعري عنوانه)ا) 

تجزئة  الروداني  ابراهيم  شارع 

مطلحاوي زنقة سلوى رقم23 61111 

وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  لعراعري  خالد  السيد 

تجزئة  الروداني  ابراهيم  شارع 

مطلحاوي زنقة سلوى رقم23 61111 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  لعراعري  خالد  السيد 

تجزئة  الروداني  ابراهيم  شارع 

مطلحاوي زنقة سلوى رقم23 61111 

وجدة املغرب

السيد عدنان لعراعري عنوانه)ا) 

تجزئة  الروداني  ابراهيم  شارع 

مطلحاوي زنقة سلوى رقم23 61111 

وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم -.

144I

MAG GESTION

CONNECTING TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MAG GESTION

 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA

 92150 Ksar El Kébir Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب

CONNECTING TRANS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

اشليحات ج زوادة ق سيدي سالمة 

القصر الكبي1. - 92151 القصر 

الكبي1 املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1829

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2121 أبريل   27 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   CONNECTING TRANS

وعنوان  درهم   111.111 رأس الها 

ج  اشليحات  دوار  اإلجس اعي  مقرها 

زوادة ق سيدي سالمة القصر الكبي1. 

- 92151 القصر الكبي1 املغرب نتيجة 

ل : السوقف السام عن النشاط.

دوار  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

اشليحات ج زوادة ق سيدي سالمة 

القصر الكبي1. - 92151 القصر الكبي1 

املغرب. 

و عين:
الشتيوي  هللا  عبد  السيد)ة) 

 227 رقم  األمل  تجزئة  وعنوانه)ا) 

القصر الكبي1   92151 القصر الكبي1 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  الكبي1  بالقصر  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 245.

145I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

VISALANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طصيل ، إقامة 

دياموند، الطابق األول ، مكسب رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب

VISALANCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي بالص 
ابراهيم الروداني شارع السينا 

اقامة بتهوفن 2 الطابق الثالث 82 - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119583

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. VISALANCE
توفي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمة الهجرة.
بالص   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ابراهيم الروداني شارع السينا اقامة 
بتهوفن 2 الطابق الثالث 82 - 91111 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : اغربي  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اغربي  سعيد  السيد 
يزن   33921 بيار برسلت   9 امب د   9

سوديك فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  اغربي  سعيد  السيد 
يزن   33921 بيار برسلت   9 امب د   9

سوديك فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245511.

146I

SOMADINCO

DALIA BEACH
إعالن مسعدد القرارات

SOMADINCO

إقامة ماجورل ع ارة B رقم2 

حي القدس ال15نو�سي ، 21611، 

الدارالبيضاء املغرب

DALIA BEACH «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: 31 زنقة 

نورماندي الطابق 1 حي رسين - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.179915

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 14 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 11111 السيدة العشاب هند باعت 

لسيد  الشركة  في  ت لكها  حصة 

جكوب ترج ان

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  هند  العشاب  السيدة  إسسقالة 

منصب املسي1ة وتعيين السيد جكوب 

ترج ان مسي1 وحيد لشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النضام االسا�سي لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
في  محدد  الشركة  مال  رأس  مايلي: 

إلى  درهم مقس ة   1.111.111 مبلغ 

آلسيد  إلى  مسندة  حصة   11.111

جكوب ترج ان

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

السيد جكوب ترج ان مسي1  مايلي: 

وحيد لشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 787718.

147I
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sacompta sarl au

STE REDICNSE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصل السصصية

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33251، ميسور املغرب

STE REDICNSE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : تانديت 

19 اوطاط الحاج - 33313 اوطاط 

الحاج املغرب.

قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.325

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 16 يوليوز 2121 تقرر حل 

شركة   STE REDICNSE SARL AU

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأس الها 21.111 درهم 

تانديت  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

اوطاط   33313  - اوطاط الحاج   19

الحاج املغرب نتيجة لسوقف النهائي 

لنشاط الشركة .

و عين:

فنوش  امح د  السيد)ة) 

اوطاط   14 تانديت  وعنوانه)ا) 

33313 اوطاط الحاج املغرب  الحاج 

ك صصي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

وفي تانديت   2121 يوليوز   16 بساريخ 

اوطاط   33313  - اوطاط الحاج   19

الحاج املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بساريخ  ببوملان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 291/2121.

148I

FIDURIZK

ENNACHAT SERVICES LIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE MAROC

 ENNACHAT SERVICES LIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار بني 

راشد املنصورية بوزنيقة - 13111 

بوزنيقة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4199

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2121 يوليوز   29 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 ENNACHAT SERVICES LIVE

درهم   111.111 رأس الها  مبلغ 

بني  دوار  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

 13111  - بوزنيقة  املنصورية  راشد 

تصصية   : ل  نتيجة  املغرب  بوزنيقة 

رضائية قبل االوان..

و حدد مقر السصصية ب دوار بني 

 13111  - بوزنيقة  املنصورية  راشد 

بوزنيقة املغرب. 

و عين:

النشاط  امللياني  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) دوار بني مكراز املنصورية 

املغرب  بوزنيقة   13111 بوزنيقة 

ك صصي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  سلي ان  ب5ن  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 443.

149I

Global Infobel

 STE ALHYAN CONSULYING
 SERVICES AND

SOULITIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc
 STE ALHYAN CONSULYING
 SERVICES AND SOULITIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 23 
قيسارية بوطالبي ايت ملول انزكان 

81111 انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
23431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 STE ALHYAN CONSULYING

. SERVICES AND SOULITIONS
تص يم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدراسة الهندسية لج يع املنسجات 

واألنظ ة واملعدات الزراعية .
 23 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
انزكان  ملول  ايت  بوطالبي  قيسارية 

81111 انزكان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : السيد الحيان مصطصى 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد الحيان مصطصى عنوانه)ا) 

تيزنيت   81111 تيزنيت  تافوكت  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد الحيان مصطصى عنوانه)ا) 

تيزنيت   81111 تيزنيت  تافوكت  حي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   28 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1215.

151I

ديوان الثوتيق العصري

ESPACE MIAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

ديوان الثوتيق العصري

تجزئة االندلس 3 اقامة جس ين 

مج وعة السكنية 11 ع ارة 4 شقة 

3 الطابق االول بوسكورة النوافر ، 

2711، بوسكورة املغرب

ESPACE MIAMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 21 اقامات 

ميامار حي الكريت عين الشق لدار 

البيضاء - 21671 الدار البيضاء 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.151861

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 يونيو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تصويت السيد )ة) اسية سريسسو 

511 حصة اجس اعية من أفل 511 

ايوب ماركا  )ة)  حصة لصائدة السيد 

بساريخ 25 غشت 2121.

ندير  خديجة  )ة)  السيد  تصويت 

511 حصة اجس اعية من أفل 511 

حصة لصائدة السيد )ة) مح د ف اد 

بساريخ 25 غشت 2121.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791492.

151I

NORMANDIE SPORT CLINIC

 NORMANDIE SPORT
CLINIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NORMANDIE SPORT CLINIC

. . ،. ، .

 NORMANDIE SPORT CLINIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 28 

نورماندي إقامة أوربان املسي1ة الدار 

 CASABLANCA 2000 البيضاء

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NORMANDIE SPORT CLINIC

الرعاية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبية.

 28  : االجس اعي  املقر  عنوان 

نورماندي إقامة أوربان املسي1ة الدار 

 CASABLANCA 2111 البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

: الحسيني  العراقي  ك ال   السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   2.511

للحصة .

العراقي  رشيد  موالي  السيد 

 111 2.511 حصة بقي ة   : الحسيني 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الحسيني  العراقي  ك ال  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة موالي ادريس شارع 

9 رقم 116 كاليصورنيا الدار البيضاء 

21151 الدار البيضاء املغرب.

العراقي  رشيد  موالي  السيد 

موالي  تجزئة  عنوانه)ا)  الحسيني 

كاليصورنيا   116 رقم   9 ادريس شارع 

الدار  البيضاء  الدار  البيضاء  الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الحسيني  العراقي  ك ال  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة موالي ادريس شارع 

9 رقم 116 كاليصورنيا الدار البيضاء 

21151 الدار البيضاء املغرب

العراقي  رشيد  موالي  السيد 

موالي  تجزئة  عنوانه)ا)  الحسيني 

كاليصورنيا   116 رقم   9 ادريس شارع 

21151 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.

152I

سوجيستيو ليكسوس

ERHOUNI AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سوجيستيو ليكسوس

زنقة اح د املنصور الدهبي رقم11 ، 

92111، العرائش املغرب

ERHOUNI AGRICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ابن 

الخطيب رقم 25 الطابق الثاني - 

92111 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ERHOUNI AGRICOLE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنسجات الصالحية.

عنوان املقر االجس اعي : شارع ابن 

 - الثاني  الطابق   25 رقم  الخطيب 

92111 العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 51  : الرهوني  عواطف  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

51 حصة   : السيد اح د الرهوني 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الرهوني  عواطف  السيدة 

 92111 الحراق  جنان  عنوانه)ا) 

العرائش املغرب.

عنوانه)ا)  الرهوني  أح د  السيد 

حي اروافة 92111 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الرهوني  عواطف  السيدة 

 92111 الحراق  جنان  عنوانه)ا) 

العرائش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بساريخ  بالعرائش  االبسدائية 

رقم -.

153I

NAC CONSEIL

STE KADDOURI BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

NAC CONSEIL

 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

 STE KADDOURI BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل في 

الطابق السصلي قطعة رقم 277 

اقامة هبة املرينين فاس - 31111 

فاس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.44121

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2121 يوليوز   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم»   1.911.111»

 2.111.111» إلى  درهم»   111.111»

مقافة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3825.

154I

EXCEL COMPTA SARL AU

 PAC GROUPE

CONSORTIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة وردة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشسوي ، 41111، 

مراكش املغرب

 PAC GROUPE CONSORTIUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
وردة ب زنقة امام علي رقم 9 الحي 
الشسوي - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117913
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 PAC  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GROUPE CONSORTIUM
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات للخارج
وتنظيم  االع ال  في  وساطة 

السظاهرات
انجاز اللوحات السجارية.

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الحي   9 وردة ب زنقة امام علي رقم 

الشسوي - 41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
اندري  فرونسواز  كاري  السيدة 
نيكوال : 111 حصة بقي ة 111 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
اندري  فرونسواز  كاري  السيدة 
 111111 فرنسا  عنوانه)ا)  نيكوال 

بريادريو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
اندري  فرونسواز  كاري  السيدة 
 111111 فرنسا  عنوانه)ا)  نيكوال 

بريادريو فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126949.

155I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

EXTINCTEUR SAADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage fes vn ، 30000
فاس املغرب

EXTINCTEUR SAADA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

نافر 3 رقم 11 العرائش. - 31111 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EXTINCTEUR SAADA
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وفيانة طصايات الحريق.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 31111  - العرائش.   11 3 رقم  نافر 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : مح د  املرزوقي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املرزوقي مح د  السيد 
العرائش   11 رقم   11 كنزة  تجزئة 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  املرزوقي مح د  السيد 
العرائش   11 رقم   11 كنزة  تجزئة 

31111 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعرائش بساريخ 27 غشت 

2121 تحت رقم -.

156I

IBTI DOM

 BOUASSAM IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IBTI DOM

 N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE

 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب

 BOUASSAM IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 18 

الطابق الثاني ع ارة بوبشر شارع 

مح د الخامس بركان - 63311 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOUASSAM IMPORT EXPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع .

 18 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

شارع  بوبشر  ع ارة  الثاني  الطابق 

 63311  - بركان  الخامس  مح د 

بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 111  : بسيم  بوعافم  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 

حصة   : بسيم  بوعافم  السيد 

111 بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد بوعافم بسيم عنوانه)ا) 

مداغ   63311 مداغ  السالم  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد بوعافم بسيم عنوانه)ا) 

حي السالم مداغ 63311 مداغ بركان

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  ب15كان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 495.

157I

FIGESEC SARLAU

BELVAS FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي1 نشاط الشركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،

40160، MARRAKECH MAROC

BELVAS FER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي مسجر رقم 

521تجزئة رياض اوريكا تسلطانت 

مراكش مسجر رقم 521تجزئة رياض 

اوريكا تسلطانت مراكش - 41165 

مراكش املغرب.
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تغيي1 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.113717
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تغيي1   2121 14 غشت  املؤرخ في 
نشاط الشركة من «-مقاول في نجارة 

االلومنيوم
لومنيوم  باال  التزويد  في  -املقاول 

واملرايا ووضعها
«-املسجر بالسصصيل في  إلى  -تاجر» 

مواد البناء
-العقاقي1ي )البائع بالسصصيل)

واألشغال  البناء  في  -املقاول 
املخسلصة».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127134.

158I

MBGA

R&S DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

R&S DEVELOPPEMENT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 275 
شارع الزرقطوني 21151 - 21151 

الدارالبيضاء املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.349495

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زينب اهري ش  )ة)  تصويت السيد 
أفل  من  اجس اعية  حصة   1.111
)ة)  السيد  لصائدة  حصة   1.111
غشت   13 بساريخ  بنشامة  هشام 

.2121

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791958.
159I

مكسب توثيق

 PLANE IMAGE
MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكسب توثيق
اقامة الباتول الطابق الثاني زاوية 
شارع مح د الخامس وزنقة مح د 

البقال جليز مراكش ، 41111، 
مراكش املغرب

 PLANE IMAGE MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املدينة، 
درب موالي عبد القادر، حي ضبا�سي 

رقم 42 مراكش 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117311

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 PLANE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IMAGE MARRAKECH
شراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تسيي1 وكراء ج يع العقارات باملغرب

السجارية  األنشطة  ج يع  إنجاز 
والصنية باملغرب

املنسوجات  ج يع  وبيع  شراء 
الصنية.

املدينة،   : عنوان املقر االجس اعي 
درب موالي عبد القادر، حي ضبا�سي 
مراكش   41111 مراكش   42 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   51  : السيد بريص ماردن 

بقي ة 5.111 درهم للحصة .

:  السيدة هيلين أريكطون ماردن 

درهم   5.111 بقي ة  حصة   51

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ماردن  بريص  السيد 

القادر،  عبد  موالي  درب  املدينة، 

42 41111 مراكش  حي ضبا�سي رقم 

املغرب.

ماردن  أريكطون  يلين  السيدة 

درب موالي عبد  املدينة،  عنوانه)ا) 

 41111 42 القادر، حي ضبا�سي رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

أرحال  الواحد  عبد  السيد 

3 رقم  إقامة األمي1ة  عنوانه)ا) جليز، 

مراكش   41111 السصلي  الطابق   1

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   23 السجارية ب راكش بساريخ 

2121 تحت رقم 126311.

161I

ديوان الثوتيق العصري

ESPACE MIAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين م ثل قانوني للشركة

ديوان الثوتيق العصري

تجزئة االندلس 3 اقامة جس ين 

مج وعة السكنية 11 ع ارة 4 شقة 

3 الطابق االول بوسكورة النوافر ، 

2711، بوسكورة املغرب

ESPACE MIAMAR «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 21 اقامة 

ميامار عين الشق الدار البيضاء - - 

الدار البيضاء املغرب.

«تعيين م ثل قانوني للشركة»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.151861
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
وتبعا   2121 يونيو   23 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  الحالي  املسي1  السسقالة 

امل ثل)ين) القانوني)ين): 
- ف اد مح د

- ماركا ايوب 
espace MIAMAR شركة ذات   -
مقرها  الكائن  املحدودة  املسؤولية 
عين  ميامار  اقامة  ب:  اإلجس اعي 
الشق 21671 الدار البيضاء املغرب 

عند  السجاري  السجل  رقم 
االقسضاء: 151861

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791492.
161I

fiduciaire fiamzi

هي طرنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire fiamzi
38 زنقة اشبلية رقم 1/38 طنجة 
38 زنقة اشبلية رقم 1/38 طنجة، 

91111، طنجة املغرب
هي طرنس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي نجيبه 
زنقة 88 رقم 11 طنجة - 91111 

طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119659
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
هي   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

طرنس .



عدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121)الجريدة الرسمية   18348

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والوسيط  والدولي  محلي  البصائع 

النقل البصائع محلي والدولي.
عنوان املقر االجس اعي : حي نجيبه 
 91111  - طنجة   11 رقم   88 زنقة 

طنجة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د ش الل : 111 حصة 

بقي ة 1.111 درهم للحصة . 
السيد مح د ش الل : 111 بقي ة 

1.111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ش الل  مح د  السيد 
 91111 6 112 رقم  حي البختي زنقة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  ش الل  مح د  السيد 
 91111 6 112 رقم  حي البختي زنقة 

طنجة املعرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245588.
162I

ديوان الثوتيق العصري

ESPACE MIAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة
ديوان الثوتيق العصري

تجزئة االندلس 3 اقامة جس ين 
مج وعة السكنية 11 ع ارة 4 شقة 
3 الطابق االول بوسكورة النوافر ، 

2711، بوسكورة املغرب
ESPACE MIAMAR «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: 21 اقامة 
ميامار عين الشق الدار البيضاء - - 

الدار البيضاء املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.151861

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2121

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

تبعا  للشركة مع مقسضيات القانون: 

لسصويت ج يع الحصص االجس اعية 

لشركة ESPACE MIAMARE لشركاء 

النضام  مالئ ة  اعادة  تعين  جدد 

بالخوص  فصوله  وتحيين  االسا�سي 

النضام  من   9 والصصل   6 الصصل 

االسا�سي املؤسسس للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791492.

163I

conseils sarl

 DOMPEYRE IMMOBILIERE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

conseils sarl

شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكسب 
رقم 19 طنجة، 91111، طنجة 

املغرب

 DOMPEYRE IMMOBILIERE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 39 شارع 

موالي يوسف اقامة السالم الطابق 

9 رقم 36 - 91111 طنجة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.116511

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 غشت   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

زريوح  مح د  )ة)  السيد  تصويت 

11 حصة اجس اعية من أفل 1.111 
زيطان  )ة)  السيد  لصائدة  حصة 

مصطصى بساريخ 13 غشت 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245567.

164I

Cabinet Comptable Marzofid

A.J.H CALL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
A.J.H CALL SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
الخامس إقامة أناس ماجوريل 

رقم43 باب دكالة - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 A.J.H  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.CALL SARL AU
*مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال
تصدير خدمات مركز االتصال   *
)خدمة  الهاتف  خدمات  وتصدير   ،

الع الء عن ُبعد) ؛
*السجارة العامة:.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ماجوريل  أناس  إقامة  الخامس 
مراكش   41111  - باب دكالة  رقم43 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيدة ايت مومة لبنى 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة ايت مومة لبنى عنوانه)ا) 

72 درب املكينة فغي1 قصبة مراكش 

41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة ايت مومة لبنى عنوانه)ا) 

72 درب املكينة فغي1 قصبة مراكش 

41111 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 186953.

165I

MBGA

R&S DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

R&S DEVELOPPEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 275 

شارع الزرقطوني 21151 - 21151 

الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.349495

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تم تعيين  13 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

بنشامة هشام ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791958.

166I
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le partenaire fiscal

LINDA CITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

le partenaire fiscal
49 شلرع ع ر الخطاب طابق 3 رقم 

6 ع ارة ال15كة، 91111، طنجة 
املغرب

LINDA CITY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 
الصناعية املجد ,رقم 774 الطابق 

3 - 91111 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.61833

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2121 تم تحويل  11 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 774 ,رقم  «املنطقة الصناعية املجد 
الطابق 3 - 91111 طنجة املغرب» إلى 
تطوان,  الصناعية,طريق  املنطقة   »
امل ر2, تجزئة رقم 72 مكرر - 91111 

طنجة املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 244531.

167I

IBTI DOM

MQ SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IBTI DOM
 N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب
MQ SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11 
الطابق الثاني ع ارة بوبشر شارع 
مح د الخامس بركان - 63311 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MQ  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : االتصاالت 

والتسويق والخدمات .
 11 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
شارع  بوبشر  ع ارة  الثاني  الطابق 
 63311  - بركان  الخامس  مح د 

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 21.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد هشام مو�سى : 211 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة . 
السيد هشام مو�سى : 211 حصة 

بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مو�سى  هشام  السيد 
 BOULEVARD DES BELGES  57
 91611 SAVIGNY SUR ORGE

FRANCE 91111 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  مو�سى  هشام  السيد 
 BOULEVARD DES BELGES  57
 91611 SAVIGNY SUR ORGE

FRANCE 91111 باريس فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   28 بساريخ  ب15كان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 496.

168I

ايطال كونساي

TRADE LINE SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ايطال كونساي

286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 

املغرب

TRADE LINE SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 24 شارع 

االمي1 سيدي مح د حي الرشاد 

القرية سال - 11131 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

34197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRADE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LINE SOLUTIONS

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  الصناعية  أو  السجارية  الع ليات 

الزراعية للخدمة املدنية 

و االستشارات اإلدارية .

24 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

االمي1 سيدي مح د حي الرشاد القرية 

سال - 11131 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد بنحسين عبد الصساح : 211 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد امار نور الدين : 211 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

211 حصة   : السيد املي1 محسين 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 211  : مح د  العزوزي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 211  : مح د  العروي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الصساح  عبد  بنحسين  السيد 
 17 عنوانه)ا) زنقة جبل بوفابر رقم 

سال   11131 القرية سال  حي النصر 

املغرب.

الدين عنوانه)ا)  نور  امار  السيد 
الصصاء  حي  الحي ر  واد  زنقة   68

القرية 11131 سال املغرب.

السيد املي1 محسين عنوانه)ا) حي 

كهكخعصض  زنقة  املصضل  الشيخ 
رقم 52 11131 سال املغرب.

السيد العزوزي مح د عنوانه)ا) 

 51 رقم  االقصر  زنقة  االنبعات  حي 

11131 سال املغرب.

عنوانه)ا)  مح د  العروي  السيد 

 4 شقة   36 ع ارة  مع ورة  تجزئة 

حصين 11131 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الصساح  عبد  بنحسين  السيد 
 17 عنوانه)ا) زنقة جبل بوفابر رقم 

سال   11131 القرية سال  حي النصر 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2121 تحت رقم 797.

169I

VISION VASTE CONSULTING

PRO-GAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

PRO-GAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع أبي 

الحسن الشادلي إقامة وردة رقم 

2 الطابق األر�سي - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 شتن15   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

PRO-  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.GAS

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزيوت  واملحروقات،  البنزين 

واألشغال  الغيار  قطع  والتشحيم، 

املخسلصة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

أبي الحسن الشادلي إقامة وردة رقم 

طنجة   91111  - األر�سي  الطابق   2

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد سقال يوسف : 411 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 311  : سلي ان  اشكوك  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

311 حصة   : السيد كريم الدباغ 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يوسف  سقال  السيد 
طنجة   91111 الدرازين  زنقة   55

املغرب.

سلي ان  اشكوك  السيد 

إقامة  شارع موالي رشيد  عنوانه)ا) 
 91111  48 رقم   9 الشاطئالذهبي 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  الدباغ  كريم  السيد 
زنقة ابن البنا رقم 11 91111 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  سقال  السيد 
طنجة   91111 الدرازين  زنقة   55

املغرب
سلي ان  اشكوك  السيد 
إقامة  شارع موالي رشيد  عنوانه)ا) 
 91111  48 رقم   9 الشاطئالذهبي 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكسوبر   14 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 234756.
171I

N2M CONSEIL-SARL

TRANS HDC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
TRANS HDC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن الثاني العروي رقم 316 - 
62111 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRANS HDC

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي لحساب الغي1

نقل االمسعة لحساب الغي1

املراسلة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  316 رقم  العروي  الثاني  الحسن 

62111 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : علي  حدو�سي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  علي  حدو�سي  السيد 

 62111 افسو  سلي ان  اوالد  دوار 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  علي  حدو�سي  السيد 

 62111 افسو  سلي ان  اوالد  دوار 

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 18 غشت 

2121 تحت رقم 3724.

171I

L EXPERT DE GESTION

RUSSO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

L EXPERT DE GESTION

 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA IMM 14 APPT

 04 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RUSSO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دار الصقيه 

رزوقي حارة الصورة درب سلي ة رقم 

25 مراكش املدينة - 41111 مراكش 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.94683
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ANGELINA )ة)  السيد  تصويت 
RUSSO 1.111 حصة اجس اعية من 
أفل 1.111 حصة لصائدة السيد )ة) 
 19 بساريخ   RAFFAELE DE MARCO

غشت 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126933.
172I

NEGOCEMAR

اينوفاسيونيس ماركيتينغ كال 
سانتر

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب
اينوفاسيونيس ماركيسينغ كال سانت1 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
املضيق الجديد, البناية املس اة 
املضيق 1-93-1, الطابق االر�سي, 

املضيق. - 93211 املضيق - الصنيدق 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
31195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
اينوفاسيونيس ماركيسينغ كال سانت1.
مراكز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.
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تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املس اة  البناية  الجديد,  املضيق 
االر�سي,  الطابق   ,1-93-1 املضيق 
املضيق. - 93211 املضيق - الصنيدق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 251  : السيد اللريني عبد املجيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد اللريني هشام : 251 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
املجيد  عبد  اللريني  السيد 
املجاهدين  زنقة   64 عنوانه)ا) 

91111 طنجة املغرب.
السيد اللريني هشام عنوانه)ا) 64 
حي املجاهدين 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
املجيد  عبد  اللريني  السيد 
املجاهدين  زنقة   64 عنوانه)ا) 

91111 طنجة املغرب
السيد اللريني هشام عنوانه)ا) 64 
حي املجاهدين 91111 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   14 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 3175.

173I

BELYO CONSULTING GROUPE

ZDM GROUPE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BELYO CONSULTING GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI MARRAKECH ، 40160،

Marrakech املغرب
ZDM GROUPE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 3 ا 13 
ب - ابواب مراكش - 41111 مراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ZDM  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. GROUPE SARL

تشيد   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني واألع ال العامة 

- تطوير وإعادة تأهيل املباني

- أع ال تنظيف الطرق واملعالجة 

البيئية 

- تقديم الخدمات 

- سسي1اد - تصدير..
 3 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 41111  - ابواب مراكش   - ب   13 ا 

مراكش املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأس ال الشركة: 2.111.111 

درهم، مقسم كالسالي:

 11.111  : بوعسبة  زهي1ة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 11.111  : دينار  مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوعسبة  زهي1ة  السيدة 

 13 13 ع ارة  ابواب مراكش منطقة 

ب شقة 3 41111 مراكش املغرب.

حي  السيد مح د دينار عنوانه)ا) 

 41111 293 شيشاوة  املسي1ة الرقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوعسبة  زهي1ة  السيدة 

 13 13 ع ارة  ابواب مراكش منطقة 

ب شقة 3 41111 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127144.

174I

FIDUCIAIRE LAMIN

NOURNAZ INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
NOURNAZ INDUSTRIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

الثالث دوار والد لخضر والد الطيب - 
31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NOURNAZ INDUSTRIE
است1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير،نقل البضائع وأع ال البناء 

أع ال مخسلصة.
الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الثالث دوار والد لخضر والد الطيب - 

31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 334  : نورالدين  كورياط  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
حصة   333  : السيد عزيز مي1يك 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 333  : ك و  النافر  عبد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

نورالدين  كورياط  السيد 
شارع ج15ان خليل   3 رقم  عنوانه)ا) 

ج15ان 24111 الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)  مي1يك  عزيز  السيد 

الجديدة   24111 الوفاء  تجزئة   16

املغرب.

السيد عبد النافر ك و عنوانه)ا) 

E شقة  إقامة أنس الع ارة   5 تجزئة 

147 24111 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مي1يك  عزيز  السيد 

الجديدة   24111 الوفاء  تجزئة   16

املغرب

السيد عبد النافر ك و عنوانه)ا) 

E شقة  إقامة أنس الع ارة   5 تجزئة 

147 24111 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3769.

175I

FIDUCIAIRE LAMIN

 ESPACE EL OUALI DU
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC

 ESPACE EL OUALI DU TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 9 شارع 

الكرز 1 نرجس ب طريق فصرو - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

69257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ESPACE EL OUALI DU TRAVAUX

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري أع ال البناء وأع ال مخسلصة.

شارع   9  : عنوان املقر االجس اعي 

 - فصرو  طريق  ب  نرجس   1 الكرز 

31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عادل الوالي : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

 9 عنوانه)ا)  الوالي  عادل  السيد 

شارع الكرز 1 نرجس ب 31111 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

 9 عنوانه)ا)  الوالي  عادل  السيد 

شارع الكرز 1 نرجس ب 31111 فاس 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3871.

176I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ETOILE HOST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
ETOILE HOST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي املغرب 
العربي ب 2 رقم 287 - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

61823
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. ETOILE HOST
دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتص يم مواقع الويب أو غي1ها
السجارة االلكت1ونية

املخسلصة  االشغال  في  مقاولة 
والبناء .

املغرب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 14111  -  287 رقم   2 ب  العربي 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 411  : الشحم  ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد ح زة الشحم : 611 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم الشحم عنوانه)ا) 
املغرب العربي ب 2 رقم 287 14111 

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  الشحم  ح زة  السيد 
املغرب العربي ب 2 رقم 287 14111 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ابراهيم الشحم عنوانه)ا) 
املغرب العربي ب 2 رقم 287 14111 

القنيطرة املغرب
عنوانه)ا)  الشحم  ح زة  السيد 
املغرب العربي ب 2 رقم 287 14111 

القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 87939.

177I

مكسب السوثيق العصري ب راكش االسساذ ج ال 

محدا

 LA TERASSE DE» 
« MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تصويت حصص

مكسب السوثيق العصري ب راكش 
االسساذ ج ال محدا

زاوية شارع مح د السادس وطريق 
تاركة اقامة كارولين الطابق االول 
الشقة رقم 1 ,2 جليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
 LA TERASSE DE MARRAKECH» 

» شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ب راكش، 
مسجر رقم 14 و15 ع ارة 16 , شارع 
عبد الكريم الخطابي وعالل الصا�سي 

- 41111 مراكش املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.95217

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يوليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

السيوفي  عالء  )ة)  تصويت السيد 
أفل  من  اجس اعية  حصة   333
)ة)  السيد  لصائدة  حصة   1.111
مح د راشد مانع الصال�سي بساريخ 26 

يوليوز 2121.
اللطيف  عبد  )ة)  السيد  تصويت 
من  اجس اعية  حصة   667 مزوز 
أفل 1.111 حصة لصائدة السيد )ة) 
مح د راشد مانع الصال�سي بساريخ 26 

يوليوز 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127121.

178I

ARENA GYM

ARENA GYM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARENA GYM
 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,21

20500، CASABLNACA MAROC
ARENA GYM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي جنان 
مديونة رقم 36 - 29491 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
512187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. ARENA GYM
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرياضة.
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جنان   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الدار   29491  -  36 رقم  مديونة 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عدنان مدثي1 : 111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مدثي1  عدنان  السيد 
درب الصقراء زنقة 38 رقم 12 21551 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  مدثي1  عدنان  السيد 
درب الصقراء زنقة 38 رقم 12 21551 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 27811.
179I

FOUZMEDIA

SASTI TRAV شركة
إعالن مسعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
شركة SASTI TRAV «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: 35 

بيت الخي1 بي1 الرامي الشرقية - - 
القنيطرة املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.53367
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 31 غشت 2121
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
سسي1ة  السيد  وفاة  على  االطالع  تم 
والشريك  الشركة  مسي1  السعيد 
الوحيد. بعد ذلك تم اإلقرار بانسقال 
عقد  في  جاء  ك ا  الوراثي  الحق 

الوراثة املحرر بساريخ 13/18/2121، 

بساريخ  رقم1453  تحت  واملسجل 

أسهم  تقسيم  تقرر   .16/18/2121

املذكور  العقد  حسب  الشركة 

وطنيسه  مح د:  سسي1ة   • يلي:  ك ا 

سسي1ة   • حصة.   G339646، 291

 G622448، 291 وطنيسه  سصيان: 

وطنيتها  فطوم:  بلقا�سي   • حصة. 

سسي1ة   • حصة.   G297088، 126

 G420669، 146 وطنيتها  حنان: 

وطنيتها  وفاء:  سسي1ة   • حصة. 

G529298، 146 حصة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تم تعيين السيد:سسي1ة مح د، 

وطنيسه G339646 ك سي1 للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

سسي1ة  السيد  وفاة  على  االطالع  تم 

والشريك  الشركة  مسي1  السعيد 

الوحيد. بعد ذلك تم اإلقرار بانسقال 

عقد  في  جاء  ك ا  الوراثي  الحق 

الوراثة املحرر بساريخ 13/18/2121، 

بساريخ  رقم1453  تحت  واملسجل 

أسهم  تقسيم  تقرر   .16/18/2121

املذكور  العقد  حسب  الشركة 

وطنيسه  مح د:  سسي1ة   • يلي:  ك ا 

سسي1ة   • حصة.   G339646، 291

 G622448، 291 وطنيسه  سصيان: 

وطنيتها  فطوم:  بلقا�سي   • حصة. 

سسي1ة   • حصة.   G297088، 126

 G420669، 146 وطنيتها  حنان: 

وطنيتها  وفاء:  سسي1ة   • حصة. 

G529298، 146 حصة.

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مح د،  السيد:سسي1ة  تعيين  تم 

وطنيسه G339646 ك سي1 للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 4371.

181I

FOUZMEDIA

DEHRAT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

DEHRAT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية زنقة 

غرنيط وح ان الصطواكي مكسب رقم 

1 - 14111 القنيطرة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.48939

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أسامة دحايني  )ة)  تصويت السيد 

 33 أفل  من  اجس اعية  حصة   16

يونس  )ة)  السيد  لصائدة  حصة 

دحايني بساريخ 27 يوليوز 2121.

أسامة دحايني  )ة)  تصويت السيد 

 33 أفل  من  اجس اعية  حصة   17

فارس  )ة)  السيد  لصائدة  حصة 

دحايني بساريخ 27 يوليوز 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 88173.

181I

3C-AUDIT

 MARKAZE AL QORTOBI

 LITADRIBE WADIRASATE

WAL BOHOUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

3C-AUDIT

 Av Anoual, 1er étage Appt

 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

MARKAZE AL QORTOBI

 LITADRIBE WADIRASATE WAL

BOHOUTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
فصرو ع ارة 214 الطابق األول 

الشقة رقم 2 حي موالي عبد هللا 

الدار البيضاء - 21481 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.338117

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2121 يوليوز   12 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 MARKAZE الوحيد  الشريك  ذات 

 AL QORTOBI LITADRIBE

 WADIRASATE WAL BOHOUTE

درهم   111.111 رأس الها  مبلغ 

شارع  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
األول  الطابق   214 ع ارة  فصرو 

الشقة رقم 2 حي موالي عبد هللا الدار 

البيضاء  الدار   21481  - البيضاء 

لصشلها في تحقيق   : املغرب نتيجة ل 

تم تحديد املكسب  غرضها املؤس�سي. 

فصرو  شارع  في  للسصصية  الرئي�سي 

ع ارة 214 الطابق األول الشقة رقم 

12 حي موالي عبد هللا الدار البيضاء.

شارع  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
األول  الطابق   214 ع ارة  فصرو 

الشقة رقم 2 حي موالي عبد هللا الدار 

البيضاء  الدار   21481  - البيضاء 

املغرب. 

و عين:

حي1ابي  فالح  السيد)ة) 

مارس   3 القدس  شارع  وعنوانه)ا) 

ع ارة س عين الشق   1 الشقة رقم 

21153 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 788449.

182I

FOUZMEDIA

 SOCIETE AGRICOE SALMI
ALI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE AGRICOE SALMI ALI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14111 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE AGRICOE SALMI ALI

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االسسغالل الصالحي

املخسلصة  االشغال  في  مقاول 

واشغال البناء.

 59  : االجس اعي  املقر  عنوان 

إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 

 14111  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السالمي  علي  السيد 
 14111 دوار لعيايدة عامر الش الية 

سيدي يحيى الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  السالمي  علي  السيد 
 14111 دوار لعيايدة عامر الش الية 

سيدي يحيى الغرب املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم -.

183I

SAGEST

LIBERTY MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
LIBERTY MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 و8 رقم 
36 ا تجزئة فوفيا طريق اموزار 

سايس - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69239
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LIBERTY MARKET

سوق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

م ساز.

و8   7  : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم 36 ا تجزئة فوفيا طريق اموزار 

سايس - 31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

911 حصة   : السيد رشيد سيدنا 

بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد هشام سيدنا : 911 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 911  : العابدي  يونس  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 911  : السيد اس اعيل العابدي 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 1.411  : السيد ابراهيم العابدي 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سيدنا  رشيد  السيد 

كثافة زنقة 5 رقم 7 سيدي ال15نو�سي 

21611 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  سيدنا  هشام  السيد 

كثافة زنقة 5 رقم 7 سيدي ال15نو�سي 

21611 الدار البيضاء املغرب.

العابدي عنوانه)ا)  السيد يونس 

اوالد  الساقية  بوعبيد  اوالد  دوار 

الطيب 31111 فاس املغرب.

العابدي  اس اعيل  السيد 
زنقة الجاللي الغرباوي   71 عنوانه)ا) 

فاس   31111 الدكارات   1 حي طارق 

املغرب.

السيد ابراهيم العابدي عنوانه)ا) 

 61111 السادس  مح د  مسجد 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد ابراهيم العابدي عنوانه)ا) 

 61111 السادس  مح د  مسجد 

وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3859.

184I

RAIS AUDIT&CONSEIL

MOUSSAFIR HOTELS

شركة املساه ة

تجديد مدة مزاولة مهام املسي1ين

 MOUSSAFIR HOTELS

شركة مجهولة ا إلسم رأس الها 

253.111.111 درهـــم

مقرها اال جس اعي : الدار البيضا 

ء كولين II – طريق نوافر سيدي 

معروف

السجل السجاري الدارالبيضاء : رقم 

135865

إعــادة مـهـام مـسـصـرفين

1. إن الج ع العا م العادي السنوي 

قـــد   2121 مايو   31 بساريخ  املنعقد 

قــرر تجديد مهـام املسصرفين الآلتية 

تنسهي  سنوات  سسة  ملدة  أس اؤهم 

العادي  العام  الج ع  إنعقاد  عند 

املسعلق بحسابات سنة 2126 : 

طرف  من  م ثلة   RISMA S.A  -

ك  ثل  السيد مح د أمين الشرقي، 

دائم للشركة لدى مجلس اإلدارة، 

ATTIJARIWAFA BANK م ثلة   -

الروي�سي،  يوسف  السيد  من طرف 

ك  ثل دائم للشركة لدى مجلس اإل 

دار ة، 

 ACCOR GESTION MAROC  -

ح يد  السيد  طرف  من  م ثلة 

ك  ثل دائم للشركة لدى  بنطاهر، 

مجلس اإلدارة، 

لـدى  القانوني  اإليداع  ثم   .2

 ، بالدارالبيضاء  الــسجارية  املحك ـة 

تـحت عـدد   2121 غشت   23 بساريخ 

.791435
مقسطف من أجل اإلشهار.

185I
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MOORISH

CHEZ VOUS IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيضاء املغرب
CHEZ VOUS IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد 119 
الطابق 3 شقة 43 كليز مراكش 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CHEZ  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.VOUS IMMO
وكالة   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية ؛
• تقديم الخدمة..

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
جواد  اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
119 الطابق 3 شقة 43 كليز مراكش 

41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : الضبا�سي  ملياء  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الضبا�سي عنوانه)ا)  السيدة ملياء 
رقم 111 حي األمل جديد باب السيصر 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الضبا�سي عنوانه)ا)  السيدة ملياء 
رقم 111 حي األمل جديد باب السيصر 

31111 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126956.

186I

NABITAL SARL

NABITAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

NABITAL SARL

 AV MOHAMED BEN 121

 ABDELLAH 1ER ETAGE 121 AV

 MOHAMED BEN ABDELLAH

 1ER ETAGE، 90000، tanger

MAROC

NABITAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 3 ابن 
رشد، طنجة طنجة 91111 طنجة 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.31923

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2118 أكسوبر   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 inversiones )ة)  السيد  تصويت 

حصة   benalup 2004 SL 98.605

حصة   98.615 اجس اعية من أفل 

 PROMOCIONES (لصائدة السيد )ة

 NAZARENAS LAUREANO SL

بساريخ 17 أكسوبر 2118.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

ف15اير   18 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2111 تحت رقم 461.

187I

BUSINESS AUDITAX

 LINKS CONSULTING
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تصويت حصص

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC

 LINKS CONSULTING MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ابن 
تاشصين الطابق 2 رقم 3 - 91111 

طنجة املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.111369

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2121 يونيو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 LINKS )ة)  السيد  تصويت 
حصة   CONSULTING 1.111
 1.111 أفل  من  اجس اعية 
 LINKS )ة)  السيد  لصائدة  حصة 
بساريخ   CONSULTING PARTNERS

25 يونيو 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   16 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245198.
188I

ait chengat sokayna

CELIA TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ait chengat sokayna
زنقة طرابلس 1 رقم 21 ، 91111، 

طنجة املغرب
CELIA TECHNOLOGIES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي واد غااللة 
قيادة قصر املجاز فحص لنجرة - 

91111 القصر الصغي1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119689

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CELIA  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.TECHNOLOGIES
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وشراء وتصدير واسسي1اد ج يع انواع 
والصيانة  الكهرباء  اشغال  املعدات 

اشغال البناء ..
عنوان املقر االجس اعي : واد غااللة 
 - لنجرة  فحص  املجاز  قصر  قيادة 

91111 القصر الصغي1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : زرهون  ليلى  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 
 1111  : زرهون  ليلى  السيدة 

بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زرهون  ليلى  السيدة 
 312 ع ارة   29 مج وعة   1 العرفان 
طنجة   91111  15 رقم   2 طابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  زرهون  ليلى  السيدة 
 312 ع ارة   29 مج وعة   1 العرفان 
طابق 2 رقم 15 91111 طنجة الغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7676.
189I
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RAIS AUDIT&CONSEIL

 HORIZONS COMPETENCES

 HOTELIERES ‘PRIVE’ «

»HCH
إعالن مسعدد القرارات

 HORIZONS COMPETENCES

 HOTELIERES ‘PRIVE’ «HCH» 

شــركة مجــهولة اإلســم رأس الها 

311.111 درهم

مقر ها اال جس ا عي : الــدار البـيـضاء 

97، شارع املسي1ة خضراء

السجل السجاري : الدار البيضاء رقم 

154261

إلغاء مهام مسصرف

الوضعـية الصافـية أقـل عن ربع 
رأس ال

اإلقـــرار باسس رارية الشركة

املزدوج  العام  الج ع  ن  إ   .1

)العادي وغي1ا لعادي) املنعقـد بساريخ 

31 مايو 2121 قد قرر:

تاجانيا  السيدة  مهام  إلغاء   -

بوريك من منصب مسصرفة للشركة،

عــدم حــل الشركة واسس راريتها   -
رغــم أن وضعـيسـها الصافـية تـقـل عن 

ربع رأس الها االجس اعي.

لـدى  القانوني  يـداع  اإل  ثم   .2

الـ حـكـ ة الــسجارية با لــدارالــبـيضاء، 

عـــدد  تــحت  غشت2121   23 بساريخ 

.791436
مـقــسـطــف من أ جــل اإل شــهــا ر.

191I

NABITAL SARL

NABITAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

NABITAL SARL

 AV MOHAMED BEN 121

 ABDELLAH 1ER ETAGE 121 AV

 MOHAMED BEN ABDELLAH

 1ER ETAGE، 90000، tanger

MAROC

NABITAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ابن رشد، 
طنجة طنجة 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.31923
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2111 أبريل   19 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 
 FRANCISCO GUZMAN
 GARCIA MODESTO MORENO
 MAESTRE, Mr JOSE CONDE

LLORENTE ك سي1 آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2111 تحت رقم 1614.
191I

CGA MED CONSULTING SARL مـكـسـب الـخـدمــات 

فـي الـ حـاسبـة، االستشارات الـقـانـونـيـة، الـجـبـائـيـة 

وتـنـظـيـم الشـركــــــات

MABO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CGA MED CONSULTING SARL
مـكـسـب الـخـدمــات فـي الـ حـاسبـة، 
االستشارات الـقـانـونـيـة، الـجـبـائـيـة 

وتـنـظـيـم الشـركــــــات
 RUE HAY HAYANNI N 20

 LOCAL B ، 90000، TANGER
MAROC

MABO CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
موالي عبد العزيز قيسارية األمل 
، دكان رقم 12 - 91111 طنجة 

املغرب .
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.52111

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2117 نون15   15 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   MABO CAR
مقرها  وعنوان  درهم   511.111
العزيز  عبد  موالي  اإلجس اعي شارع 

 -  12 رقم  دكان   ، األمل  قيسارية 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   91111

تراكم الخسائرلعدة سنوات .

شارع  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

 ، األمل  قيسارية  العزيز  عبد  موالي 

دكان رقم 12 - 91111 طنجة املغرب. 

و عين:

الخطيب  ع ر  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) بلجيكا 7112 لييج بلجيكا 

ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : شارع موالي عبد 

العزيز قيسارية األمل ، دكان رقم 12

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

دجن15   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2117 تحت رقم 198124.

192I

FORMACONS

FORMACONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FORMACONS

 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme Etage ، 90000، TANGER

MAROC

FORMACONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

47 مصساح الخي1 شارع ولي العهد - 

91111 طنجة املغرب .

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.114285

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 دجن15   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

علمي  نجيب  )ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   251

1.111 حصة لصائدة السيد )ة) ع اد 

فاتح بساريخ 28 دجن15 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   14 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 237878.

193I

CRECHE FONDATION CHIFAE 

 CRECHE FONDATION
CHIFAE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CRECHE FONDATION CHIFAE
رقم 75 تجزئة اللويزات فهريج 
كناوة رقم 75 تجزئة اللويزات 

فهريج كناوة، 31111، فاس املغرب
 CRECHE FONDATION CHIFAE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 75 
تجزئة اللويزات فهريج كناوة - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69291
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CRECHE FONDATION CHIFAE
أسسقبال   : غرض الشركة بإيجاز 
االطصال من سن ثاالت أشهر إلى أربع 

سنوات 
أربع  سن  من  االطصال  إسسقبال 

سنوات إلى ست سنوات 
خدمة السعليم

وتن ية  والت1فيه  اللعب  خدمة 
القدرات.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - تجزئة اللويزات فهريج كناوة   75

31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 61.711 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

مسكين عنوانه)ا)  السيدة شصاء 
رقم 75 تجزئة اللويزات فهريج كناوة 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

مسكين عنوانه)ا)  السيدة شصاء 
رقم 75 تجزئة اللويزات فهريج كناوة 

31111 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3889.

194I

fhm conseil sarl

SARAYOLI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fhm conseil sarl

 rue el yemen rsd la cote 11

 10 rue el yemen rsd la cote،

90000، tanger maroc

SARAYOLI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي رشيد إقامة عايدة فيالج 

بناية رقم 7 طابق األر�سي رقم 32 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

 118553

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SARAYOLI

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السج يل والعناية لسيدات.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

موالي رشيد إقامة عايدة فيالج بناية 

رقم 7 طابق األر�سي رقم 32 - 91111 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : سقاط  سارة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سقاط  سارة  السيدة 

 75 رقم   12 إقامة فضل هللا ع ارة 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  سقاط  سارة  السيدة 

 75 رقم   12 إقامة فضل هللا ع ارة 

91111 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 244616 .

195I

SAHEL CONSULTING

cofrigob boujdour
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

SAHEL CONSULTING

 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE

MAROC

cofrigob boujdour شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

9 و11منطقة الصناعية بوجدور 

قطعة 2 71111 بوجدور املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.17873

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 غشت   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تصويت السيد )ة) لحبيب ملدي يغ 

أفل  من  اجس اعية  حصة   511

)ة) سلمى  511 حصة لصائدة السيد 

ملدي يغ بساريخ 25 غشت 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

31 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2121 تحت رقم 2788/21.

196I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE ADHAM
ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE ADHAM

ENGINEERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي عبد 
املومن بني انصار - 62111 الناظور 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.14749

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 يوليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تيعالتي  مني1  )ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   311

1.111 حصة لصائدة السيد )ة) ح يد 

الت1ابي بساريخ 26 يوليوز 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور بساريخ 26 غشت 

2121 تحت رقم 3783.

197I

N2M CONSEIL-SARL

UNITRAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
UNITRAMED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 

ازالف بني توزين - 62253 الدريوش 
املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18599
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد )ة) مح د االسروتي 
أفل  من  اجس اعية  حصة   511
1.111 حصة لصائدة السيد )ة) جالل 

منور بساريخ 11 غشت 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بالناضور بساريخ 27 غشت 

2121 تحت رقم 3795.

198I

NACHIT CONSULTING & TRADING

 Cabinet de kinésithérapie
ALAMI Intissar

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 NACHIT CONSULTING &
TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 173
 MANSOUR ET SOCRATE IMM
 ESPACE AL ANDALOUSSE 3E
 ETG ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 Cabinet de kinésithérapie
ALAMI Intissar شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد



عدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121)الجريدة الرسمية   18358

وعنوان مقرها اإلجس اعي ديار 

االندلس اقامة جاس ين 4 الطابق 4 
رقم 19 بوسكورة - - الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514111

 14 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 Cabinet de kinésithérapie

. ALAMI Intissar

اخصائى   : غرض الشركة بإيجاز 

تدليك-  مروض-   - الطبيعي  العالج 

وعالجات اخرى.

ديار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق   4 جاس ين  اقامة  االندلس 
4 رقم 19 بوسكورة - - الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 21.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

:  السيدة علمى لعرو�سي انسصار 

211 حصة بقي ة 111 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

انسصار  لعرو�سي  علمى  السيدة 
 19 31 رقم  عنوانه)ا) لكري ات زنقة 

- الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

انسصار  لعرو�سي  علمى  السيدة 
 19 31 رقم  عنوانه)ا) لكري ات زنقة 

- الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791718.
199I

cabinet fiduciaire zghoud

IMRAN GRAVIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
90010، TANGER MAROC

IMRAN GRAVIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
القوادس شارع 48 رقم 23 بئ1 الشصا 

- 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

79863
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2116 دجن15   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IMRAN GRAVIE
سريغافي   : غرض الشركة بإيجاز 
على ج يع اشكال األتواب للحساب 
الشخ�سي ولألخرين وكل ما له عالقة 

بالهدف األسا�سي للشركة.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
القوادس شارع 48 رقم 23 بئ1 الشصا 

- 91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د بلعناية : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلعناية  مح د  السيد 

بئ1   31 رقم   44 حي القوادس شارع 

الشصا 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بلعناية  مح د  السيد 

بئ1   31 رقم   44 حي القوادس شارع 

الشصا 91111 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2117 تحت رقم 179768.

211I

SARL

ALLIED PARTNERS SARL
إعالن مسعدد القرارات

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

ALLIED PARTNERS SARL «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 131 شارع 

انصا إقامة ازور رقم 11 ب - 22111 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.395235

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 31 دجن15 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 111.111 من  الشركة  رأس ال  رفع 

 111 بقي ة   2.151.111 إلى  درهم 

درهم للسهم 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ياسين  السيد  بين  ما  حصص  بيع 

إبراهيمي والسيد مح د إبراهيمي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

إبراهيمي  ياسين  السيد  مساه ة 

؛ مساه ة مح د  درهم   1.175.111

إبراهيمي 1.175.111 درهم

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
هو  للشركة  الحالي  رأس ال  مايلي: 
2.151.111 درهم مقس ة إلى 2.151 
ياسين  للحصة  درهم   111 حصة؛ 
حصة ومح د   11.751 إبراهيمي ب 

إبراهيمي ب 11.751 حصة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 28383.
211I

SARL

COHEN CARS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
COHEN CARS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
سومية إقامة شهرزاد 3 الطابق 
5 رقم 22 النخيل - 22111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

512613
 18 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.COHEN CARS SARL
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
وتصدير  واسسي1اد  وتوزيع  وتجارة 

املركبات.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق   3 شهرزاد  إقامة  سومية 
الدار   22111  - النخيل   22 رقم   5

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

الشركة YCA : 999 حصة بقي ة 
111 درهم للحصة .

حصة   1  : كوهن  يونس  السيد 
بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

زنقة  عنوانه)ا)   YCA الشركة 
الطابق   3 شهرزاد  إقامة  سومية 
الدار   22111 النخيل   22 رقم   5

البيضاء املغرب.
السيد يونس كوهن عنوانه)ا) 51 
 31111 اي وزار  طريق  شالة  شارع 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد يونس كوهن عنوانه)ا) 51 
 31111 اي وزار  طريق  شالة  شارع 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 28315.
212I

مكسب محاسبة

tanmiya agricole sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب محاسبة
ع ارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211 الرشيدية ، 52114، 

الرشيدية املغرب
tanmiya agricole sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي فصر 

تزموريت الخنك الرشيدية - 52111 
الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
15119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.tanmiya agricole sarl

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلصة أو املقاول البناء

رائد أع ال بناء أنابيب مياه الري 

الزراعية

للطاقة  األلواح  أو  املعدات  تاجر 

الش سية .

فصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تزموريت الخنك الرشيدية - 52111 

الراشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد هشام أولقايد : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : الصقي1  السيد عبدالصساح 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أولقايد  هشام  السيد 

مدغرة  ت اسينت   11 رقم  مزرعة 

الراشيدية 52111 الرشيدية املغرب.

الصقي1  عبدالصساح  السيد 

عنوانه)ا) شارع 11 الرقم 11 السهب 

الراشيدية 52111 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  أولقايد  هشام  السيد 

مدغرة  ت اسينت   11 رقم  مزرعة 

الراشيدية 52111 الراشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1145.

213I

STE ANGLE DE GESTION SARL

dream dawn

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أح د الحريزي تجزئة 

الس س اني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93111، تطوان املغرب

dream dawn شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي العباس قيسرية حدادو رقم 8 

الشالل - 93111 تطوان املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.7969

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2121 يوليوز   29 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

dream dawn مبلغ رأس الها 11.111 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

رقم  قيسرية حدادو  العباس  موالي 

املغرب  تطوان   93111  - الشالل   8

نتيجة ل : انخصاض رقم املعامالت.

شارع  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

موالي العباس قيسرية حدادو رقم 8 

الشالل - 93111 تطوان املغرب. 

و عين:

الحداد  هشام  السيد)ة) 

 13 رقم  املقاومة  شارع  وعنوانه)ا) 

)ة)  تطوان املغرب ك صصي   93111

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 3243.

214I

YG ET ASSOCIES

 MOROCCO REIT
MANAGEMENT

شركة املساه ة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

YG ET ASSOCIES
165 شارع عبد املومن 

الع ارة B الطابق 3 ، 21111، 
CASABLANCA MAROC

 MOROCCO REIT
MANAGEMENT شركة املساه ة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي نادي 
 ، A1 آنصا، رياض آنصا 59 ، بلوك

الطابق 7 الرقم 74 - 21171 الدار 
البيضاء املغرب .

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.354771
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تحويل   2121 ماي   31 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
«حي نادي آنصا، رياض آنصا 59 ، بلوك 
 21171  -  74 الرقم   7 الطابق   ،  A1
 187» إلى   » املغرب  البيضاء  الدار 
ب  وليلي  إقامة  املومن  عبد  شارع 
 -  4 الطابق   11 الشقة  الدرج ب،   ،

21251 الدار البيضاء املغرب «.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791454.
215I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

AFAYLAL FAST TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
AFAYLAL FAST TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنقة السينا اقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 

91111 طنجة املغرب



عدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121)الجريدة الرسمية   18360

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AFAYLAL FAST TRANS
النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع
- السصدير واالسسي1اد.

ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ابراهيم الروداني زنقة السينا اقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 91111 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
: افيالل  الزهرة  فاط ة   السيد 
511 حصة بقي ة 111 درهم للحصة.

 511  : افيالل  اس اعيل  السيد 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

افيالل  الزهرة  فاط ة  السيد 
زنقة  بوسيجور  تجزئة  عنوانه)ا) 
مارتيل رقم 11 91111 طنجة املغرب.
السيد اس اعيل افيالل عنوانه)ا) 
تجزئة بوسيجور زنقة مارتيل رقم 11 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
افيالل  الزهرة  فاط ة  السيد 
زنقة  بوسيجور  تجزئة  عنوانه)ا) 
مارتيل رقم 11 91111 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245359.

216I

Souhal Consulting

ITK TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Souhal Consulting
 Rue yougoslavie Imm. 82-A Apt.
 14 Gueliz ، 40000، Marrakech

Maroc
ITK TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املسي1ه 

1س رقم 535 مراكش - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ITK  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRANS
نقل   .1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلع لحساب الغي1
2. تجارة اليات البناء
3. اسسي1اد وتصدير.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - مراكش   535 رقم  1س  املسي1ه 

41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : مبارك  ايت  املدني  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 511  : بوترفاس  مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
مبارك  ايت  املدني  السيد 
ديور مراكشية   3 امباركة  عنوانه)ا) 

رقم 8 41111 مراكش املغرب.

السيد مح د بوترفاس عنوانه)ا) 
زنقة  موهوب  تجزئة  طايرت  طريق 

أ21 رقم 26 61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
مبارك  ايت  املدني  السيد 
ديور مراكشية   3 امباركة  عنوانه)ا) 

رقم 8 41111 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127112.
217I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

MASIRAJ TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
MASIRAJ TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنقة السينا اقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119419
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MASIRAJ TRANS
النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع.
ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ابراهيم الروداني زنقة السينا اقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 91111 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : السعدية جنادي  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : القادر معوية  السيد عبد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

جنادي  السعدية  السيدة 

الدعيدعات ج اعة حجر  عنوانه)ا) 

النحل 91111 طنجة املغرب.

معوية  القادر  عبد  السيد 

الدعيدعات ج اعة حجر  عنوانه)ا) 

النحل 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

جنادي  السعدية  السيدة 

الدعيدعات ج اعة حجر  عنوانه)ا) 

النحل 91111 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245361.

218I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 BOULESAID FRERES

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

 BOULESAID FRERES

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

املرس الشطر الثاني قطعة 815 

الطابق 1 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



18361 الجريدة الرسميةعدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 BOULESAID FRERES  :

.CONSTRUCTION

اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء املخسلصة.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 815 قطعة  الثاني  الشطر  املرس 

الطابق 1 - 91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد خليد بلسعاد : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : بلسعاد  توفيق  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلسعاد  خليد  السيد 

 91111 الطويل  حومة  مسنانة  حي 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  بلسعاد  توفيق  السيد 

طنجة   91111 حي بنعجالت اكزناية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بلسعاد  خليد  السيد 

 91111 الطويل  حومة  مسنانة  حي 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245488.

219I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

AFAYLAL FAST TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسسدراك خطٍإ

اسسدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرس ية

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
AFAYLAL FAST TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنقة السينا اقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 

91111 طنجة املغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسسدراك 
الرس ية عدد 5681 بساريخ 15 شتن15 

.2121
الزهرة  فاط ة  السيد   : من  بدال 
افيالل : 511 حصة بقي ة 111 درهم 

للحصة.
 511  : افيالل  اس اعيل  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة.
الزهرة  فاط ة  السيدة   : يقرأ 
افيالل : 511 حصة بقي ة 111 درهم 

للحصة.
 491  : افيالل  اس اعيل  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة.
الباقي بدون تغيي1.

211I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 تيليكوطيك ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

 تيليكوطيك ش.م.م شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 115 شارع 
الدندون وادي زم - 25351 وادي زم 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

تيليكوطيك ش.م.م.

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلصة

السجارة.

 115  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 25351  - زم  وادي  الدندون  شارع 

وادي زم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سهيل  مهداوي  السيد 

زم  وادي   25351 البيطا  حي   118

املغرب.

السيد مح د اس ايلي عنوانه)ا) 

وادي زم   25351 إيكوز  تجزئة   118

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مهداوي  سهيل  السيد 

زم  وادي   25351 البيطا  حي   118

املغرب

السيد مح د اس ايلي عنوانه)ا) 

وادي زم   25351 إيكوز  تجزئة   118

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بوادي زم بساريخ 12 غشت 

2121 تحت رقم 191/2121.

211I

FIDUCIAIRE AL QODS

AGRO KHATTARI EXTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

AGRO KHATTARI EXTRA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك 1 

الرقم 11، 3 مارس الطابق األول - 

23111 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

11839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AGRO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.KHATTARI EXTRA

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحية
تس ين العجول

السصدير واإلسسي1اد.

 1 بلوك   : عنوان املقر االجس اعي 

 - مارس الطابق األول   3  ،11 الرقم 

23111 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد االله خطاري : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

خطاري  االله  عبد  السيد 
اوالد  ح امة  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 
يوسف اوالد سعيد الواد 23111 بني 

مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
خطاري  االله  عبد  السيد 
اوالد  ح امة  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 
يوسف اوالد سعيد الواد 23111 بني 

مالل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 918.

212I

NABITAL SARL

NABITAL SARL
إعالن مسعدد القرارات

NABITAL SARL
 AV MOHAMED BEN ,121

 ABDELLAH - 1ER ETAGE 90000
- tanger - MAROC

NABITAL SARL «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة «

وعنوان مقرها االجس اعي: 3 إبن 
رشد، طنجة 91111 - املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.31923
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 11 يونيو 2117.
تم اتخاذ القرارات السالية

الذي ينص على ما   :1 قرار رقم   -
يلي: تصويت حصص

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار   -
إلى  الشركة  مال  رأس  رفع  يلي:  ما 

26.651.111 درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية:
بند رقم 6: األسهم:

 PROMOCIONES شركة:   -
 NAZARENAS LAUREANO SL :

9.861.511 درهم 

 HABITALIA شركة:   -
 ACTIVIDADES DE PROMOCION
Y SERVICIOS SL : 9.860.500 درهم

 GESTION شركة:   -
 TECNICA DE MONTAJES Y

:CONSTRUCCIONES GTM SA
 2.665.111 درهم 

 FRANCO DE LAS شركة:   -
 :CASAS INVERSIONES SL

1.166.111 درهم
 CABRERA Y LINEROS :شركة - 

 :CONSULTORES SL
1.166.111 درهم

 MOHAMED -السيد: 
 MOURAD CHERIF

 :DOUEAZZANE
1.166.111 درهم

 MANUELA VILCHES :السيدة- 
:QUESADA

 1.166.111 درهم 
 26.651.111 مج وعه:  ما  أي 

درهم 
بند رقم 7: أسهم رأس املال:

رأس مال السهم محدد ب بلغ سسة 
وخ سين  وسس ائة  مليون  وعشرين 
ألف درهم، وينقسم إلى مائسين وسسة 
لكل  سهم  وخ س ائة  ألف  وسسين 
األعضاء  اشت1اك  درهم،  مائة  منها 
وتخصيصهم بالكامل ب ا يتناسب مع 

اشت1اكاتهم، أي 
 PROMOCIONES -شركة: 
 NAZARENAS LAUREANO SL:

98615 حصة،
 HABITALIA -شركة: 
 ACTIVIDADES DE PROMOCION

Y SERVICIOS SL: 98605 حصة
 GESTION -شركة: 
 TECNICA DE MONTAJES Y

:CONSTRUCCIONES GTM SA
 26651 حصة

 FRANCO DE LAS شركة:   -
 :CASAS INVERSIONES SL

11661 حصة
 CABRERA Y LINEROS :شركة -
CONSULTORES SL: 10660 حصة

 MOHAMED -السيد: 
 MOURAD CHERIF

:DOUAZZANE
 11661 حصة

 MANUELA VILCHES :السيدة -
:QUESADA

 11661 حصة
 أي ما مج وعه 266 511 حصة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2117 تحت رقم 2741.

213I

THALAL CONSULTANTS

BOSC INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BOSC INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 GOLF : وعنوان مقرها اإلجس اعي
 AMELKIS, GRAPPE 1 N°16
Marrakech - 40000 مراكش 

املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
. 23253

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2121 مارس   29 في  املؤرخ 
ذات  شركة   BOSC INVEST حل 
رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   151.111
 GOLF AMELKIS, اإلجس اعي 
 GRAPPE 1 N°16 Marrakech -
41111 مراكش املغرب نتيجة لوقف 

النشاط.
و عين:

وعنوانه)ا)  طالل  زهي1  السيد)ة) 
اكنسوس  ع ارة  زياد  ابن  23.طارق 
املغرب  مراكش   41111  18 الشقة 

ك صصي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 GOLF وفي   2121 مارس   29 بساريخ 

 AMELKIS, GRAPPE 1 N°16

مراكش   Marrakech - 40000

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   31 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 125545.

214I

nador conseil sarl au

WORLD HOF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

WORLD HOF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي أوالد 

براهيم شارع الشباب زنقة 115 رقم 

69 - 62111 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.WORLD HOF

اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملنسجات  وتصدير وبيع مواد البناء 

املنزلية  واملنظصات  الغذائية 

واملنسوجات وااللكت1ونيات واألجهزة 

املنزلية..
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: حي أوالد  عنوان املقر االجس اعي 
115 رقم  براهيم شارع الشباب زنقة 

69 - 62111 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
: الرح ان  عبد  الطالب   السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   1.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
الرح ان  عبد  الطالب  السيد 
عنوانه)ا) حي املسسوفف بني انصار 

62111 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الرح ان  عبد  الطالب  السيد 
عنوانه)ا) حي املسسوفف بني انصار 

62111 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 19 غشت 

2121 تحت رقم 3668.

215I

PARTAGE CONSULTING

LA LIGNE RESTAURANT
إعالن مسعدد القرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،91111 ، 76 السادس رقم
املغرب

LA LIGNE RESTAURANT «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
 Centre :وعنوان مقرها االجس اعي

 NREA 183, Avenue Angle Prince
 Héritier, Bureau n°l3 - 90000

طنجة املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.112697

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 13 غشت 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على بيع كل 111 سهم بقي ة 
111.11 درهم للسيد نزيهة العدراوي 

لصالح السيد هشام االزرق

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

قبول اسسقالة املدير الوحيد السيدة 

هشام  السيد  وتعيين  أدراوي  نزيهة 

األزرق بصصسه مديًرا وحيًدا جديًدا

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على النظام األسا�سي الجديد 

القانونية  السعديالت  للشركة نتيجة 

املقررة أعاله وإلغاء القوانين القدي ة 

التي سقطت ولم تعد سارية

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

من  و7   6 املادتين  تعديل  مايلي: 

النظام األسا�سي

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

النظام  من   15 املادة  تعديل  مايلي: 

األسا�سي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7267.

216I

Audicoh

 SOCIETE D’EXPERTISE

 COMPTABLE ET D’AUDIT

DU GHARB
إعالن مسعدد القرارات

Audicoh

ع ارة A، زاوية شارع مصطصى 

املعاني الطابق السادس رقم 32 

ساحة النصر ، 21181، الدار 

البيضاء املغرب

 SOCIETE D’EXPERTISE

 COMPTABLE ET D’AUDIT DU

GHARB «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 7 ، زنقة 

غاندي - - القنيطرة املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.24445

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 14 غشت 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغيي1 االسم السجاري للشركة. وعليه 
فإن االسم الجديد للشركة سيكون: 
FIDUCIAIRE DU GHARB» FIDU-

«GHARB
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  املؤس�سي  الغرض  تعديل 
املحاسبة  أنشطة  حدف  خالل  من 
والسدقيق وعليه فإن غرض الشركة 
الضريبية  االستشارات   : هو  اآلن 

والقانونية واملالية
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
سيسم   ، األسا�سي  النظام  تحديث 
الجديدة  األساسية  األنظ ة  اعس اد 
واستبدال  للنهائي  وبسيطة  بحسة 

األنظ ة األساسية القدي ة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 FIDUCIAIRE» اسم:  الشركة  تأخذ 
FIDU-» شركة   «DU GHARB
GHARB» في ج يع األع ال والصواتي1 
تسعلق  مستندات  وأي  والقسائم 

بالشركة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  كل  في  هو  الشركة  من  الغرض 
املغرب والخارج ، باألفالة عن نصسها 

وبالنيابة عن أطراف ثالثة:
تكوين  ؛  القانونية  املشورة   -
تحول   ، فياغة العقود   ، الشركات 
 ، واالسسحواذ  االندماج   ، الشركات 
السنازل ، السصصية ، األمانة القانونية 
 ، القانونية  اإلجراءات  فياغة   ،
الشركات  وتحكيم  املصالحة  إجراء 
 - ؛  الصناعية  امللكية  استشارات   ،
وتقديم  إنشاء  مالية؛  استشارات 
اإلقرارات  إنشاء  في  املساعدة 
 ، ُبعد  عن  واإلجراءات   ، الضريبية 
واملدفوعات   ، ُبعد  عن  واإلعالنات 
تدقيق  في  واملساعدة   ، ُبعد  عن 
وتنصيذ   ،  CNSS الضرائب وضوابط 

أي خدمة تسعلق بالضرائب واملسائل 

االسسعانة   ، )السصنيف  القانونية 

مشورات   - ؛   (... خارجية  ب صادر 

مالية؛ البحث عن الس ويل واإلعانات 

؛ - مشورات اجس اعية. - استشارات 

الدعم في الخيارات  نظم املعلومات. 

السكنولوجية واخسيار نظام املعلومات 

، وإدارة مشاريع السحول ، واملساعدة 

في تنصيذ أنظ ة تكنولوجيا املعلومات 

وتطبيقات اإلدارة ؛ - االستشارات في 

بإدارة  السنبؤ  البشرية.  املوارد  إدارة 

الوظائف واملهارات ، وخطة الهندسة 

والسدريب ، وإنشاء كشوف املرتبات ، 

والبحث عن ملصات تعريف للشركات 

؛ - السنظيم والرقابة اإلدارية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 4262.

217I

HELP ENTREPRISE

MICO Cooperation
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

MICO Cooperation شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 23 زنقة 

بوريد الطابق الثاني الشقة 4 

الصخور السوداء الدار البيضاء 

21291 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MICO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.Cooperation

السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العاملية.

 23  : االجس اعي  املقر  عنوان 
الشقة  الثاني  الطابق  بوريد  زنقة 

البيضاء  الدار  السوداء  الصخور   4

21291 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد أورالندو ماتيو برونو : 251 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 BENCHETRIT MICHEL السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   : 250

للحصة.

 FARGAN YARIV : 250 السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 251  : سعيد  النابلو�سي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

برونو  ماتيو  أورالندو  السيد 
الطابق  وهران  زنقة   6 عنوانه)ا) 

الدار   21161 كوتي  حي  السصلي 

البيضاء املغرب.

 BENCHETRIT MICHEL السيد 

 75119 شارع الجزائر   29 عنوانه)ا) 

باريس فرنسا.

 FARGAN YARIV السيد 

 RAMAT GAN ISRAEL 18 (عنوانه)ا

5211411 تل أبيب اسرائيل.

نابلو�سي سعيد عنوانه)ا)  السيد 

الرباط   11181 نون15   16 شارع   49

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

برونو  ماتيو  أورالندو  السيد 
الطابق  وهران  زنقة   6 عنوانه)ا) 

الدار   21161 كوتي  حي  السصلي 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791123.

218I

شركة ابن الزاهر لالشغال املخسلصة

شركة ابن الزاهر لالشغال 

املتنوعة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة ابن الزاهر لالشغال املخسلصة

شارع عبد الكريم الخطابي زنقة 

حسن بن امبارك اقامة الخطابية 

ع ارة ب الطابق االول رقم 3 

مراكش ، 41111، مراكش املغرب

شركة ابن الزاهر لالشغال املسنوعة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

عبد الكريم الخطابي زنقة حسن 

بن امبارك اقامة الخطابية ع ارة 

ب الطابق االول رقم 3 مراكش - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

117871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

ابن الزاهر لالشغال املسنوعة .

ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال  بالبناء  الخدمات املسعلقة 

الع ومية .

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

عبد الكريم الخطابي زنقة حسن بن 

ب  ع ارة  الخطابية  اقامة  امبارك 

الطابق االول رقم 3 مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

احسين  ايت  شوقي  السيد 

 16 بلوك  النخيل  تجزئة  عنوانه)ا) 

 41135 مراكش  سيبع   411 رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

احسين  ايت  شوقي  السيد 

 16 بلوك  النخيل  تجزئة  عنوانه)ا) 

 41135 مراكش  سيبع   411 رقم 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم -.

219I

مسسامنة شامة

CASA DE PUERTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تصويت حصص

مسسامنة شامة

شارع املسي1ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي1ة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62111، 

الناظور املغرب

CASA DE PUERTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي كبدانة 

راس املا الناظور - 62111 الناظور 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.15741

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شكري  نبيل  )ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   511

)ة)  السيد  لصائدة  حصة   1.111

مح د قوبع بساريخ 16 غشت 2121.
شكري  نبيل  )ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   511

)ة)  السيد  لصائدة  حصة   1.111

مح د لعربي بساريخ 16 غشت 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور بساريخ 23 غشت 

2121 تحت رقم 3748.

221I

FICOMPTA

SMET INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME ETAGE FES

، 30000، FES MAROC

SMET INGENIERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة رقم 

3، الطابق األول، ع ارة د9 ، إقامة 

األدارسة 2 ، لي1اك، طريق عين 

الشقف - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SMET  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.INGENIERIE
: - فاحب  غرض الشركة بإيجاز 

مكسب دراسات وأبحاث وتحريات
أو  مخسلصة  أشغال  في  املقاول   -

بناءات.
شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 ، د9  ع ارة  األول،  الطابق   ،3 رقم 
إقامة األدارسة 2 ، لي1اك، طريق عين 

الشقف - 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : السيدة فدوى سعيدي 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة فدوى سعيدي عنوانه)ا) 
رقم 3 ع ارة د9 حي األدارسة 31111 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة فدوى سعيدي عنوانه)ا) 
رقم 3 ع ارة د9 حي األدارسة 31111 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3743.
221I

FLASH ECONOMIE

UNIVERS COSMETIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة
مصادق  عرفي  عقد  ب قس�سى   
عليه بالدار البيضاء واملسجل بنصس 
تم   2121 يونيو   11 بساريخ  املدينة 
إنجاز القانون األسا�سي للشركة ذات  
)مساهم واحد)  املسؤولية املحدودة 

ذات املوافصات السالية:

 UNIVERS COSMETIQUE»

أونيصي1   : التس ية   «  SARL AU

كوس يتيك 

زنقة   128  : االجس اعي  املقر   

الدار   6 مكسب  الطابق2  العرعار 

البيضاء. 

الهدف : است1اد وتصدير منسوجات 

السج يل 

 رأس املال: 11111 درهم مقس ة 

111درهم  اجس اعية  حصة  إلى111 

للحصة واملوزعة لصائدة

السيد بوالطيبي اح د................   

111حصة 

 املدة : 99 سنة .

من  مسي1ة  الشركة   : التسيي1   

طرف السيد بوالطيبي اح د.

 لقد تم تسجيل الشركة بالسجل 

الدار  السجارية  املحك ة  السجاري 

البيضاء تحت رقم 517937

بساريخ 23 يونيو2121 .

222I

HELP ENTREPRISE

Restart buro
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

Restart buro شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 23 زنقة 

بوريد الطابق الثاني الشقة 4 

الصخور السوداء - 21291 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.388477

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 2121 تم تحويل

للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الثاني  الطابق  بوريد  زنقة   23» من 

الشقة 4 الصخور السوداء - 21291 

«توسعة  إلى  املغرب»  البيضاء  الدار 

منصور زنقة 51 رقم 17 مكرر سيدي 

البيضاء  الدار   21611  - ال15نو�سي 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791473.

223I

مسسامنة شامة

CASA DE PUERTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي1 جديد للشركة

مسسامنة شامة

شارع املسي1ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي1ة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62111، 

الناظور املغرب

CASA DE PUERTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي راس املا 

كبدانة الناظور - 62111 الناظور 

املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.15741

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تم تعيين  16 غشت  املؤرخ في 

مسي1 جديد للشركة السيد)ة) لعربي 

مح د ك سي1 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 23 غشت 

2121 تحت رقم 3748.

224I

مسسامنة شامة

CASA DE PUERTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

مسسامنة شامة
شارع املسي1ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي1ة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62111، 

الناظور املغرب

CASA DE PUERTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي راس املا 
كبدانة النا ظور - 62111 الناظور 

املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.15741

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تم تعيين  16 غشت  املؤرخ في 

قوبع  مسي1 جديد للشركة السيد)ة) 

مح د ك سي1 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 23 غشت 

2121 تحت رقم 3748.

225I

QUALICIA CONSULTING

 LEKOUCH CONSULTING

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 LEKOUCH CONSULTING SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد



عدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121)الجريدة الرسمية   18366

وعنوان مقرها اإلجس اعي 64 شارع 

عبد هللا املديوني الطابق 1 الشقة 2 

الدار البيضاء املغرب - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

513781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 LEKOUCH CONSULTING SARL

.AU

الع ل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

،وضع  اللحوم  مجال  في  والسدريب 

وتنصيذ ج يع املنسجات الداخلية التي 

شابه  وما  شهادة  بالسدريب،  تس ح 

ذلك من النظافة والسالمة والغذاء ،

إدارة املسالخ وغرف السقطيع ،

ج يع  في  والسدريب  الدعم 

قطاعات الت1بية ،

- املشورة والدعم الزراعي

- اسسي1اد وتصدير .

64 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

عبد هللا املديوني الطابق 1 الشقة 2 

الدار البيضاء املغرب - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : ح يد  الكوش  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ح يد  الكوش  السيد 
عبد  االمي1  شارع  الزيسونة  ساحة   5
مكناس   51111 القادر م ج مكناس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  ح يد  الكوش  السيد 
عبد  االمي1  شارع  الزيسونة  ساحة   5
مكناس   51111 القادر م ج مكناس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 29599.

226I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CREDIT DU MAROC
 OFFSHORE-BANQUE

OFFSHORE
شركة املساه ة

تغيي1 تس ية الشركة

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC
 CREDIT DU MAROC
 OFFSHORE-BANQUE

OFFSHORE شركة املساه ة
وعنوان مقرها االجس اعي شارع 
مح د الخامس وزنقة مو�سى بن 

نصيـر - 91111 طنجـة املغرب.
تغيي1 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
9191

 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تغيي1   2121 يونيو   28 املؤرخ في 
 CREDIT DU» من  الشركة  تس ية 
 MAROC OFFSHORE-BANQUE
 CREDIT DU» إلى   »  OFFSHORE
 MAROC INTERNATIONAL –

. » BANQUE OFFSHORE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245456.

227I

fiduciaire toudgha conseils

شركة اتورز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

fiduciaire toudgha conseils
 N° 274 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
شركة اتورز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
امرزكان حي ايت برى تنغي1 شارع 
امزور حي ايت برى تنغي1 45811 

تنغي1 املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.8363

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2119 11 ف15اير  املؤرخ في 
مسي1 جديد للشركة السيد)ة) لعداد 

يوسف ك سي1 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   16 بساريخ  بتنغي1  االبسدائية 

2116 تحت رقم 573.

228I

centre d’étude de gestion et d’organisation

NUNHEMS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

NUNHEMS MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1 ، 

 ، «C «Ivoire 3 املبنى ، A3 املج وعة
الطابق الثاني - مارينا الدار البيضاء 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.29681
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2121 يونيو   24 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم»   37.911.111»
«111.111 درهم» إلى «38.111.111 
مقافة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791491.

229I

مركز ام اس دي الخاص

مركز ام اس دي الخاص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز ام اس دي الخاص
حي الرازي 52 الشقة رقم 11 جرادة 

، 64551، جرادة املغرب
مركز ام اس دي الخاص شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الرازي 
52 الشقة رقم 11 جرادة - 64551 

جرادة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
37911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : مركز ام 

اس دي الخاص.
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الدعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املدر�سي 

تعليم اللغات 
انشاء دورات تكوينية.

عنوان املقر االجس اعي : حي الرازي 
 64551  - جرادة   11 الشقة رقم   52

جرادة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
مسعودي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي اوالد سيدي علي جرادة 

64551 جرادة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
مسعودي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي اوالد سيدي علي جرادة 

64551 جرادة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 2866.
231I

إئس انيات منار العرائش

 STE HERITIERS EL BAKKALI
SIWANA - SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

إئس انيات منار العرائش
شارع ابن خلدون، رقم 15 ، 9211، 

العرائش املغرب
 STE HERITIERS EL BAKKALI
SIWANA - SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 Commune Rurale JBEL LAHBIB
à Tétouan - 93020 تطوان املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2435
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تصويت السيد )ة) ام كلثوم البقالي 
128 حصة اجس اعية من أفل 731 
كلثوم  ام  )ة)  السيد  لصائدة  حصة 

البقالي بساريخ 28 يونيو 2121.
الص دي  )ة)  السيد  تصويت 
فاط ة 95 حصة اجس اعية من أفل 
95 حصة لصائدة السيد )ة) الص دي 

فاط ة بساريخ 28 يونيو 2121.
تصويت السيد )ة) البقالي املح دي 
مراد 216 حصة اجس اعية من أفل 
216 حصة لصائدة السيد )ة) البقالي 
املح دي مراد بساريخ 28 يونيو 2121.
تصويت السيد )ة) البقالي املح دي 
من  اجس اعية  حصة   118 سكينة 
)ة)  حصة لصائدة السيد   118 أفل 
 28 بساريخ  سكينة  املح دي  البقالي 

يونيو 2121.
تصويت السيد )ة) البقالي املح دي 
من  اجس اعية  حصة   118 حكي ة 
)ة)  حصة لصائدة السيد   118 أفل 
 28 بساريخ  حكي ة  املح دي  البقالي 

يونيو 2121.
تصويت السيد )ة) البقالي املح دي 
مريم 118 حصة اجس اعية من أفل 
118 حصة لصائدة السيد )ة) البقالي 
يونيو   28 بساريخ  مريم  املح دي 

.2121
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   28 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 3133.

231I

املحاسبة

AFARYOUN AGRICOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 6211، الناظور 

املغرب
AFARYOUN AGRICOL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

تصاسور بني شيكر - 62312 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AFARYOUN AGRICOL
 (1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

TRAVAUX DIVERS
 TRAVAUX  (2

.D’AGRICULTURES
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تصاسور بني شيكر - 62312 الناظور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
511 حصة   : السيد شالم لحسن 

بقي ة 111 درهم للحصة .
حصة   511  : علي  شالم  السيد 

بقي ة 111 درهم للحصة . 
511 بقي ة  السيد شالم لحسن : 

111 درهم.
بقي ة   511  : علي  شالم  السيد 

111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لحسن  شالم  السيد 
 62111 بوغافر  بني  تصسور  دوار 

الناظور املغرب.
دوار  السيد شالم علي عنوانه)ا) 
الناظور   62111 اعزانن  تصسور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  لحسن  شالم  السيد 
 62111 بوغافر  بني  تصسور  دوار 

الناظور املغرب

دوار  السيد شالم علي عنوانه)ا) 
الناظور   62111 اعزانن  تصسور 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 13 غشت 

2121 تحت رقم 3711.

232I

FLASH ECONOMIE

GCST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

GCST شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأس ال 11.1114 درهم
املقر اإلجس اعي شارع تطوان حي 

األمل تيصلت
رقم السقييد في السجل 

السجاري:27917 
عام  ج ع  محضر  ب قس�سى   
تم ما   2121.18.13 اسسثنائي بساريخ 

يلي :
- بيع ج يع الحصص التي ي لكها 
حصة   2111 مراد،  سعيد  السيد 
الواحدة  للحصة  درهم   111 بقي ة 
لصائدة السيد الشيشتي عبد املجيد،

الشركة  رأس ال  تقسيم  ليصبح 
على النحو السالي:

 4111 املجيد  عبد  الشيشتي   -
حصة

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بالخ يسات ، تحت رقم 1228 بساريخ 

2121.18.23

233I

املحاسبة

MAZLI EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 6211، الناظور 

املغرب
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MAZLI EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

تغدمية بني بوغافر ج اعة ايعزانن - 

62111 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MAZLI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.EXPRESS

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تغدمية بني بوغافر ج اعة ايعزانن - 

62111 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد افنطروس مح د 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 

 1111  : السيد افنطروس مح د 

بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

مح د  افنطروس  السيد 

بوغافر  بني  تغدمية  دوار  عنوانه)ا) 

62111 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

مح د  افنطروس  السيد 

بوغافر  بني  تغدمية  دوار  عنوانه)ا) 

62111 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 15 يوليوز 

2121 تحت رقم 2462.

234I

RYS CONSULTING

IDUA TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RYS CONSULTING

215 شارع ابي دار الغصاري الطابق 

الثاني سيدي ال15نو�سي ، 21611، 

الدارالبيضاء املغرب

IDUA TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 64 زنقة 

عبد هللا املديوني طابق 1 شقة 2 - 

21181 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 IDUA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.TRADING

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واع ال مسنوعة.
زنقة   64  : عنوان املقر االجس اعي 

 -  2 شقة   1 عبد هللا املديوني طابق 

21181 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : زينة  الحق  عبد  السيد 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الحق زينة عنوانه)ا) 
زنقة   13 حي موالي رشيد مج وعة 
 21671 الدارالبيضاء   13 رقم   23

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد عبد الحق زينة عنوانه)ا) 
زنقة   13 حي موالي رشيد مج وعة 
 21671 الدارالبيضاء   13 رقم   23

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791771.

235I

gestion pluriel

SERV-PROM
إعالن مسعدد القرارات

gestion pluriel
امل 4 زنقة 46 رقم 11 ال15نو�سي 
- الدار البيضاء ، 21611، الدار 

البيضاء املغرب
SERV-PROM «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: 52 تجزئة 
أمين سيدي معروف الدار البيضاء - 

21521 الدار البيضاء املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.257235

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 17 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل ج يع الحصص التي في ملكية 
حصة   1.111 السيد مولود الوردي 

لصائدة السيد املهدي عبد املطلب 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  الوردي  مولود  السيد  اسسقالة 

مهام التسيي1

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املطلب  عبد  املهدي  السيد  تعيين 

ك سي1 وحيد للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مالئ ة القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

موزع  الشريك  ملكية  في  الرأس ال 

على الشكل السالي : السيد املهدي عبد 

املطلب 111.111 درهم 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

حصة   1111 من  مكون  الرأس ال 

اجس اعية في ملكية الشريك : السيد 

املهدي عبد املطلب

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

املطلب  عبد  املهدي  السيد  مايلي: 

ك سي1 وحيد للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789532.

236I

gestion pluriel

COMILA
إعالن مسعدد القرارات

gestion pluriel

امل 4 زنقة 46 رقم 11 ال15نو�سي 

- الدار البيضاء ، 21611، الدار 

البيضاء املغرب

COMILA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: مدينتي ج 

ش 12 ع ارة رقم 1 أهل لغالم تيط 

مليل بن امسيك الدار البيضاء - 

21451 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.181775

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 18 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل ج يع الحصص التي في ملكية 

حصة   711 الوردي  مولود  السيد 

حصة   111 الوردي  تهامي  والسيد 

حصة   211 الوردي  ح زة  والسيد 

املطلب  عبد  املهدي  السيد  لصائدة 

1.111 حصة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  الوردي  مولود  السيد  اسسقالة 

مهام التسيي1

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املطلب  عبد  املهدي  السيد  تعيين 

ك سي1 وحيد للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مالئ ة القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السالي  الشكل  على  موزع  الرأس ال 

املهدي عبد املطلب 111.111 درهم 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرأس ال موزع على الشكل السيد 

املهدي عبد املطلب 1.111 حصة

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

عبد  املهدي  السيد  تعيين  مايلي: 

املطلب ك سي1 وحيد للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791213.

237I

gestion pluriel

SFAKSTAR
إعالن مسعدد القرارات

gestion pluriel

امل 4 زنقة 46 رقم 11 ال15نو�سي 

- الدار البيضاء ، 21611، الدار 

البيضاء املغرب

SFAKSTAR «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 3 زنقة 

دو بروفانس محج 2 مارس حي 

املستشصيات الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.217861
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 12 يوليوز 2121
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
التي  الحصص  ج يع  تحويل  مايلي: 
قيد  املسمى  السيد  ملكية  في  كانت 
الكافي  عبد  شهاب  مح د  حياته 
 : ورثسه  لصائدة  حصة   21.111
 2.521 نعي ة  أبضالص  السيدة 
حصة والسيد عبد الكافي عالء الدين 
الكافي  عبد  والسيد  حصة   5.821
عبد  واالنسة  حصة   5.821 عصام 
واالنسة  حصة   2.921 امي1ة  الكافي 

عبد الكافي ندى 2.921 حصة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
أبضالص  نعي ة  السيدة   : تعيين 
الدين  عالء  الكافي  عبد  والسيد 
والسيد عبد الكافي عصام ك سي1ين 

للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مالئ ة القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
كانت  التي  الحصص  ج يع  تحويل 
في ملكية السيد املسمى قيد حياته 
 21.111 الكافي  عبد  شهاب  مح د 
السيدة   : ورثسه  لصائدة  حصة 
درهم   252.111 نعي ة  أبضالص 
الدين  عالء  الكافي  عبد  والسيد 
درهم والسيد عبد الكافي   582.111
عصام 582.111 درهم واالنسة عبد 
الكافي امي1ة 292.111 درهم واالنسة 

عبد الكافي ندى 292.111 درهم 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
التي  الحصص  ج يع  تحويل  مايلي: 
قيد  املسمى  السيد  ملكية  في  كانت 
الكافي  عبد  شهاب  مح د  حياته 
 : ورثسه  لصائدة  حصة   21.111
 2.521 نعي ة  أبضالص  السيدة 
حصة والسيد عبد الكافي عالء الدين 
الكافي  عبد  والسيد  حصة   5.821
عبد  واالنسة  حصة   5.821 عصام 

واالنسة  حصة   2.921 امي1ة  الكافي 

عبد الكافي ندى 2.921 حصة

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

نعي ة  السيدة   : تعيين  مايلي: 

عالء  الكافي  عبد  والسيد  أبضالص 

عصام  الكافي  عبد  والسيد  الدين 

ك سي1ين للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789839.

238I

gestion pluriel

NEW METEC
إعالن مسعدد القرارات

gestion pluriel

امل 4 زنقة 46 رقم 11 ال15نو�سي 

- الدار البيضاء ، 21611، الدار 

البيضاء املغرب

NEW METEC «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 3 زنقة 

دو بروفانس محج 2 مارس حي 

املستشصيات الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.349835

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 12 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

التي  الحصص  ج يع  تحويل  مايلي: 

قيد  املسمى  السيد  ملكية  في  كانت 

الكافي  عبد  شهاب  مح د  حياته 

1.111 حصة لصائدة ورثسه : السيدة 

126 حصة والسيد  أبضالص نعي ة 

حصة   291 الدين  الكافي عالء  عبد 

 291 عصام  الكافي  عبد  والسيد 

حصة واالنسة عبد الكافي امي1ة 146 

حصة واالنسة عبد الكافي ندى 146 

حصة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

أبضالص  نعي ة  السيدة   : تعيين 

الدين  عالء  الكافي  عبد  والسيد 

والسيد عبد الكافي عصام ك سي1ين 

للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مالئ ة القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

التي  الحصص  ج يع  تحويل  مايلي: 

قيد  املسمى  السيد  ملكية  في  كانت 

الكافي  عبد  شهاب  مح د  حياته 

1.111 حصة لصائدة ورثسه : السيدة 

درهم   12.611 نعي ة  أبضالص 

الدين  عالء  الكافي  عبد  والسيد 

الكافي  عبد  والسيد  درهم   29.111

درهم واالنسة عبد   29.111 عصام 

درهم واالنسة   14.611 الكافي امي1ة 

عبد الكافي ندى 14.611 درهم 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

التي  الحصص  ج يع  تحويل  مايلي: 

قيد  املسمى  السيد  ملكية  في  كانت 

الكافي  عبد  شهاب  مح د  حياته 

1.111 حصة لصائدة ورثسه : السيدة 

126 حصة والسيد  أبضالص نعي ة 

حصة   291 الدين  الكافي عالء  عبد 

 291 عصام  الكافي  عبد  والسيد 

حصة واالنسة عبد الكافي امي1ة 146 

حصة واالنسة عبد الكافي ندى 146 

حصة

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

نعي ة  السيدة   : تعيين  مايلي: 

عالء  الكافي  عبد  والسيد  أبضالص 

عصام  الكافي  عبد  والسيد  الدين 

ك سي1ين للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789974.

239I



عدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121)الجريدة الرسمية   18370

gestion pluriel

PAPETERIE OUM ASSIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestion pluriel

امل 4 زنقة 46 رقم 11 ال15نو�سي 

- الدار البيضاء ، 21611، الدار 

البيضاء املغرب

PAPETERIE OUM ASSIA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 175 محج 

ابو حنيصة النع ان طريق الخي1 

سيدي ال15نو�سي - 21611 الدار 

البيضاء . املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PAPETERIE OUM ASSIA

غرض الشركة بإيجاز : مسسلزمات 

املكسب واالدوات املدرسية .

 175  : االجس اعي  املقر  عنوان 

محج ابو حنيصة النع ان طريق الخي1 

الدار   21611  - ال15نو�سي  سيدي 

البيضاء . املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

الزهراء  فاط ة  واقف  السيدة 

درهم   111 بقي ة  حصة   1.111  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

الزهراء  فاط ة  واقف  السيدة 
 44 زنقة   3 املسي1ة  حي  عنوانه)ا) 
الدار   21451 الدار البيضاء   21 رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الزهراء  فاط ة  واقف  السيدة 
 44 زنقة   3 املسي1ة  حي  عنوانه)ا) 
الدار   21451 الدار البيضاء   21 رقم 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791177.
241I

gestion pluriel

MATHNA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

gestion pluriel
امل 4 زنقة 46 رقم 11 ال15نو�سي 
- الدار البيضاء ، 21611، الدار 

البيضاء املغرب
MATHNA CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ج يلة 
5 زنقة 171 رقم 66 حي القرية ابن 

املسيك سيدي عث ان الدار البيضاء 
- 21441 الدار البيضاء املغرب .
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.267219

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 11 مارس 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
حي   66 رقم   171 زنقة   5 «ج يلة 
عث ان  سيدي  املسيك  ابن  القرية 
الدار   21441  - البيضاء  الدار 
 51 زنقة   26» إلى   » املغرب  البيضاء 
الطابق االول سيدي معروف 4 درب 
 21521  - البيضاء  الدار  السلطان 

الدار البيضاء املغرب «.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791168.

241I

FLASH ECONOMIE

 KARIM CONSULTING 
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 KARIM CONSULTING 

MOROCCO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطصى املعاني 
الطابق 2 رقم 62 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515259
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 KARIM : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CONSULTING MOROCCO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
والدعم  االستشارات  -خدمات 
واملجس عات  والشركات  لألفراد 
الخافة  أو  العامة  واملنظ ات 
األخرى. االستشارات في االست1اتيجية 
ونظم  واإلدارة  واإلدارة  والسنظيم 
املعلومات واملوارد البشرية والسج يع 
والتسويق واالتصال من السص يم إلى 

السنصيذ ؛
خارجية  ب صادر  -االسسعانة 

لوظائف الدعم ؛

- توفي1 السدريب وخدمات السوجيه 

الشخصية واملهنية ؛

املشت1كة  امللكية  تدبي1  -خدمات 

وكل العقارات.

والقيام  االستشارات  -تقديم 

مالي،قانوني،  طابع  ذات  باشغال 

اقسصادي،  محاسباتي،  ضريبي، 

في  عام  بشكل  والتسيي1  تنظيمي، 

املقاوالت الخافة واملؤسسات.

السصدير،  ع ليات  بكل  -القيام 

االسسي1اد والسوزيع..

61 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

اللة الياقوت زاوية مصطصى املعاني 
الدار   21111  -  62 رقم   2 الطابق 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   51  : كريم  العربي  السيد 

بقي ة 111 درهم للحصة .

السيدة حنان الخروبي : 51 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كريم  العربي  السيد 
زنقة طان الطابق السصلي مرس   11

البيضاء  الدار   21111 السلطان 

املغرب.

السيدة حنان الخروبي عنوانه)ا) 

 9 7 ع ارة  شارع املقاومة اقامة ديار 

طابق 3 شقة 2 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  كريم  العربي  السيد 
زنقة طان الطابق السصلي مرس   11

البيضاء  الدار   21111 السلطان 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2121 تحت رقم 781851.
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18371 الجريدة الرسميةعدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) 

iso fidus

OLA CLIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

iso fidus

حي األمال 12 رقم 41 مكسب رقم 16 

طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29641، دارالبيضاء املغرب

OLA CLIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

املغرب العربي اقامة زرايبي الطابق 

الثاني الرمز ال15يدي 98 عين حرودة 

املح دية - 28831 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

28657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 OLA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CLIM
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التهوية  أنظ ة  وتصنيع  تركيب 

واملكيصات.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق  اقامة زرايبي  العربي  املغرب 

98 عين حرودة  الثاني الرمز ال15يدي 

املح دية - 28831 املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

331 حصة   : السيد الكبي1 النصاد 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 671  : النورثي  خديجة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد الكبي1 النصاد عنوانه)ا) دوار 
لحجر شارع 11 عين حرودة املح دية 

28831 املح دية املغرب.
السيدة خديجة النورثي عنوانه)ا) 
عين حرودة   172 دوار الجديد عدد 

املح دية 28831 املح دية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة خديجة النورثي عنوانه)ا) 
عين حرودة   172 دوار الجديد عدد 

املح دية 28831 املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1721.

243I

TEMESNA SARL

M2H INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
M2H INVEST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الك ال 

2 بلوك ب الرقم 511 سطات - 
26111 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 M2H  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.INVEST SARL
 CENTRE  : غرض الشركة بإيجاز 

.DE SOINS ET DE BEAUTE

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الك ال 2 بلوك ب الرقم 511 سطات 

- 26111 سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة اي ان مغاري : 251 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد موالي كريم حسنين : 251 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

حصة   251  : السيد مغاري نبيل 

بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد مغاري الغازي : 251 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مغاري  اي ان  السيدة 
حي   4 طابق   16 1زنقة النسرين رقم 

الراحة 11111 الدارالبيضاء املغرب.

حسنين  كريم  موالي  السيد 
زنقة تيزي اوسلي عين   17 عنوانه)ا) 

ع س   6 شقة   3 السبع كاردن طابق 

11111 الدارالبيضاء املغرب.

حي  السيد مغاري نبيل عنوانه)ا) 
 3 الرقم  الهيثم  ابن  زنقة   1 الصرح 

26111 سطات املغرب.

عنوانه)ا)  الغازي  مغاري  السيد 
حي الصرح 1 زنقة ابن الهيثم الرقم 3 

26111 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مغاري  اي ان  السيدة 
حي   4 طابق   16 1زنقة النسرين رقم 

الراحة 11111 الدارالبيضاء املغرب

حسنين  كريم  موالي  السيد 
زنقة تيزي اوسلي عين   17 عنوانه)ا) 

ع س   6 شقة   3 السبع كاردن طابق 

11111 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

13 غشت  االبسدائية بسطات بساريخ 

2121 تحت رقم 1114/21.

244I

FICOMFI

STE AD9.group
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOMFI
 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM
 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
STE AD9.group شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
املعركة رقم 11 بوفكران 1 مكناس. 

- 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
54157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AD9.group
تسيي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نشاط .
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
1 مكناس.  بوفكران   11 املعركة رقم 

- 51111 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 111  : ادهيبة  عاطف  السيد 

حصة بقي ة 1.111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد عاطف ادهيبة عنوانه)ا) 
بوفكران  الوردة  تجزئة   57 رقم 

مكناس 51111 مكناس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد عاطف ادهيبة عنوانه)ا) 
بوفكران  الوردة  تجزئة   57 رقم 

مكناس 51111 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3869.
245I

THALAL CONSULTANTS

HOLDING OPEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HOLDING OPEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
شربغ دجان ابيت النخيل - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117929
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HOLDING OPEN
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة .
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 41111  - شربغ دجان ابيت النخيل 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

25.111.111 درهم، مقسم كالسالي:

حصص   : فاي  جولي  السيدة   -
بقي ة 111 درهم.

حصص   : رودريك  اريك  السيد 
بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فاي  جولي  السيدة 
طرق تروفي مانوار سان جورج   513

14131 كودراي - رابوت فرنسا.
بيي1  االن  اريك  رودريك  السيد 
مانوار  تروفي  طرق   513 عنوانه)ا) 
سان جورج 14131 كودراي - رابوت 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
بيي1  االن  اريك  رودريك  السيد 
مانوار  تروفي  طرق   513 عنوانه)ا) 
كودراي-رابوت   14131 سان جورج 

فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126972.
246I

univerdreams

ACADEMIE SILYA PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

univerdreams
رقم 26 ع ارة 81 مشروع الدشي1ة 
الجديدة الدشي1ة انزكان ، 86361، 

انزكان املغرب
ACADEMIE SILYA PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 

رقم 6 ع ارة رقم 21 زنقة مسعود 
الوفقاوي حي السالم اكادير - 81111 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

48617
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. ACADEMIE SILYA PRIVE
-1تكوين   : غرض الشركة بإيجاز 
 2- لالمسحانات  والسحضي1  احت1افي 

السدريب -3 التسويق الرقمي.
شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة مسعود   21 ع ارة رقم   6 رقم 
الوفقاوي حي السالم اكادير - 81111 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 91.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد اح د بدراري : 611 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
 311  : السيد امزيل عبد الرحيم 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بدراري  اح د  السيد 
افني  سيدي  ابضر  تدشي1ت  دوار 

85211 سيدي افني املغرب.
امزيل  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار تكديرت ندوش تيوت 

تارودانت 83111 تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  بدراري  اح د  السيد 
افني  سيدي  ابضر  تدشي1ت  دوار 

85211 سيدي افني املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  باكادير  السجارية 

2121 تحت رقم 116169.
247I

aice compta

PSYCABLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

PSYCABLE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

21121 البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
513285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. PSYCABLE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الت1كيبات الكهربائية.
زنقة   11  : عنوان املقر االجس اعي 
 -  5 رقم  الشقة   3 الطابق  الحرية 

21121 البيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : ريا�سي  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ريا�سي  سعيد  السيد 
 21511 الجي1وند  الدردار  زنقة   25

البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  ريا�سي  سعيد  السيد 
 21511 الجي1وند  الدردار  زنقة   25

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789971.

248I
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aice compta

DISMENA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

DISMENA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

س ية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
رقم 22 النخيل البيضاء 21371 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DISMENA

اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع  ج يع  وتسويق  وتصدير 

املنسجات  كافة  من  األفناف  كافة 

الطبيعية أو املصنعة.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
س ية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 

22 النخيل البيضاء 21371 البيضاء 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

هللا  بنعبد  سطاوني  ع ر  السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   333,34  :

للحصة .

هللا  بنعبد  سطاوني  علي  السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   333,33  :

للحصة .

 السيد األمين سطاوني بنعبد هللا :
درهم   111 بقي ة  حصة   333,33

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
هللا  بنعبد  سطاوني  ع ر  السيد 
 3 6 أكسوبر طابق  22 زنقة  عنوانه)ا) 

شقة 6 21511 البيضاء املغرب .
هللا  بنعبد  سطاوني  علي  السيد 
زنقة   6 شقة   31 ع ارة  عنوانه)ا) 
 11191 أكدال  علي  سيدي  أكل ان 

الرباط املغرب.
السيد األمين سطاوني بنعبد هللا 
محصوظ  نجيب  زنقة   39 عنوانه)ا) 
البيضاء   21661  22 شقة   3 طابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
هللا  بنعبد  سطاوني  علي  السيد 
زنقة   6 شقة   31 ع ارة  عنوانه)ا) 
 11191 أكدال  علي  سيدي  أكل ان 

الرباط املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791691.
249I

DAR COMPTABILITE

HAT ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
HAT ALUMINIUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 بابل 
تجزئة بلعايدي تايرت وجدة - 

61111 وجدة املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.31833

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

البشي1  حسن  )ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   511
)ة)  السيد  لصائدة  حصة   1.111
يوليوز   27 عبد القادر اعزاني بساريخ 

.2121
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   25 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 3143.
251I

إئس انية الوفاء

ALFA ONE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئس انية الوفاء
شارع عالل الصا�سي الرقم 79 

سطات ، 26111، سطات املغرب
ALFA ONE TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
األر�سي ، الرقم 564 ، الشقة 2 
، مج ع الخي1 سطات - 26111 

سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ALFA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.ONE TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بضائغ للغي1.
الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 ،  2 الشقة   ،  564 الرقم   ، األر�سي 
مج ع الخي1 سطات - 26111 سطات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 211.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد افقي1 علي محصوظ : 2.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

محصوظ  علي  افقي1  السيد 

 1 الشقة  غزالن  اقامة  عنوانه)ا) 

سطات   26111 سطات   5 الع ارة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

محصوظ  علي  افقي1  السيد 

 1 الشقة  غزالن  اقامة  عنوانه)ا) 

سطات   26111 سطات   5 الع ارة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

25 غشت  االبسدائية بسطات بساريخ 

2121 تحت رقم 1228/2121.

251I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

CAPROL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT

ET CONSEIL

 RES MIMOUZA IMM D 3EME

 ETAGE APP 10, CITE FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC

CAPROL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصبة 

الطاهر - 86151 ايت ملول املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2511

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 غشت   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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شقرون  بن  )ة)  السيد  تصويت 
بوج عة 2.111 حصة اجس اعية من 
أفل 4.111 حصة لصائدة السيد )ة) 
12 غشت  الطيب بن شقرون بساريخ 

.2121
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1821.
252I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

 COMPAGNY VEGETABLE
 INTERNATIONAL LEADER
)MARKETING (COVILMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT
ET CONSEIL

 RES MIMOUZA IMM D 3EME
 ETAGE APP 10, CITE FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC

 COMPAGNY VEGETABLE
 INTERNATIONAL LEADER
 (MARKETING (COVILMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اغرود 
ج اعة انشادن شسوكة ايت باها 
- 87111 اشسوكة ابت باها انزكان 

املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.9371

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2121 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بن  الطيب  )ة)  السيد  تصويت 
من  اجس اعية  حصة   511 شقرون 
السيد  لصائدة  حصة   1.111 أفل 
غشت   12 بساريخ  لوكيلي  نجيب  )ة) 

.2121
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   27 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1822.

253I

nador conseil sarl au

 LEADER GRAND TRAVAUX
ROUTIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
 LEADER GRAND TRAVAUX

ROUTIERE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

تاوريرت بوسسة 11 سلوان - 62111 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 LEADER GRAND TRAVAUX

.ROUTIERE
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السجارة /   / البناء ومخسلف االشغال 

البستنة.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تاوريرت بوسسة 11 سلوان - 62111 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : السيدة ابلعطش لطيصة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

لطيصة  ابلعطش  السيدة 

 11 بوسسة  تاوريرت  حي  عنوانه)ا) 

سلوان 62111 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

لطيصة  ابلعطش  السيدة 

 11 بوسسة  تاوريرت  حي  عنوانه)ا) 

سلوان 62111 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 25 غشت 

2121 تحت رقم 3764.

254I

فيديسي1 بس ة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

اباليون برومو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيديسي1 بس ة شركة دات 

املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد

تجزئة عث ان زنقة 12 رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 21471، 

الدار البيضاء املغرب

اباليون برومو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 64 عبد 

هللا املديوني الطابق 1 شقة 2 درب 

ع ر - 21181 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : اباليون 

برومو.

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

عبد   64  : عنوان املقر االجس اعي 
درب   2 شقة   1 هللا املديوني الطابق 
ع ر - 21181 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 511  : سعيد  البوعناني  السيد 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : حصيظ  البوعناني  السيد 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد البوعناني سعيد عنوانه)ا) 
 75 فيال   3 زنقة  الحديقة  تجزئة 
الدار البيضاء   21412 سيدي مومن 

املغرب.
حصيظ  البوعناني  السيد 
 3 زنقة  الحديقة  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   21412 75 سيدي مومن  فيال 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد البوعناني سعيد عنوانه)ا) 
 75 فيال   3 زنقة  الحديقة  تجزئة 
الدار البيضاء   21412 سيدي مومن 

املغرب
حصيظ  البوعناني  السيد 
 3 زنقة  الحديقة  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   21412 75 سيدي مومن  فيال 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791335.

255I

املركز املراك�سي لإلرشاد

2EINVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ ع ارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 1، 
مراكش املغرب
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2EINVEST شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية شارع 
الحسن 2 وشارع موريسانيا رقم 45 

مراكش - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. 2EINVEST
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
قانون  أو  و/  العقارات  وتأجي1  وبيع 

العقارات.
زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع الحسن 2 وشارع موريسانيا رقم 
45 مراكش - 41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
السيد عزيز الغرام : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الغرام  عزيز  السيد 
املنارة  شارع   12 رقم  املنار  إقامة   6

مراكش 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  الغرام  عزيز  السيد 
املنارة  شارع   12 رقم  املنار  إقامة   6

مراكش 41111 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 9612.
256I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

NON TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 تس ية الشركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM BARDAI B N°1 AV ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH MAROC

NON TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي 111 

أبواب مراكش أسكجور محاميد 
مراكش - 41111 مراكش املغرب.

تغيي1 تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري -

 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2121 دجن15   24 في  املؤرخ 
 NON» من  الشركة  تس ية  تغيي1 
 GEA DES» إلى   »  TRAVAUX

. » TRAVAUX
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
دجن15   24 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 59981.
257I

املركز املراك�سي لإلرشاد

 EUROPE AFRIQUE
RECYCLAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي1 جديد للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ ع ارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 1، 
مراكش املغرب

 EUROPE AFRIQUE RECYCLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة رقم 
 PARC INDUSTRIEL 331 تجزئة
سيدي بو عث ان - 41111 مراكش 

املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.285
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2121 يونيو   11 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 
 TUMBACH RICHARD ALBERT

ك سي1 وحيد
تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بابن جرير بساريخ 19 غشت 

2121 تحت رقم 361.
258I

AMA HERMANOS

AMA HERMANOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMA HERMANOS
رقم 258 تجزئة رياض توالل 1 

مكناس ، 51111، مكناس املغرب
AMA HERMANOS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 258 

تجزئة رياض توالل 1 مكناس - 
51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
54149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AMA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.HERMANOS
اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والسجهيزات  املنسجات  وتوزيع 

الصالحية.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
1 مكناس -  258 تجزئة رياض توالل 

51111 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : نجيب مصطصى  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد نجيب مصطصى عنوانه)ا) 
رقم 258 تجزئة رياض توالل مكناس 

51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد نجيب مصطصى عنوانه)ا) 
رقم 258 تجزئة رياض توالل مكناس 

51111 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3848.

259I

PRESTACOMPTA

SOMITRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق األول ,تجزئة املسي1ة رقم 
 CHICHAOUA، 371, شيشاوة

41111، شيشاوة املغرب
SOMITRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 
1 دوار الباط ا املزوضية شيشاوة - 

41111 شيشاوة شيشاوة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1865
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SOMITRANS
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل البضائع للغي1 وطنيا ودوليا 
مقاول األشغال املخسلصة والبناء .

عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 
 - دوار الباط ا املزوضية شيشاوة   1

41111 شيشاوة شيشاوة.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : امليلودي عيشوش  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 511  : عريف  هللا  عبد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عيشوش  امليلودي  السيد 
رقم161  الخي1  تجزئة  عنوانه)ا) 

شيشاوة. 41111 شيشاوة املغرب.
السيد عبد هللا عريف عنوانه)ا) 
 45 رقم  مالل  بني  زنقة  النجاة  حي 
 41111  . الن ة  اوالد  السبت  سوق 

بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عيشوش  امليلودي  السيد 
رقم161  الخي1  تجزئة  عنوانه)ا) 

شيشاوة. 41111 شيشاوة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بامنسانوت  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 292/2121.
261I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

 SOCIETE DOMAINE 
D'ELEVAGE (SODELVA(

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تصويت حصص

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT
ET CONSEIL

 RES MIMOUZA IMM D 3EME
 ETAGE APP 10, CITE FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC

 SOCIETE DOMAINE 
D›ELEVAGE (SODELVA) شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اغرود 
ج اعة انشادن شسوكة ايت باها 

دوار اغرود ج اعة انشادن شسوكة 
ايت باها 87111 اشسوكة ابت باها 

انزكان املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.9369

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2121 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بن  الطيب  )ة)  السيد  تصويت 
من  اجس اعية  حصة   511 شقرون 
السيد  لصائدة  حصة   1.111 أفل 
غشت   12 بساريخ  لوكيلي  نجيب  )ة) 

.2121
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   31 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1826.
261I

CANOCAF SARL

SOCIETE CHOUARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC
SOCIETE CHOUARI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار بني 
بويري جبل افرني دوار بني بويري 

جبل افرني 62253 الدريوش 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4639
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2121 غشت   11 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
«511.111 درهم» أي من «511.111 
عن  درهم»   1.111.111» إلى  درهم» 

طريق : -.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 23 غشت 

2121 تحت رقم 3739.
262I

كونطسام

بروموسيون اموبيلييغ ما شيكا 
بايز

إعالن مسعدد القرارات

كونطسام
11 زنقة أبو بكر الرازي إقامة الرازي 
الطابق السصلي ، 91111، طنجة 

املغرب
بروموسيون اموبيلييغ ما شيكا بايز 
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة ابو 
فارس املارين الطابق 2 اليسار - 

11111 الرباط املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.71281

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 14 ف15اير 2114

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مج وعة  شركة  أسهم  ج يع  بيع 
لشركة  سهم   5111 الدولية  يحيى 

مايكسبا ماروك 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد  والوحيد  جديد  مسي1  تعيين 

رامون لوبيز كاسال
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
شارع  ليصبح  اإلجس اعي  املقر  تغيي1 
لالفاط ة زهرة العزيزية إقامة راشا 

رقم 5 طنجة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :4 رقم  بند 
شارع   : مقر اجس اعي الجديد  مايلي: 
لالفاط ة زهرة العزيزية إقامة راشا 

رقم 5 طنجة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بيع األسهم ليصبح رأس مال الشركة 
لي  وحدة   5511  :: يلي  ك ا  مقس ا 
شركة مايكسبا ماروك و4511 وحدة 

لي شركة رالوكازا هولدينك أوفشور
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
لوبيز  رامون  السيد  تعيين  مايلي: 

كاسال مسي1 جديد والوحيد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 455.
263I

FIDORO MULTI-SERVICES

MACHAR SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
MACHAR SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الوحدة، رقم 3511، الداخلة. - 
73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
19217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MACHAR SERVICE
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ت ويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اسسي1اد  عامة،  تجارة  الحصالت، 

وتصدير..
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة.   ،3511 رقم  الوحدة، 

73111 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : سكينة  مشار  السيدة 
حصة بقي ة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سكينة  مشار  السيدة 

بوسكورة 27182 النوافر املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  سكينة  مشار  السيدة 

بوسكورة 27182 النوافر املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1445.
264I

OUARCHI CONSULTING

NF FOURNITURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUARCHI CONSULTING
 Rue Khalid Ibn Oualid ,12

 ,3éme Etage Appt N°6-TANGER
، 90000، TANGER MAROC

NF FOURNITURE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي العوامة 
حي فاط ة زنقة 174 طنجة - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119715
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 NF  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FOURNITURE
ادوات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لوازم املكاتب واملعدات.
العوامة   : عنوان املقر االجس اعي 
حي فاط ة زنقة 174 طنجة - 91111 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : جبيلو  فاط ة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
السيدة نجالء معزوز : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جبيلو  فاط ة  السيدة 
 251 رقم  الكويت   14 السالم  حي 

طنجة 91111 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  معزوز  نجالء  السيدة 
طنجة   15 رقم   6 زنقة  م15وكة 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  جبيلو  فاط ة  السيدة 
 251 رقم  الكويت   14 السالم  حي 

طنجة 91111 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  معزوز  نجالء  السيدة 
طنجة   15 رقم   6 زنقة  م15وكة 

91111 طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بساريخ 27 

غشت 2121 تحت رقم 245623.
265I

GRAFCO SARL AU

AKKI CARGO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

AKKI CARGO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 زنقة 

تل سان إقامة غيسة - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

54133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AKKI  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.CARGO SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغي1 أقل من 3.5 طن

فيانة وإفالح السيارات 

اإلسسي1اد والسصدير.

 15  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 51111  - زنقة تل سان إقامة غيسة 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : بنطارقي  أحالم  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : عبداملالك  عكي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة أحالم بنطارقي عنوانه)ا) 

مكناس 51111 مكناس املغرب.

السيد عكي عبداملالك عنوانه)ا) 

بروكسيل 1111 بروكسيل بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة أحالم بنطارقي عنوانه)ا) 

مكناس 51111 مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3829.

266I

GRAFCO SARL AU

 KAO FASHION STYLE

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

 KAO FASHION STYLE SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 زنقة 

تل سان إقامة غيسة - 51111 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.51927

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   2121 يونيو   29 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 KAO FASHION الوحيد  الشريك 

رأس الها  مبلغ   STYLE SARL-AU

مقرها  وعنوان  درهم   111.111

إقامة  تل سان  زنقة   15 اإلجس اعي 

املغرب  مكناس   51111  - غيسة 

نتيجة ل : فعوبة في تحقيق النشاط 

اإلجس اعي.

 15 ب  السصصية  مقر  حدد  و 

 51111  - زنقة تل سان إقامة غيسة 

مكناس املغرب. 

و عين:

السيد)ة) أح د كوكب وعنوانه)ا) 

57 مكرر تسوتين توالل  زنقة   1 شارع 

)ة)  51111 مكناس املغرب ك صصي 

للشركة.
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 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املسعلقة بالسصصية : 15 زنقة تل سان 

إقامة غيسة مكناس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 287.

267I

CECOGEL / SARL

MINIAREAUX
إعالن مسعدد القرارات

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

MINIAREAUX «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

 OUJDA, :وعنوان مقرها االجس اعي

 HAY AL JADID RUE 10 N°64 -

61111 وجدة املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.26111

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 26 أبريل 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اجس اعية  حصة   51 تصويت 

السيدة زيرار أمل الى السيد بوغالم 

فارس.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اضافة أنشطة جديدة للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون العام للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

3-4

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

5

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بوجدة بساريخ 27 ماي 2121 

تحت رقم 1931.

268I

ALEXIA BUSINESS CENTER

KALORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

ALEXIA BUSINESS CENTER

61 شارع اللة الياقوت الطابق 4 
رقم 16 مركز الرياض ، 21111، 

الدار البيضاء املغر ب

KALORY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : بوسيجور 

تقاطع شارع الت1ياق االبيض وشارع 

مسك الليل - 21211 الدار البيضاء 

املغرب.

قصل السصصية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.441735

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2121 يونيو   18 املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   KALORY

 111.111 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الت1ياق  شارع  تقاطع  بوسيجور 

االبيض وشارع مسك الليل - 21211 

لعدم  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

اسس رار النشاط.

و عين:

السيد)ة) مجد املسصر وعنوانه)ا) 

36 كاليصورنيا  تجزئة كاليصورنيا رقم 

املغرب  البيضاء  الدار   21151

ك صصي )ة) للشركة.

السيد)ة) ادريس برادة وعنوانه)ا) 
الشاون  شارع  اليط  تجزئة   15

البيضاء  الدار   21151 كاليصورني 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 18 يونيو 2121 وفي بوسيجور 

تقاطع شارع الت1ياق االبيض وشارع 

الدار البيضاء   21211  - مسك الليل 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 788278.

269I

BOURA CONSEILS

شركة بلكا طرونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

BOURA CONSEILS

 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI APPT N° 3 VN MEKNES

، 50000، MEKNES MAROC

شركة بلكا طرونس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1312 

مرجان 2 مكناس - 51111 مكناس 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.46423

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

يونس  )ة)  السيد  تصويت 

الشرقاوي 251 حصة اجس اعية من 

)ة)  حصة لصائدة السيد   251 أفل 

غشت   17 بساريخ  الصاضلي  الحسين 

.2121

قزمان  مح د  )ة)  السيد  تصويت 

251 حصة اجس اعية من أفل 251 

حصة لصائدة السيد )ة) أيوب شهاب 

بساريخ 17 غشت 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   25 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3874.

271I

zarkal & associés

LLY LIMITED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zarkal & associés

131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 21111، الدار البيضاء املغرب

LLY LIMITED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة س ية 

اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22 

بامليي - 111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LLY  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LIMITED

اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - واكسيسواراتها  الهواتف  وتصدير 

السجارة - خدمة ما بعد البيع.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

س ية اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 

22 بامليي - 111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 Luo Dongliang : 400 السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد Yuan Delin : 300 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

حصة   Li Xuemei : 300 السيد 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
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السيد Luo Dongliang عنوانه)ا) 

 Room 901 Yip Fung Building,

 2-12 D’Aguilar Street, Central

111 هونغ كونغ الصين.

عنوانه)ا)   Yuan Delin السيد 

 leshan room 301 Hebei street

Sichuan 000 الصين.

عنوانه)ا)   Li Xuemei السيدة 

 room 108 Bingheyuan street

Chendu City 00 Sichuan الصين.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد Luo Dongliang عنوانه)ا) 

 Room 901 Yip Fung Building,

 2-12 D’Aguilar Street, Central

111 هونغ كونغ الصين

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791968.

271I

YANIDENTAL

 AJIAD AUTO SERVICE 
 MARRAKECH 

أجياد أوطو سرفيس مراكش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AJIAD AUTO SERVICE

Marrakech

املحل 1 رقم 79 الحي الصناعي 

سيدي غانم مراكش. ، 41111، 

مراكش. املغرب

 AJIAD AUTO SERVICE 

Marrakechأجياد أوطو سرفيس 

مراكش شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 1 
رقم 79 الحي الصناعي سيدي غانم 

 MARRAKECH 40000 مراكش

MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AJIAD  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 
AUTO SERVICE Marrakechأجياد 

أوطو سرفيس مراكش.
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

قطع
غيار وزيوت وإطارات للسيارات

واآلالت والدراجات النارية.
ميكانيكا السيارات واآلالت

والدراجات النارية. • توفي1 كافة
الخدمات واملساعدات الصنية:

)التشخيص / نظام املعلومات ب ا
في ذلك نظام التشغيل) ، وكذلك

املساعدة الصنية املسنقلة بكافة
أشكالها. • إفالح هياكل

السيارات. • السجارة العامة. •
اسسي1اد وتصدير..

 1 املحل   : عنوان املقر االجس اعي 
الحي الصناعي سيدي غانم   79 رقم 
 MARRAKECH 40000 مراكش 

.MARRAKECH MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   411  : السيد ج ال جياد 

بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد ايوب الهركال : 311 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
 311  : ملخودم  اس اعيل  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جياد  ج ال  السيد 
مراكش   41111  33 رقم   5 ازيكي 

املغرب.
عنوانه)ا)  الهركال  ايوب  السيد 
 41111  244 رقم  الجنوبي  ازلي 

مراكش املغرب.

ملخودم  اس اعيل  السيد 

11 حي انس اسصي  1 زنقة  عنوانه)ا) 

46111 اسصي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  الهركال  ايوب  السيد 

 41111  244 رقم  الجنوبي  ازلي 

مراكش. املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 9598.

272I

YANIDENTAL

YANIDENTAL يني دونتال

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

YANIDENTAL

أبواب آألطلس رقم 29 الطابق 

السصلي محاميد مراكش. ، 41111، 

مراكش. املغرب

يني دونسال YANIDENTAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي سوك ا 1 

تجزئة اسكجور رقم 31 ع ارة رقم 5 

الطابق 3 - 41111 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.114613

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تم تحويل  28 يونيو  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 31 تجزئة اسكجور رقم   1 «سوك ا 

 41111  -  3 الطابق   5 رقم  ع ارة 

«أبواب آألطلس  إلى  مراكش املغرب» 

 - محاميد  السصلي  الطابق   29 رقم 

41111 مراكش املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 9671.

273I

DAR COMPTABILITE

MOUNJI SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC

MOUNJI SHOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اوالد 

بوطيب سكسور A - 62030 الناضور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

22689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. MOUNJI SHOP

اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مود  من  االستهالكية  املواد  وتوزيع 

غدائية ومواد السنظيف والسجهيزات 

املنزلية وخدمات اخرى.

اوالد   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بوطيب سكسور A - 62131 الناضور 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   521  : السيد منجي خالد 

بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد رشيد االبيض : 481 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
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السيد منجي خالد عنوانه)ا) بلوك 
 14181 وجيه  اوالد   341 رقم  ف 

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  االبيض  رشيد  السيد 
تجزئة الكولف فيال رقم 688 14111 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد منجي خالد عنوانه)ا) بلوك 
 14181 وجيه  اوالد   341 رقم  ف 

القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 24 غشت 

2121 تحت رقم 3762.
274I

Segmet S.A

سكمات
إعالن مسعدد القرارات

Segmet S.A
 boulevard Président Félix, 24
 Houphouët Boigny ، 20010،

Casablanca Maroc
سك ات «شركة املساه ة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 24, شارع 
الرئيس فيليكس هوفويت بوانيي - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
2965 الدارالبيضاء .

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 24 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  مال  رأس  في  الزيادة  مايلي: 
62.111.111 درهم لرفعه من  ب بلغ 
 62.511.111 إلى  درهم   511.111
مؤكد  دين  مع  مقافة  درهم 
 621.111 وإفدار  األداء  ومسسحق 
أسهم جديدة دات 111 درهم للسهم 

الواحد. 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ب قس�سى السصريح باالكسساب والدفع 
بساريخ  عرفي  محرر  بواسطة  املنجز 
 621.111 تجلى أن   2121 يونيو   28
أسهم ذات 111 درهم للسهم الواحد 

مال  في رأس  الزيادة  امل ثلة ملج وع 
الشركة قد تم اكسسابها ودفع قي تها 
معنوي  شخص  طرف  من  بالكامل 
مؤكد  دين  مع  مقافة  وذلك  واحد 
بهذه  ألحقت  األداء.  ومسسحق 
والدفعات  املكستبين  الئحة  الوثيقة 
املنصوص  الحسابات  حصر  وأيضا 

عليه ا في القانون. 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
ب بلغ  الشركة  مال  رأس  تخصيض 
من  إلرجاعه  درهم   17.511.111
62.511.111 درهم إلى 45.111.111 
خسائر  إمسصاص  طريق  عن  درهم 

الشركة. 
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
تحقق مجلس اإلدارة املجس ع  مايلي: 
اإلنجاز  من   2121 يوليوز   16 في 
النهائي للزيادة في رأس مال الشركة 
62.111.111 درهم لرفعه من  ب بلغ 
 62.511.111 إلى  درهم   511.111
الشركة  مال  رأس  وتخصيض  درهم 
إلرجاعه  درهم   17.511.111 ب بلغ 
إلى  درهم   62.511.111 من 

45.111.111 درهم. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحديد رأس مال الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791654.
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FIDUCIAIRE

MILK BAR
عقد تسيي1 حر ألفل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيي1 حر ألفل تجاري

 MILK BAR
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
أعطى   2121 يونيو   19 في 
 FOUAD AHMED السيد)ة) 
الحامل   ABDERRAHMAN BREIR
 B359116 )ة) للبطاقة الوطنية رقم 
بالسجل  املسجل   ET B79915
باملحك ة   213918-43962 السجاري 

السجارية بالدار البيضاء حق التسيي1 

 RUE الحر لألفل السجاري الكائن ب

 ALLAL AL FASSI N°16 21131

CASABLANCA MAROC للسيد)ة) 

MEHDI AIZZI الحامل )ة) للبطاقة 

 1 ملدة   CD127143 رقم  الوطنية 

 2121 يونيو   11 من  تبسدئ  سنة 

وتنسهي في 31 ماي 2122 مقابل مبلغ 

شهري 3.111 درهم.

276I

cabinet idrissi

STE ELEC NOUR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet idrissi

 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc

STE ELEC NOUR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

بردعي س 63 دكان رقم 1 بنسودة 

فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ELEC NOUR SARL

توريد   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السوفيالت  وتوفيل  وتركيب 

الكهربائية.

واألخشاب  النجارة  أع ال   -

واألملنيوم والسباكة والكهرباء.

- االتصال بكافة املواد واملنسجات 

واملواد واملواد املسعلقة بالغرض من 

الشركة.

- مكيف هواء..

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بنسودة   1 دكان رقم   63 بردعي س 

فاس - 31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : السيد عبد الغني بدالوي 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد ح يد بدالوي : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
بدالوي  الغني  عبد  السيد 
مكرر بلوك ا حي   95 رقم  عنوانه)ا) 

كريو زواغة 31111 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  بدالوي  ح يد  السيد 
رقم 95 مكرر بلوك ا حي كريو زواغة 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
بدالوي  الغني  عبد  السيد 
مكرر بلوك ا حي   95 رقم  عنوانه)ا) 

كريو زواغة 31111 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 9627/21.

277I

Paralandpharma

PARALANDPHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Paralandpharma

51, شارع موالي يوسف وجدة ، 

61111، وجدة املغرب

Paralandpharma شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 51, شارع 

موالي يوسف - 61111 وجدة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

37941

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Paralandpharma

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الشبه الطبية ومواد السنظيف.

 ,51  : االجس اعي  املقر  عنوان 

61111 وجدة   - شارع موالي يوسف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : مح د  ال�سي  بيطاري  السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   1.111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

مح د  ال�سي  بيطاري  السيد 

يوسف  موالي  شارع   ,51 عنوانه)ا) 

61111 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

مح د  ال�سي  بيطاري  السيد 

يوسف  موالي  شارع   ,51 عنوانه)ا) 

61111 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 2916.

278I

FLASH ECONOMIE

HAMADA ET CONSORT
إعالن مسعدد القرارات

HAMADA ET CONSORT
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها :12111111 درهم

مقرها االجس اعي: 17 زنقة انتسرابي 
الشقة 13 م.ج مكناس
رقم السقييد في السجل 

السجاري:53497
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
قرر   2121 غشت   11  املؤرخ بساريخ 

ما يلي:
للشركة  االجس اعي  املقر  -تحويل 
من 17 زنقة انتسرابي الشقة 13 م.ج 
مكناس إلى 17 زنقة انتسرابي الشقة 

18 م.ج مكناس
من  الشركة  رأس ال  -رفع 
 24264111 إلى  درهم   12111111

درهم 
النظام  من   4 الصصل  تعديل 

األسا�سي للشركة 
6 و7 من النظام  تعديل الصصول 

األسا�سي للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3916.

279I

MYRITAJ COMMERCE S.A.R.L AU 

 MYRITAJ COMMERCE 
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MYRITAJ COMMERCE S.A.R.L
AU

سكسور 1 رقم 717 مرس الخي1 ، 
12111، ت ارة املغرب

 MYRITAJ COMMERCE S.A.R.L 
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي سكسور 1 
رقم 717 مرس الخي1 - 12111 ت ارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

134141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 MYRITAJ COMMERCE S.A.R.L

.AU

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

السغليف  ومواد  السنظيف  مواد 

السلع  ،نقل  الغدائية  املواد  ،بيع 

واإلرساليات ..

عنوان املقر االجس اعي : سكسور 1 
رقم 717 مرس الخي1 - 12111 ت ارة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السعدية  م اد  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة م اد السعدية عنوانه)ا) 
الخي1  مرس   717 رقم   1 سكسور 

12111 ت ارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة م اد السعدية عنوانه)ا) 
الخي1  مرس   717 رقم   1 سكسور 

12111 ت ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بس ارة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 6349.

281I

FIDU.PRO CONSULTING

CHER PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملسقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29 الدار البيضاء ، 

1، الدار البيضاء املغرب
CHER PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 زنقة 
أح د السوقي الطابق الثاني شقة رقم 

11 الدار البيضاء املغرب - 1111 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
14381

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CHER  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   7  : االجس اعي  املقر  عنوان 
أح د السوقي الطابق الثاني شقة رقم 
 1111  - املغرب  البيضاء  الدار   11

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد شكيب الشرقاوي : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 
 : الشرقاوي  شكيب  السيد 

111.111 بقي ة 111 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

الشرقاوي  شكيب  السيد 
سوق السبت  حي الصصاء  عنوانه)ا) 
السبت  سوق   1111 الن ة  اوالد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الشرقاوي  شكيب  السيد 
سوق السبت  حي الصصاء  عنوانه)ا) 
السبت  سوق   1111 الن ة  اوالد 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.
281I

مركز الجبايات واملحاسبة

RS EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات واملحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع ع ارة امنار ، 

86351، انزكان املغرب
RS EXPRESS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك 13 
زنقة 12 رقم 3 مكرر حي اسايس 
تيكوين اكادير - 81651 تيكوين 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
48637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 RS  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EXPRESS

تأجي1   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
االت واملعدات

اسسي1اد وتصدير وتسويق االت   -
واملعدات الصناعية

وتسويق  وتصدير  اسسي1اد   -
سيارات النقل املسسع لة.

بلوك   : االجس اعي  املقر  عنوان 
13 زنقة 12 رقم 3 مكرر حي اسايس 
تيكوين   81651  - اكادير  تيكوين 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد امغار توفيق : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  توفيق  امغار  السيد 
 93311  93311 زنقة ه يت   9 رقم 

اوبي1فيليي فرنسا .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  توفيق  امغار  السيد 
 93311  93311 زنقة ه يت   9 رقم 

اوبي1فيليي فرنسا 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  باكادير  السجارية 

2121 تحت رقم 116199.
282I

MY FID SARL

RZ GLOBAL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
RZ GLOBAL INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 مركب 

ليلى أ إقامة 1 مسنانة الطابق 6 رقم 

135 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

92989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2118 أكسوبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RZ  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GLOBAL INVEST

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

1 مركب   : عنوان املقر االجس اعي 

ليلى أ إقامة 1 مسنانة الطابق 6 رقم 

135 - 91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : سليم  العراقي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سليم  العراقي  السيد 

 91111  11 رقم   91 العزيصات شارع 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  سليم  العراقي  السيد 

 91111  11 رقم   91 العزيصات شارع 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   18 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2118 تحت رقم 218699.

283I

LAMAN EXPERTISE

STR CONCIERGERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

STR CONCIERGERIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي املكسب 

رقم 9، ع ارة رياض أرفود، املدخل 
رقم 8، شارع املزدلصة، عرفة 

السينكو - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STR  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONCIERGERIE
تسيي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واسسغالل دور الضيافة.
املكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املدخل  ع ارة رياض أرفود،   ،9 رقم 
عرفة  املزدلصة،  شارع   ،8 رقم 

السينكو - 41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 FRANK SEBASTIEN السيد 
 111 بقي ة  حصة   PAJOT : 100

درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

باجو  سباستيان  فرانك  السيد 
اموران  اطالنتيكا  مخيم  عنوانه)ا) 

اورير 81111 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
باجو  سباستيان  فرانك  السيد 
اموران  اطالنتيكا  مخيم  عنوانه)ا) 

اورير 81111 اكادير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 السجارية ب راكش بساريخ 

2121 تحت رقم 126462.

284I

LK CONSULTING SARL

CREATIVE PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع مح د الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93111، تطوان املغرب
CREATIVE PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي احريق 

شارع املنبت الطابق االول رقم 2 
مرتيل - 93111 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
26431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CREATIVE PROMO

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري.

عنوان املقر االجس اعي : حي احريق 
 2 رقم  االول  الطابق  املنبت  شارع 

مرتيل - 93111 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد الطيار عزيز : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عزيز  الطيار  السيد 
فف  الداخل  الرح ن  عبد  شارع 
 93111  18 رقم   2 زنقة  الح ام 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد الطيار عزيز عنوانه)ا) شارع 
عبد الرح ن الداخل فف الح ام 
زنقة 2 رقم 18 93111 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف15اير   15 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 1223.
285I

BOURA CONSEILS

أرتي أدز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI APPT N° 3 VN MEKNES
، 50000، MEKNES MAROC
أرتي أدز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 6 ع ارة 

الغزالي زنقة االسكندرية الشقة رقم 
3 مكناس - 51111 مكناس املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.45157
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 11 يوليوز 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

االسكندرية  زنقة  الغزالي  ع ارة   6»

 51111  - مكناس   3 رقم  الشقة 
تجزئة   22 «رقم  إلى  مكناس املغرب» 

سعيد  سيدي   3 توسيع  السالم 

مكناس - 51111 مكناس املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   18 السجارية ب كناس بساريخ 

2121 تحت رقم 3361.

286I

MOORISH

MADE FOR HERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOORISH

39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 

الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 21111، الدار 

البيضاء املغرب

MADE FOR HERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

املومن زنقة س ية اقامة شهرزاد 3 

الطابق 4 رقم 21 بامليي البيضاء - 

21181 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.398473

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   2121 أبريل   27 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 MADE FOR HERE الشريك الوحيد

مبلغ رأس الها 11.111 درهم وعنوان 

املومن  عبد  اإلجس اعي شارع  مقرها 
الطابق   3 زنقة س ية اقامة شهرزاد 
 21181  - البيضاء  بامليي   21 رقم   4

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقف السام لنشاط الشركة.

و حدد مقر السصصية ب شارع عبد 

شهرزاد  اقامة  س ية  زنقة  املومن 
 21142  - بامليي   21 رقم   4 الطابق   3

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
الكطبي  اسامة  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) ليساسصة اقامة االمانة م 
س 2 ع ارة 18 شقة 2 21181 الدار 
البيضاء املغرب ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2121 تحت رقم 781464.

287I

ائس انية بيان حنان

FESTINDESIGNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية بيان حنان
عرفة ملعاش طريق املسسودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 41111، 
مراكش مراكش

FESTINDESIGNE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

عالل الصا�سي اقامة سين اموبل 14 
رقم 1 مراكش - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3111797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FESTINDESIGNE
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االسسي1اد   : غرض الشركة بإيجاز 
والسصدير.

طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 14 عالل الصا�سي اقامة سين اموبل 
مراكش   41111  - مراكش   1 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : زكريا  لصناتسا  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زكريا  لصناتسا  السيد 
اقامة اراك اللومة 1 رقم 36 مراكش 

41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  زكريا  لصناتسا  السيد 
اقامة اراك اللومة 1 رقم 36 مراكش 

41111 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127113.
288I

F&O

FIRMA JUICE COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F&O
 rue mohamed el Beqqal ,96
 96, rue mohamed el Beqqal،
40000، MARRAKECH maroc

FIRMA JUICE COMPANY شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 227 

املسار طريق اسصي مراكش - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117965

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 FIRMA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.JUICE COMPANY

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSFORMATION ET

 C O N D I T I O N N E M E N T

 DES FRUITS ET LEGUMES

 EN JUS EN VUE DE LEUR

 COMMERCIALISATION ET

.DISTRIBUTION

 227  : االجس اعي  املقر  عنوان 

املسار طريق اسصي مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : غافي1  سلمى  السيدة 

درهم   111.111 بقي ة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غافي1  سلمى  السيدة 
 29 رقم   3 إقامة برج الريحان طابق 
طنجة   91111 طنجة  نيكوط  زنقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  غافي1  سلمى  السيدة 
 29 رقم   3 إقامة برج الريحان طابق 
طنجة   91111 طنجة  نيكوط  زنقة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126993.

289I

FLASH ECONOMIE

SOGEBEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SOGEBEL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 55 شارع 
الزرقطوني فضاء الزرقطوني 

الطابق 1 حي املستشصيات - 21111 
الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
781244

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 مارس   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOGEBEL
األع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدنية
البناء والتشييد املعدني واألع ال 

املعدنية
مواد البناء   / املعدات  بيع وشراء 
واألخشاب  وال15وفيالت  والصلب 

والركام
للزراعة وملحقات مسنوعة  منسج 

للصناعة واملزارعين
تأجي1 املحركات

اسسي1اد وتصدير
السجهيزات والت1كيبات اإللكت1ونية
املعامالت  ج يع   ، أعم  وبشكل 
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  السجارية 
التي تسم لحساب الشركة   ، العقارية 
الحصري ، واملسعلقة بشكل مباشر أو 
غي1 مباشر بغرض الشركة والتي ُيرجح 
نشاط  تطور  أو  تعزز  أو  تسهل  أن 

الشركة..

55 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق 
الدار   21111  - املستشصيات  حي   1

البيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأس ال الشركة: 1.111.111 

درهم، مقسم كالسالي:
 : اللطيف  عبد  بلبوير  السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   5.111

للحصة .
السيد فدقي وليد : 5.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
اللطيف  عبد  بلبوير  السيد 
تجزئة  البالبل  زنقة   12 عنوانه)ا) 
الجديدة   24111 الغزوة  أندلس 

املغرب.
السيد فدقي وليد عنوانه)ا) رقم 
العلوي  العربي  بن  مح د  النهج   3
الجديدة   24111 دريس  بن  كدية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
اللطيف  عبد  بلبوير  السيد 
تجزئة  البالبل  زنقة   12 عنوانه)ا) 
الجديدة   24111 الغزوة  أندلس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أبريل 2121 تحت رقم 19792.

291I

orsia audit sarl

DISTY TECHNOLOGIES SA
إعالن مسعدد القرارات

orsia audit sarl
رقم 1 زنقة البوس كوتي ، 21161، 

الدار البيضاء املغرب
disty technologies sa «شركة 

املساه ة»
وعنوان مقرها االجس اعي: 12 شارع 
مح د عبده حي املعاريف - 21161 

الدار البيضاء املغرب.
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«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.232335

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 31 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  قرار 

العام  الج ع  انعقاد  ب وجب  مايلي: 

 31 بساريخ  لل ساه ين  العادي 

شركة  م ثل  تغيي1  تم   2121 يونيو 

 PRIVATE EQUITY INITIATIVES

.السيد فريد بن لصضيل عين م ثل 

للشركة لدى مجلس االدارة لشركة 

في   DISTY TECHNOLOGIES SA

مكان السيد مخلص االدري�سي .

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

مايلي: ال �سيء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791191.

291I

ديوان االسساد شقور عبد الحكيم

 W H A M TOP PROMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ديوان االسساد شقور عبد الحكيم

الحرية زاوية شارع املقاومة 

وشارع فلسطين ع ارة 224 رقم 

6 العالية املح دية ، 13111، 

Mohammedia املغرب

 W H A M TOP PROMO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1شارع 

سيدي مح د بن عبدهلل الحي 

الصناعي املح دية - 21811 

املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

28745

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 W H A : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.M TOP PROMO SARL
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
1شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الحي  عبدهلل  بن  مح د  سيدي 
 21811  - املح دية  الصناعي 

املح دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 211  : السيدة مشيل امي1ولت   -

بقي ة 100,00 درهم.
السيدة نوال شرايبي : 211 بقي ة 

100,00 درهم.
السيد حاتم شرايبي : 211 بقي ة 

100,00 درهم.
السيد مح د شرايبي : 411 بقي ة 

100,00 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة مشيل امي1ولت عنوانه)ا) 
لونشون  و41   39 فيال   38 زنقة 
الدارالبيضاء   21671 الدالبيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  شريبي  نوال  السيدة 
العنوان 39 زنقة وليلي الحقل الطويل 
الدارالبيضاء   21671 البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  شريبي  حاتم  السيد 
شارع وليلي رقم 39 حي الهناء البيضاء 

21671 الدارالبيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  شرايبي  مح د  السيد 
حي  رقم41   38 زنقة  سعد2  فاس 
 21671 الدارالبيضاء  السالم 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1829.

292I

moorish co

AS MEDIA GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

AS MEDIA GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

املومن وزنقة س ية اقامة شهرزاد 

3 الطابق 4 رقم 21 الدار البيضاء - 

21211 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AS  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MEDIA GROUP

خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنت1نت - تص يم املواقع اإللكت1ونية 

تطوير تطبيقات الهاتف   - وتحقيقها 

 - الرقمي  التسويق   - املح ول 

االستشارات واالبسكار.

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 

اقامة شهرزاد  وزنقة س ية  املومن 
 - الدار البيضاء   21 4 رقم  الطابق   3

21211 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   71  : السيد سعد الجنان 

بقي ة 111 درهم للحصة .

حصة   31  : زهر  أمال  السيدة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الجنان  سعد  السيد 

196 شارع غاندي اقامة تدارت طابق 

حي الراحة الدار البيضاء   1 شقة   1

21111 الدار البيضاء املغرب.

حي  عنوانه)ا)  زهر  أمال  السيدة 
اإلنارة 1 زنقة 11 رقم 47 عين الشق 

البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  الجنان  سعد  السيد 

196 شارع غاندي اقامة تدارت طابق 

حي الراحة الدار البيضاء   1 شقة   1

21111 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791883.

293I

WORK UP BUSINESS

2NS STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

WORK UP BUSINESS

59 شارع الزرقطوني الطابق 11 

الشقة 32 ، 21361، الدار البيضاء 

املغرب

2NS STYLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق رقم 11 املكسب 
رقم 32 - 21361 الدارالبيضاء 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.489511
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ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 غشت   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مح د  )ة)  السيد  تصويت 

عبداملومن 221 حصة اجس اعية من 

)ة)  حصة لصائدة السيد   511 أفل 

سامر ح اده بساريخ 14 غشت 2121.
نوال العث اري  )ة)  تصويت السيد 

231 حصة اجس اعية من أفل 511 

حصة لصائدة السيد )ة) سامر ح اده 

بساريخ 14 غشت 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791976.

294I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

TUVAK MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

TUVAK MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي الحسن االول اقامة سيبام 

بلوك ا الطابق الرابع رقم 11 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117979

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TUVAK MAROC
-تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق املشاريع الصناعية.
املسنوعة  الخدمات  في  -مقاول 

والبناء.
-االست1اد والسصدير..

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
سيبام  اقامة  االول  الحسن  موالي 
 -  11 رقم  الرابع  الطابق  ا  بلوك 

41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 BRATIA GLOBAL SL الشركة 
درهم   111 بقي ة  حصة   : 1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
 BRATIA GLOBAL الشركة 
 CL ESCODINAS عنوانه)ا)   SL
 4 08787 ORPI-BARCELONE

اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد رويز برات دانيال عنوانه)ا) 
ب  الطابق   2 فيالج  النخيل  اقامة 
الش الي  نخيل   11 الشقة  رقم   4

-مراكش 41161 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 9678.
295I

DARAA AUDIT

ADEIS INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،
21111، الدار البيضاء املغرب
ADEIS INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4 زنقة 
موليي1 الطابق 1 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.325865

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2121 يونيو   18 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  درهم»   4.342.111» قدره 
إلى  درهم»   27.835.911» من 
 : طريق  عن  درهم»   32.177.911»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789822.
296I

DARAA AUDIT

FDI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN WORK IMM A N°7،
21111، الدار البيضاء املغرب

FDI INVEST شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4 زنقة 
موليي1 الطابق 1 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.339433

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2121 يونيو   18 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم»   4.342.111»
«4.394.411 درهم» إلى «8.736.411 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789824.
297I

FLASH ECONOMIE

TORAYA B.G
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TORAYA B.G شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النهضة 
11 سوق املقطط رقم 15 مركز بئ1 
كندوزاوسرد - 73111 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
19243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. TORAYA B.G
-فنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس عدا الصراء
األزياء  تص يم  ورشة  -إنشاء 

الراقية
الطلب  حسب  املالبس  -إنساج 
)عارضة  القياسية  الن اذج  من  أو 

أزياء)؛
واخسيار   ، الزبون  نصيحة 
 ، والخياطة   ، والقص  الق اش، 
 ، )الحاشية  السعديالت  وكذلك 

والسعديالت ، وما إلى ذلك).
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حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 15 رقم  املقطط  سوق   11 النهضة 
 73111  - كندوزاوسرد  بئ1  مركز 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة مريم رابوز : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
حي  السيدة مريم رابوز عنوانه)ا) 
اوسرد  كندوز  بئ1  مركز   11 النهضة 

73111 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
حي  السيدة مريم رابوز عنوانه)ا) 
اوسرد  كندوز  بئ1  مركز   11 النهضة 

73111 الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1874.

298I

FIDUBAC SARL

GAMESPOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشصين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
GAMESPOT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي تجزئة 

البسسان شارع فرساي إقامة ح زة 
الناظور - 62111 الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.21617
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   25 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

قهوة فغي1ة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بالناضور بساريخ 27 غشت 

2121 تحت رقم 3793.

299I

HORIZON LINES SARL

MAKIMA CONFETION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع مح د اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 93141، تطوان املغرب
MAKIMA CONFETION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
موالي رشيد، شارع عالل بن عبد 
هللا، رقم 31 - 93111 الصنيدق 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

31117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAKIMA CONFETION
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع املالبس واملنسوجات.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
عبد  بن  عالل  شارع  رشيد،  موالي 
الصنيدق   93111  -  31 رقم  هللا، 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 167  : املرابط  عصام  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد شاكر املرابط : 167 حصة 
بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد طارق املرابط : 167 حصة 
بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد مح د املرابط : 167 حصة 
بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد سعيد املرابط : 166 حصة 
بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد ياسين املرابط : 166 حصة 
بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املرابط  عصام  السيد 
شارع عالل بن  تجزئة موالي رشيد، 
الصنيدق   93111  15 رقم  عبد هللا، 

املغرب.
عنوانه)ا)  املرابط  شاكر  السيد 
شارع عالل بن  تجزئة موالي رشيد، 
الصنيدق   93111  31 رقم  عبد هللا، 

املغرب.
عنوانه)ا)  املرابط  طارق  السيد 
شارع عالل بن  تجزئة موالي رشيد، 
الصنيدق   93111  31 رقم  عبد هللا، 

املغرب.
عنوانه)ا)  املرابط  مح د  السيد 
شارع عالل بن  تجزئة موالي رشيد، 
الصنيدق   93111  31 رقم  عبد هللا، 

املغرب.
عنوانه)ا)  املرابط  سعيد  السيد 
شارع عالل بن  تجزئة موالي رشيد، 
الصنيدق   93111  31 رقم  عبد هللا، 

املغرب.
عنوانه)ا)  املرابط  ياسين  السيد 
شارع عالل بن  تجزئة موالي رشيد، 
الصنيدق   93111  31 رقم  عبد هللا، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  املرابط  عصام  السيد 
شارع عالل بن  تجزئة موالي رشيد، 
الصنيدق   93111  15 رقم  عبد هللا، 

املغرب
عنوانه)ا)  املرابط  شاكر  السيد 
شارع عالل بن  تجزئة موالي رشيد، 
الصنيدق   93111  31 رقم  عبد هللا، 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 3194.

311I

HORIZON LINES SARL

ANASOL
إعالن مسعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع مح د اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 93141، تطوان املغرب

ANASOL «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
مح د بن عبد هللا، رقم 41، املحل 

رقم 2 - 91111 طنجة املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.24519

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 27 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيدة  إسسقالة  على  املصادقة 
خديجة الخليصي، مغربية الجنسية، 
بإسبانيا  القاطنة  األهلية،  كاملة 
من مهامها ك سي1ة ومسصرفة بإسم 
أح د  للسيد  والسجديد  الشركة، 
كامل  مغربي الجنسية،  البوزطاطي، 
ك سي1  بهولندا،  القاطن  األهلية، 
وتخويله  الشركة  باسم  ومسصرف 

فالحية السوقيع باسم الشركة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مغربي  تعيين السيد حسن العافية، 
القاطن  األهلية،  كامل  الجنسية، 
 ،21 رقم  زهر،  ابن  شارع  بسطوان، 
باسم  ومسصرف  شريك  غي1  ك سي1 
السوقيع  فالحية  وتخويله  الشركة 

باسم الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 15: الذي ينص على مايلي: 
وفالحية  املدة  املسي1ين،  تعيين 

التسي1.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245472.
311I

HORIZON LINES SARL

ZAYD AUTORECAMBIOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع مح د اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 93141، تطوان املغرب
 ZAYD AUTORECAMBIOS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
املغرب العربي، الحي اإلداري، - 

91111 شصشاون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ZAYD  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.AUTORECAMBIOS
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسعلق بالسيارات
تجارة اإلكسسوارات وقطع غيار 

السيارات.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - اإلداري،  الحي  العربي،  املغرب 

91111 شصشاون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد زيد الدروج : 1.111 حصة 
بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الدروج  زيد  السيد 
الحي اإلداري،  شارع املغرب العربي، 

91111 شصشاون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  الدروج  زيد  السيد 
الحي اإلداري،  شارع املغرب العربي، 

91111 شصشاون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  بشصشاون  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 115.
312I

Electro Média-Tech Planète

ELYAGOUTA VERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL YAGOUTA VERT
 AMR IBN ASS 3°ETG N°26 29
 TANGER ، 90000، TANGER

املغرب
ELYAGOUTA VERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 29 شار 
ع ع ر ابن العاص رقم 26 الطابق 
السالت طنجة 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117449

 31 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ELYAGOUTA VERT
 SERVICE : غرض الشركة بإيجاز
.DE NETTOYAGE ET JARDINAGE
شار   29  : عنوان املقر االجس اعي 

الطابق   26 ع ع ر ابن العاص رقم 

السالت طنجة 91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد االبراهيمي الوزاني محسن 

درهم   111 بقي ة  حصة   1.111  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد االبراهيمي الوزاني محسن 

عنوانه)ا) حي عالل الصا�سي مط اطة 

تازة 35111 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد االبراهيمي الوزاني محسن 

عنوانه)ا) حي عالل الصا�سي مط اطة 

تازة 35111 تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   14 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 16212361544.

313I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

BADES-MIXT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

BADES-MIXT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي «اكار 

اغايذن» دوار تساسنت ج اعة 

وقيادة ازمورن - 32111 الحسي ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3473

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2121 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BADES-MIXT

تغليف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع املواد الغذائية

اسسي1اد وتصدير

بيع املواد الغذائية بالج لة.

«اكار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ج اعة  تساسنت  دوار  اغايذن» 

الحسي ة   32111  - ازمورن  وقيادة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : اسحاق  وعلي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اسحاق  وعلي  السيد 

 32111 مرموشة  حي  نينوا  زنقة 

الحسي ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  اسحاق  وعلي  السيد 

 32111 مرموشة  حي  نينوا  زنقة 

الحسي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  بالحسي ة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم -.

314I
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املسسامنة الشرقية لسقنيات املحاسبة

LOUNA TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املسسامنة الشرقية لسقنيات 
املحاسبة

شارع مح د عبده اقامة ح زة رقم 
18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

61111، وجدة املغرب
LOUNA TRADING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 
الصناعي رقم 6 - 61111 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
38133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LOUNA TRADING
- تصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واسسي1اد
- تاجر.

الحي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
وجدة   61111  -  6 رقم  الصناعي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : السيد مح د التشصيني 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د التشصيني عنوانه)ا) 
لكولين  تجزئة  تهامي  جياللي  شارع 
وجدة   61111  4 رقم   4 زنقة الوفاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد مح د التشصيني عنوانه)ا) 
لكولين  تجزئة  تهامي  جياللي  شارع 
وجدة   61111  4 رقم   4 زنقة الوفاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 3162.
315I

املسسامنة الشرقية لسقنيات املحاسبة

KOUL WAKKAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املسسامنة الشرقية لسقنيات 
املحاسبة

شارع مح د عبده اقامة ح زة رقم 
18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

61111، وجدة املغرب
KOUL WAKKAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 33 زنقة 
ملوبة 5 تجزئة ايريس - 61111 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
37849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 KOUL : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.WAKKAL

غرض الشركة بإيجاز : - مقهى
- مطعم-
-مقشدة

- مسجر حلويات
- وسيط تجاري.

زنقة   33  : عنوان املقر االجس اعي 
 61111  - ايريس  تجزئة   5 ملوبة 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : الهادي  خالد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الهادي  خالد  السيد 
زنقة  الربيع  ام  شارع  ايريس  تجزئة 
وجدة   61111  34 رقم   5 ملوية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  كرابي  الحسين  السيد 
 1 ع ارة   2 حي االندلس اقامة كنزي 
بلوك ج الطابق االر�سي شقة رقم س 

61111 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 2772.
316I

مركز الجبايات واملحاسبة

 TRANS EXCELLENTE
LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مركز الجبايات واملحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع ع ارة امنار ، 

86351، انزكان املغرب
 TRANS EXCELLENTE

LOGISTIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي كراج رقم 
8 بلوك ا حي املسي1ة ايت ملول - 

86151 ايت ملول املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRANS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. EXCELLENTE LOGISTIQUE

غرض الشركة بإيجاز : 

والدولي  الوطني  النقل  مقاول   -

للبضائع لحساب الغي1.

كراج   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم 8 بلوك ا حي املسي1ة ايت ملول - 

86151 ايت ملول املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد بوفكر مح د : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

511 حصة  السيد بوفكر سعيد : 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  بوفكر  السيد 
بلوك ا رقم 18 حي املسي1ة ايت ملول 

86151 ايت ملول املغرب .

عنوانه)ا)  سعيد  بوفكر  السيد 
ايت ملول   8 حي املسي1ة بلوك ا رقم 

86151 ايت ملول املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  بوفكر  السيد 
بلوك ا رقم 18 حي املسي1ة ايت ملول 

86151 ايت ملول املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1827.

317I
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CCJF

SEHATEST العالمة التجارية 
SEHASAFE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

SEHATEST العالمة السجارية 
SEHASAFE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
بورڭون زنقة جعصر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق األول - 
21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
513977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
السجارية  العالمة   SEHATEST

.SEHASAFE
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السج عات  في  الصحية  السعلي ات 

واملناسبات.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
حبيب  ابن  جعصر  زنقة  بورڭون 
 - األول  الطابق   ،2 املشرق  ،إقامة 

21111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 HERMES CAPITAL الشركة 
درهم   1.111 بقي ة  حصة   : 250

للحصة .
 251  : جاكوبويس  بريس  السيد 

حصة بقي ة 1.111 درهم للحصة .

السيد يونيل جونسان اللوز : 251 
حصة بقي ة 1.111 درهم للحصة .

 251  : السيد بيسون هاييم جيمي 
حصة بقي ة 1.111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

جاكوبويس  بريس  السيد 
اقامة حدائق املنارة شقة  عنوانه)ا) 
 21111 السادس  مح د  شارع   26

مراكش املغرب.
اللوز  جونسان  يونيل  السيد 
11 زنقة منصور السعدي  عنوانه)ا) 
كورتيلين  اقامة   51 شقة   5 طابق 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
جيمي  هاييم  بيسون  السيد 
بولون  بوا  دو  شارع   ،46 عنوانه)ا) 

75111 فرنسا فرنسا.
 HERMES 111.111 الشركة 
انزران  بي1  شارع   281 عنوانه)ا) 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  لزرق  عادل  السيد 
تجزئة زينب زنقة 12 رقم 15 فيال بيل 
الدارالبيضاء   21111 اير كاليصورنيا 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791628.
318I

DARAA AUDIT

 SOCIETE AFRICAINE
 D›INVESTISSEMENT ET DE

DEVELOPPEMENT NM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN WORK IMM A N°7،
21111، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE AFRICAINE
 D›INVESTISSEMENT ET DE

DEVELOPPEMENT NM شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي 283 شارع 

يعقوب املنصور الطابق 1 شقة 8 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.424519

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 يونيو   15 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

منعش عقاري.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791381.

319I

STE BIKAF INDUSTRI

 ALAMINE SERVICES ET
COMMERCES SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI

 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،

GOURRAMA MAROC

 ALAMINE SERVICES ET

COMMERCES SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

اوالد الزهراء ع ص ز ارفود - 52211 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

14911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 ALAMINE SERVICES ET  :

.COMMERCES SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
LIVRAISON A DOMICILE/

.NEGOCIANT
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
اوالد الزهراء ع ص ز ارفود - 52211 

الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : عي�سي  األمين  مح د  السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   1.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عي�سي  األمين  مح د  السيد 
رقم  األح ر  الواد  تجزئة  عنوانه)ا) 
الراشيدية   52111 الراشيدية   465

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عي�سي  األمين  مح د  السيد 
رقم  األح ر  الواد  تجزئة  عنوانه)ا) 
الراشيدية   52111 الراشيدية   465

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
27 ماي  االبسدائية بالرشيدية بساريخ 

2121 تحت رقم 735.

311I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE COMUNCAFE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع مح د الخامس رقم 5 
الطابق الثالث بني مالل ، 23111، 

بني مالل املغرب
 STE COMUNCAFE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املسي1ة 
2 بلوك 48 رقم 53 ، بني مالل - 

23111 بني مالل املغرب .
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تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4119
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2121 غشت   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أح د  زكي  )ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   1.111
)ة)  السيد  لصائدة  حصة   1.111
23 غشت  الشرقاوي الضاوي بساريخ 

.2121
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية ببني مالل بساريخ 26 غشت 

2121 تحت رقم 914.
311I

ديوان األسساذة أس اء خوالني حسني

MADYH PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ديوان األسساذة أس اء خوالني 
حسني

شارع السالوي، إقامة النخيل، 
الطابق األول، رقم 1 ، 31111، 

فاس املغرب
MADYH PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 64، تجزئة 
وفاء 5 طريق عين الشقف - 31111 

فاس املغرب.
وفاة شريك

رقم السقييد في السجل السجاري 
.45197

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 19 غشت 2121 تم اإلعالم 
بنبوبكر  هللا  عبد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
يوليوز   24 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2121 بالشكل األتي :
السيد)ة) فاط ة احجيج ، 34,60 

حصة .
 ، بنبوبكر  امح د  السيد)ة) 

120,80 حصة .
السيد)ة) سلمى بنبوبكر ، 60,40 

حصة .

السيد)ة) كري ة بنبوبكر ، 60,40 
حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3738.
312I

STE FIDU-LIDOU SARL

RAOUF TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
RAOUF TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

القرويين قطعة رقم 618 طريق عين 
الشقف - 31111 فاس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.32455
الوحيد الشريك  قرار   ب قس�سى 
تم   2121 يوليوز   16 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  درهم»   7.111.111» قدره 
إلى  درهم»   11.111.111» من 
 : طريق  عن  درهم»   17.111.111»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3647/2121.
313I

ARKOS

KALOS IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،

CASABLANCA MAROC
KALOS IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق 1 
البيضاء 26 شارع مرس السلطان 
شقة 3 الطابق 1 البيضاء 26811 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514323
 28 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 KALOS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IMMO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. PROMOTEUR IMMOBILIER
26 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 1 الطابق   3 شقة  السلطان  مرس 
السلطان  مرس  شارع   26 البيضاء 
 26811 البيضاء   1 الطابق   3 شقة 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : الزريقي  عصام  السيد 
حصة بقي ة 51.111 درهم للحصة .
مح دين  أسامة  مح د  السيد 
درهم   51.111 بقي ة  حصة   511  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد عصام الزريقي عنوانه)ا) 
 RES KOUTOUBIA ESC A ETG 4
APT 8 28600 الدار البيضاء املغرب.
مح دين  أسامة  مح د  السيد 
 BD TANTAN ETG  14 عنوانه)ا) 
الدار   4 BOURGOGNE 78651

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد عصام الزريقي عنوانه)ا) 

 RES KOUTOUBIA ESC A ETG 4

APT 8 28600 الدار البيضاء املغرب

مح دين  أسامة  مح د  السيد 

 BD TANTAN ETG  14 عنوانه)ا) 

الدار   4 BOURGOGNE 78651

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791115.

314I

اوساتيم

اوساتيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

اوساتيم

طنجة البالية تجزئة البحر االبيض 

املسوسط رقم 384 ، 91111، طنجة 

املغرب

اوساتيم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طنجة 

البالية تجزئة البحر االبيض 

املسوسط رقم 384 طنجة البالية 

تجزئة البحر االبيض املسوسط رقم 

384 91111 طنجة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.31547

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2118 دجن15   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الح يد  عبد  )ة)  السيد  تصويت 

الخياطي 1.341 حصة اجس اعية من 

أفل 2.111 حصة لصائدة السيد )ة) 

دجن15   16 مصطصى الخياطي بساريخ 

.2118

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2119 تحت رقم 221176.

315I
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STE FACILITY.CASH 

STE H J IMPO EXPO S.A.R.L
إعالن مسعدد القرارات

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE H J IMPO EXPO S.A.R.L
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: مكسب 
رقم 12 الطابق األول ملك ال15كة 
شارع موالي الحسن جرسيف - 

35111 جرسيف املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.2125

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 24 غشت 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تصويت حصص من رأس ال الشركة 

لصائدة السيد : ج ال املخساري
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 : تعيين مسي1 جديد للشركة السيد 

ج ال املخساري
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
محدودة  شركة  إلى  وحيد  شريك 

املسؤولية 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تصويت حصص من رأس ال الشركة 

لصائدة السيد : ج ال املخساري
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 : تعيين مسي1 جديد للشركة السيد 

ج ال املخساري
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
محدودة  شركة  إلى  وحيد  شريك 

املسؤولية .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  بجرسيف  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1157.
316I

FIDUTRACO CONSULTING

JAD&CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
JAD&CO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 2 زنقة 

الصنوبر مكسب 12 الطابق الرابع - 
2131 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
517959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.JAD&CO
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت واالشهارات.
زنقة   2  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الطابق الرابع   12 الصنوبر مكسب 

2131 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 81.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
811 حصة   : السيد امين بنحدو 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد امين بنحدو عنوانه)ا) زنقة 
كثي1  ابن  زاوية  السوري  سصيان  ابو 
ع ارة س طابق 2 شقة 9 املعاريف - 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد امين بنحدو عنوانه)ا) زنقة 
كثي1  ابن  زاوية  السوري  سصيان  ابو 
ع ارة س طابق 2 شقة 9 املعاريف - 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2121 تحت رقم 783813.

317I

FUDICAIRE ISMAILI

STE ANSEC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي السقدم بلوك 2 رقم 17 الس ارة 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،
STE ANSEC SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي سيدي 
مح د بن عبد هللا رقم 18 زنقة اسا 
الزاك الس ارة - 72111 الس ارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ANSEC SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
العامة.

عنوان املقر االجس اعي : حي سيدي 
18 زنقة اسا  مح د بن عبد هللا رقم 
الس ارة   72111  - الس ارة  الزاك 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : نصري  لعبادة  موالي  السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   1.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
نصري  لعبادة  موالي  السيد 
زنقة عبد الرح ان التهالي  عنوانه)ا) 
الس ارة   72111 الس ارة   15 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
نصري  لعبادة  موالي  السيد 
زنقة عبد الرح ان التهالي  عنوانه)ا) 
الس ارة   72111 الس ارة   15 رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالس ارة بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 171/2121.

318I

F.M CONSULTING

بروميتي
إعالن مسعدد القرارات

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC
بروميتي «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: مكسب 
رقم د 17 ، املبنى د ، الطابق 5 ، 

مشروع كرين ووركس ، 119 طريق 
بوسكورة - - الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
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رقم السقييد في السجل السجاري: 
.332325

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 12 غشت 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
وفالحية  تسيي1  مدة  ت ديد  مايلي: 
توقيع السيد املهدي مسق ملدة غي1 

محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

مايلي: تعيين املسي1ين
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791173.

319I

BUSINESS CENTER.COM

HOTEL RANCY PALMIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 21391، 
الدارالبيضاء املغرب

HOTEL RANCY PALMIER شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع انصا، 
5 طابق االر�سي شارع لحسن بصري 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.422459

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 15 يوليوز 2121 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
االر�سي  طابق   5 انصا،  «شارع  من 
الدار   21111  - شارع لحسن بصري 
البيضاء املغرب» إلى «61 شارع اح د 
 ( )شارع شارغل برين سابقا  نصي1ي 
الدار   21371  - شارع نخيل معاريف 

البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791166.
321I

ml congestfin

MARAB & BROS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc

MARAB & BROS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 147 شارع 
املقاومة اقامة آفا الطابق 2 شقة 22 

- 21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513985
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MARAB & BROS
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
• الساجر

• اسسي1اد وتصدير
• أع ال تقديم الخدمة.

املعامالت  وبصصة عامة ج يع   •
أو  الصناعية  أو  املالية  أو  السجارية 
املنقولة أو العقارية ، املسعلقة بشكل 
مباشر أو غي1 مباشر باألشياء املذكورة 
أو  آخر مشابه  بأي �سيء  أو   ، أعاله 
مرتبط أو يحس ل أن يعزز تن يتها بأي 

شكل من األشكال.
عنوان املقر االجس اعي : 147 شارع 
املقاومة اقامة آفا الطابق 2 شقة 22 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

عبدالهادي  مح د  السيد 
 111 بقي ة  حصة   511  : لحجوجي 

درهم للحصة .
السيد مروان ديواش : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة . 
عبدالهادي  مح د  السيد 

لحجوجي : 511 بقي ة 111 درهم.
السيد مروان ديواش : 511 بقي ة 

111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عبدالهادي  مح د  السيد 
تجزئة   121 رقم  لحجوجي عنوانه)ا) 
الشقف  عين  طريق  الزيسون  رياض 

31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  ديواش  مروان  السيد 
 21 رقم  طنجة  زنقة  الجوي  الحي 
البيضاء  الدار   21111 النوافر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عبدالهادي  مح د  السيد 
تجزئة   121 رقم  لحجوجي عنوانه)ا) 
الشقف  عين  طريق  الزيسون  رياض 

31111 فاس املغرب
عنوانه)ا)  ديواش  مروان  السيد 
 21 رقم  طنجة  زنقة  الجوي  الحي 
البيضاء  الدار   21111 النوافر 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791663.
321I

 Institut Marocain des Services et Etudes en

Psychologie

 INSTITUT MAROCAIN DES
 SERVICES ET ETUDES EN

PSYCHOLOGIE-IMSEP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Institut Marocain des Services

et Etudes en Psychologie

 Av Mohamed Daoud, Rés. Aya,

 Etage 4, N°7 ، 93000، Tétouan

Maroc

 INSTITUT MAROCAIN DES

 SERVICES ET ETUDES EN

PSYCHOLOGIE-IMSEP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 Av وعنوان مقرها اإلجس اعي

 Mohamed Daoud, Rés. Aya,

 Etage 4, N°7 Tétouan 93000

Tétouan Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

31185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 INSTITUT MAROCAIN DES

 SERVICES ET ETUDES EN

.PSYCHOLOGIE-IMSEP

 ETUDES  : غرض الشركة بإيجاز 

 CONSEILS ET FORMATION EN

.PSYCHOLOGIE

 Av  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 Mohamed Daoud, Rés. Aya,

 Etage 4, N°7 Tétouan 93000

.Tétouan Maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 YOUSSEF AIT EL HAJ السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   : 500

للحصة.

 HAYAT LAKHAL : 500 السيدة

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

 YOUSSEF AIT EL السيد 
 AV AHMED EL عنوانه)ا)   HAJ
 HIBA N°91 93111 TETOUAN

.MAROC
 HAYAT LAKHAL السيدة 
 IMM 157 APPT 10 GP عنوانه)ا) 
 23 ENAJAH 12211 TAMESNA

.MAROC
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 YOUSSEF AIT EL HAJ السيد 
 AV AHMED EL HIBA عنوانه)ا) 
N°91 93111 TETOUAN MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 2664.

322I

omri compta sarl au

AKF TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
AKF TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : دوار 
بداوة الشجرة جنوبية دائرة واد 
املخازن - 92111 العرائش املغرب.

قصل السصصية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.4645
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2121 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
AKF TRANS شركة ذات املسؤولية 
 111.111 رأس الها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
واد  دائرة  جنوبية  الشجرة  بداوة 
املغرب  العرائش   92111  - املخازن 
نتيجة أن الشركة لم تحقق لي ربح 

منذ تاسسيها .

و عين:
الرحيم  عبد  دامون  السيد)ة) 
قيادة  الدرعة  دوار  وعنوانه)ا) 
الكبي1  القصر  العوامرة  وج اعة 
املغرب  الكبي1  القصر   92111

ك صصي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 31 غشت 2121 وفي دوار بداوة 
 - الشجرة جنوبية دائرة واد املخازن 

92111 العرائش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 949.
323I

STE BIKAF INDUSTRI

KAMI TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

KAMI TRAV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
القصيبة رقم 42 مدغرة الراشيدية 

- 52111 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

14927
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 KAMI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.TRAV
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز
DIVERS OU CONSTRUCTIONS/

 CONSTRUCTION DE
 CANALISATION D’EAU DE
 POMPAGE D’IRRIGATION

.AGRICOLE/NEGOCIANT
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مدغرة الراشيدية   42 القصيبة رقم 

- 52111 الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   341  : السيد كرو مح د 

بقي ة 111 درهم للحصة .
حصة   331  : ايوب  كرو  السيد 

بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد الياس بوالوي : 331 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
حي  السيد كرو مح د عنوانه)ا) 
52312 كرامة  الجديد كرامة الريش 

املغرب.
السيد كرو ايوب عنوانه)ا) القرية 
 52312 الريش  كرامة  الن وذجية 

كرامة املغرب.
عنوانه)ا)  بوالوي  الياس  السيد 
 52312 الريش  كرامة  الجديد  الحي 

كرامة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
حي  السيد كرو مح د عنوانه)ا) 
52312 كرامة  الجديد كرامة الريش 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالرشيدية بساريخ 11 يونيو 

2121 تحت رقم 762.
324I

MASSILIA CONSEIL

 SOCIETE PRESSING ISLI » 
»SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

MASSILIA CONSEIL
 BD Mohamed V – Immeuble 31
 l’excellence 6ème étage N°16

 - Oujda ، 60000، OUJDA
MAROC

 SOCIETE PRESSING ISLI SARL » 
AU» شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
نصر127 ع ارة شقة رقم 1 - 

61111 وجدة املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.35153

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 11 يوليوز 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 1 «إقامة نصر127 ع ارة شقة رقم 
«طريق  إلى  وجدة املغرب»   61111  -
تجزئة  الحسن  موالي  شارع  أحصي1 
محل   B بلوك   A رياض إسلي ع ارة 

رقم B25 - 61111 وجدة املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 2672.
325I

STE BIKAF INDUSTRI

HOCINOV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل السصصية

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

HOCINOV SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : زنقة عبد 
املومن بن علي رقم 19 الراشيدية - 

52111 الراشيدية املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.13855

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2121 يونيو   18 املؤرخ في 
شركة ذات   HOCINOV SARL AU
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 111.111 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلجس اعي مقرها  وعنوان  درهم 
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 19 رقم  علي  بن  املومن  زنقة عبد   
الراشيدية   52111  - الراشيدية 
عن  السام  اللسوقف  نتيجة  املغرب 

النشاط.
و عين:

سلوى اقبو وعنوانه)ا)  السيد)ة) 
كرامة   52312 الريش  كرامة  مركز 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 18 يونيو 2121 وفي زنقة عبد 
 - الراشيدية   19 املومن بن علي رقم 

52111 الراشيدية املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 378.

326I

موثقة

CAP TOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

موثقة
29 زنقة انطاكي مكسب رقم 16 ، 

91111، طنجة مغرب
CAP TOP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 Place وعنوان مقرها اإلجس اعي

 Brahim Roudani Rue La Sena
 Résidence Beethoven II 3ème
 Etage N°82,Tanger - 90000

.Tanger Maroc
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.118817

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2121 غشت   13 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم»   5.668.111»
 5.768.111» إلى  درهم»   111.111»
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7519.

327I

LE LEGALISTE

SARAH PROMO-INVEST
إعالن مسعدد القرارات

LE LEGALISTE
 PARC ERRAHMA GH 19 IMM
 4 APPT 23 DAR BOUAZZA

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SARAH PROMO-INVEST «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجس اعي: 8 شارع 
دي بروفينس الطابق 3 الشقة رقم 
17 - 21111 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.381931
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2121
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بيع الحصص االجس اعية للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسي1 جديد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغي1 نشاط الشركة .

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بيع  شريف  العزيز  عبد  السيد  قرر 
مائة )111) حصة اجس اعية ي سلكها 
 SARAH PROMO INVEST في شركة
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد إلى السيد فهد كسوس 
املسخذة  االسسثنائية  للقرارات  وفقا 
الشريك  فإن   ،2121 غشت   12 في 

الوحيد وافق على البيع املذكو ر.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
العزيز شريف  عبد  السيد  اسسقالة 
للشركة.  وحيد  ك سي1  مهامه  من 
مسي1ا  كسوس  فهد  السيد  تعيين 

 للشركة.
ً
وحيدا

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
مايلي: تغيي1 هدف الشركة باستبدال 
 : بصقرات جديدة  القدي ة  الصقرات 
بالج لة  والسوزيع  بالسقسيط  البيع 

 . الغذائية  الغذائية وغي1  لل نسجات 
السجارة، االسسي1اد، السصدير، ت ثيل 
الدولية  العالمات السجارية الوطنية، 
منسجات  األغذية،  فناعة  ملنسجات 
السعبئة، السغليف، منسجات النظافة 
إدارة  السج يل.  ومسسحضرات 
املج دة  األغذية  تخزين  منصات 
الدعم  الخدمات،  إنجاز  والطازجة. 
واملشاورة للشركات . مركز األع ال ، 
السجارة  الوساطة،  توطين الشركات. 
وتقطيع  تعبئة  الدولية.  والسجارة 

املنسجات الغذائية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791915.
328I

LE LEGALISTE

MOULINS SANABIL
شركة املساه ة

خصض رأس ال الشركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS 20200
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MOULINS SANABIL شركة 

املساه ة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1, زنقة 

أح د أمين - 51111 مكناس 
املغرب.

خصض رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.23833
 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي
تم   2121 يونيو   15 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خصض 
أي  درهم»   37.614.111» قدره 
إلى  درهم»   72.183.811» من 
 : طريق  عن  درهم»   34.569.811»

تخصيض عدد األسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3894.
329I

FNMCOMPTA

ELBRADA TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ELBRADA TEX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املجد 

شارع 3 رقم 26 قطعة 461 الطابق 

األر�سي - طنجة - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. ELBRADA TEX

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.

عنوان املقر االجس اعي : حي املجد 
الطابق   461 26 قطعة  رقم   3 شارع 

طنجة   91111  - طنجة   - األر�سي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : البسبا�سي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : السصياني  سعاد  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 

 511  : البسبا�سي  مح د  السيد 

بقي ة 111 درهم.
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 511  : السصياني  سعاد  السيدة 
بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د البسبا�سي عنوانه)ا) 
مج ع كنوز 1/4 ع 7 رقم 146 كزناية 

- طنجة 91111 طنجة املغرب.
السيدة سعاد السصياني عنوانه)ا) 
 - مكرر   7 رقم   11 الدراوة زنقة  حي 

طنجة 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد مح د البسبا�سي عنوانه)ا) 
مج ع كنوز 1/4 ع 7 رقم 146 كزناية 

- طنجة 91111 طنجة املغرب
السيدة سعاد السصياني عنوانه)ا) 
 - مكرر   7 رقم   11 الدراوة زنقة  حي 

طنجة 91111 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7671.
331I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

S&H IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
S&H IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي سيدي 
مومن الجديد، مج وعة2 زنقة 

3 رقم 1 الطابق 1 الدارالبيضاء - 
21411 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 S&H  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IMPORT
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزراعية  السيارات،املعدات  في 

واإللكت1ونيات .
سيدي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة  مج وعة2  الجديد،  مومن 
 - الدارالبيضاء   1 الطابق   1 رقم   3

21411 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد أي ن سعدهللا : 411 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
611 حصة   : السيد امين حناوي 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سعدهللا  أي ن  السيد 
الحي   43 رقم   2 زنقة  الح د 
 21615 الصناعي ال15نو�سي البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  حناوي  امين  السيد 
 1 83 طابق  شارع الشصشاوني ع ارة 
رقم 4 اقامة الشصشاوني عين السبع 
الدارالبيضاء   21253 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  سعدهللا  أي ن  السيد 
الحي   43 رقم   2 زنقة  الح د 
 21615 الصناعي ال15نو�سي البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا)  حناوي  امين  السيد 
 1 83 طابق  شارع الشصشاوني ع ارة 
رقم 4 اقامة الشصشاوني عين السبع 
الدارالبيضاء   21253 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791144.
331I

FUTURE CONSEIL

HABOOB CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن تاشصين الطابق 

األول ، 26111، برشيد املغرب
HABOOB CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األر�سي تجزئة التسي1الرقم 2 
النوافر الدارالبيضاء - 27182 

الدارالبيضاء املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.511965

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بلويزة  عث ان  )ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   2.511
2.511 حصة لصائدة السيد )ة) مريم 

بلويزة بساريخ 11 غشت 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791111.

332I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE SALE DOUZE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 21 الطابق االول 
الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 

52111، الرشيدية املغرب
SOCIETE SALE DOUZE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
تابوعصامت السصالت الريصاني - 

52111 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2121/15219

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2121 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE SALE DOUZE

حديقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللعب.

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - الريصاني  السصالت  تابوعصامت 

52111 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

الودغي1ي  الغاني  عبد  السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   1.111  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الودغي1ي  الغاني  عبد  السيد 

 111 رقم  االخوة  تجزئة  عنوانه)ا) 

الرشيدية 52112 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الودغي1ي  الغاني  عبد  السيد 

 111 رقم  االخوة  تجزئة  عنوانه)ا) 

الرشيدية 52112 الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم -.

333I
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Concept chimie

CONCEPT CHIMIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خصض رأس ال الشركة

Concept chimie
 Rue Bapaume 21 bélévdere

 casablanca ، 20300،
Casablanca Maroc

Concept chimie شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 21Rue وعنوان مقرها اإلجس اعي
 Bapaume bélvédere 2 Etage
 Bureau N°8 Résidence City
 Tower Casablanca 20300

.Casablanca Maroc
خصض رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.311175

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2121 ماي   24 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خصض 
من  أي  درهم»   1.611.111» قدره 
 411.111» إلى  درهم»   2.111.111»
عدد  تخصيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2121 تحت رقم 784979.

334I

افاق 2121

COME›N WASH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

افاق 2121
134 زنقة طرابلس حي الرياض 

خريبكة ، 25111، خريبكة املغرب
COME›N WASH SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 22 بلوك 
11 الحي الجديد م.ش.ف. خريبكة - 

25111 خريبكة املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.6673

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تم تعيين  11 غشت  املؤرخ في 

مسي1 جديد للشركة السيد)ة) ركراك 

مني1 ك سي1 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

26 غشت  االبسدائية بخريبكة بساريخ 

2121 تحت رقم 412.

335I

ABELLARD TUSSU

ABELLARD TUSSU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ABELLARD TUSSU

1شارع LAGHOTA سيدي مومن 

 B033، إقامة الياس ين رقم

21551، الدار البيضاء املغرب

ABELLARD TUSSU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

النصر رقم 29 رقم 17 عين الشق 

21511 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.427185

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 17 غشت 2121 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

عين   17 رقم   29 «تجزئة النصر رقم 

الشق 21511 الدار البيضاء املغرب» 

سيدي   LAGHOTA «1شارع  إلى 

 B133 رقم  الياس ين  إقامة  مومن 

21511 الدار البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791135.

336I

مكسب الدراسات املحاسباتية والتسيي1

EST PLUS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب الدراسات املحاسباتية 
والتسيي1

شارع مح د الخامس ع ارة بنطالب 
الطابق الثاني املكسب رقم 6 ، 

35111، جرسيف املغرب
EST PLUS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

السصلي لل لك السمى النكد الغربي، 
حي النكد - 35111 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 EN : رقم السقييد في السجل السجاري
COURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 EST  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PLUS TRANS
نقل   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي1 بدون مرافق
* السصدير واالسسي1اد

* نقل املسافرين.
الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
السصلي لل لك السمى النكد الغربي، 
حي النكد - 35111 جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
251 حصة   : السيد حسن بخاخ 

بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد بكاني بن الشيخ مصطصى 
درهم   111 بقي ة  حصة   251  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد حسن بخاخ عنوانه)ا) حي 

ح رية 35111 جرسيف املغرب.

السيد بكاني بن الشيخ مصطصى 

اليكانتي   35111 اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد حسن بخاخ عنوانه)ا) حي 

ح رية 35111 جرسيف املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بجرسيف بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 1152/2121.

337I

أزهر لطباعة

Azhar pour impression
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أزهر لطباعة

 3p69 ، تجزئة الوفاء 2 رقم القطعة

31111، فاس املغرب

Azhar pour impression شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

 3p69 - 30000الوفاء 2 رقم القطعة

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

69227

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 شتن15   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Azhar : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

. pour impression
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الطباعة   : غرض الشركة بإيجاز 
وأع ال منسجات تسويقية ومقسنيات 

مسنوعة االعالنية .
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 3p69 - 30000الوفاء 2 رقم القطعة

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 63.511 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة حصصة أزهر : 635 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أزهر  حصصة  السيدة 
 c 30000 زنقة واد درعة نرجس   17

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  أزهر  حصصة  السيدة 
17 واد درعة نرجس c 30000 فاس 

املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بصاس بساريخ 25 غشت 2121 

تحت رقم 41311121117963.
338I

FIDULATIMO

IZRA TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
20400، CASABLANCA MAROC
IZRA TRANS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 72 الطابق 
االر�سي تجزئة االمان سيدي مومن 

الدار البيضاء - 21411 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
519917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 IZRA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.TRANS SARL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني والدولي للسلع لحساب الغي1

نقل االرساليات
املسسخدمين-نقل  نقل 

املسافرين-.
 72  : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق االر�سي تجزئة االمان سيدي 
الدار   21411  - مومن الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   511  : عزيزايزمة  السيد 

بقي ة 111 درهم للحصة .
 511  : السيد عبد هللا ارح ة هللا 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  عزيزايزمة  السيد 
شطر   125 رقم   11 ع ارة  االزهر 
البيضاء  الدار  ال15نو�سي  سيدي   11

21615 الدار البيضاء املغرب.
هللا  ارح ة  هللا  عبد  السيد 
 12 زنقة  الهدى  تجزئة  عنوانه)ا) 
72 سيدي مومن الدار البيضاء  رقم 

21411 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
حي  عنوانه)ا)  عزيزايزمة  السيد 
شطر   125 رقم   11 ع ارة  االزهر 
البيضاء  الدار  ال15نو�سي  سيدي   11

21615 الدار البيضاء املغرب
هللا  ارح ة  هللا  عبد  السيد 
 12 زنقة  الهدى  تجزئة  عنوانه)ا) 
72 سيدي مومن الدار البيضاء  رقم 

21411 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 785878.

339I

مكسب الدراسات املحاسباتية والتسيي1

FAYDA GREENE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الدراسات املحاسباتية 

والتسيي1

شارع مح د الخامس ع ارة بنطالب 

الطابق الثاني املكسب رقم 6 ، 

35111، جرسيف املغرب

FAYDA GREENE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة بالد 

مح د الرقم 19 املراب رقم 12 - 

35111 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
 EN : رقم السقييد في السجل السجاري

COURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 FAYDA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.GREENE

غرض الشركة بإيجاز : * االشغال 

املخسلصة والبناء

* السجارة.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 12 املراب رقم   19 بالد مح د الرقم 

- 35111 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 81.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

 811  : خالد  السعيدي  السيد 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد السعيدي خالد عنوانه)ا) 
جرسيف   35111 فضيلة  تجزئة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد السعيدي خالد عنوانه)ا) 
جرسيف   35111 فضيلة  تجزئة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بجرسيف بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 1155/2121.

341I

SAFIGESTRA مكسب سصي جيست1ا لل حاسبة

BOUAZOUA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكسب سصي جيست1ا لل حاسبة 
SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS OUMNIA 31
 QUARTIER BOUAB ، 46000،

SAFI safi
BOUAZOUA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 13 
زنقة 31 تجزئة االطلس الجريصات 

أسصي - 46111 اسصي املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.11119

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2121 تقرر حل  13 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 BOUAZOUA الوحيد  الشريك 
 111.111 رأس الها  مبلغ   TRANS
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 
13 زنقة 31 تجزئة االطلس الجريصات
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 أسصي - 46111 اسصي املغرب نتيجة 
ل : فشل الشركة في تحقيق اهدافها.

و حدد مقر السصصية ب الرقم 13 
الجريصات  االطلس  تجزئة   31 زنقة 

أسصي - 46111 اسصي املغرب. 
و عين:

بوعزوة  لطيصة  السيد)ة) 
ابن  زنقة   17 بالرقم  وعنوانه)ا) 
اسصي  املستشصى  حي  الخطيب 
)ة)  ك صصي  املغرب  اسصي   46111

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بآسصي  االبسدائية 

2121 تحت رقم 2326.

341I

مكسب الدراسات املحاسباتية والتسيي1

BEN DAMA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الدراسات املحاسباتية 
والتسيي1

شارع مح د الخامس ع ارة بنطالب 
الطابق الثاني املكسب رقم 6 ، 

35111، جرسيف املغرب
BEN DAMA TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النكد 
تجزئة نبيلة الرقم 48 الطابق األول - 

35111 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BEN  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DAMA TRAVAUX

دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - بالسنقيط  الري  مشاريع  وانجاز 

االشغال املخسلصة والبناء.

عنوان املقر االجس اعي : حي النكد 

تجزئة نبيلة الرقم 48 الطابق األول - 

35111 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 61.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ح زة بن دامة : 311 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 151  : دامة  بن  اح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 151  : دامة  بن  ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ح زة بن دامة عنوانه)ا) 

حي الحلصة 35111 جرسيف املغرب.

السيد اح د بن دامة عنوانه)ا) 

حي الحلصة 35111 جرسيف املغرب.

السيد ابراهيم بن دامة عنوانه)ا) 

حي الحلصة 35111 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد ح زة بن دامة عنوانه)ا) 

حي الحلصة 35111 جرسيف املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بجرسيف بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 1151/2121.

342I

socomif sarl

SOMANAILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

socomif sarl
زنقة مح د الحصالي ع ارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14115، القنيطرة املغرب
somanails شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي طابق 
األول مكسب رقم 2 شارع مح د 

 KENITRA 5 219 مكرر القنيطرة
14111 القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.54351
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2121 يوليوز   25 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 somanails الوحيد  الشريك  ذات 
درهم   111.111 رأس الها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجس اعي طابق األول 
 219  5 مح د  شارع   2 رقم  مكسب 
 KENITRA 14000 القنيطرة  مكرر 
اسباب   : القنيطرة املغرب نتيجة ل 

مادية.
طابق  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
مح د  شارع   2 رقم  مكسب  األول 
 14111  - القنيطرة  مكرر   219  5

القنيطرة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) مارية زروال وعنوانه)ا) 
اكدال  زنقة وارغة   1 شقة   14 رقم 
)ة)  الرباط املغرب ك صصي   11111

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن15 2121 تحت رقم 4387.

343I

مكسب الدراسات املحاسباتية والتسيي1

DELTA 77
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الدراسات املحاسباتية 

والتسيي1

شارع مح د الخامس ع ارة بنطالب 

الطابق الثاني املكسب رقم 6 ، 

35111، جرسيف املغرب

DELTA 77 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار عين 

فريطيسة تافرطة هوارة - 35111 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
 EN : رقم السقييد في السجل السجاري

COURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DELTA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.77

دراسة   *  : غرض الشركة بإيجاز 

وانجاز مشاريع الري السقي بالسنقيط

* االشغال املخسلصة والبناء.

عنوان املقر االجس اعي : دوار عين 

 35111  - هوارة  تافرطة  فريطيسة 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

511 حصة   : السيد ج ال لكحل 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  لكحل  ج ال  السيد 

دوار الشهابة هوارة 35111 جرسيف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  لكحل  ج ال  السيد 

دوار الشهابة هوارة 35111 جرسيف 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بجرسيف بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 1153/2121.

344I

مكسب الدراسات املحاسباتية والتسيي1

AABIDI POLY SOLAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الدراسات املحاسباتية 

والتسيي1

شارع مح د الخامس ع ارة بنطالب 

الطابق الثاني املكسب رقم 6 ، 

35111، جرسيف املغرب

AABIDI POLY SOLAIRE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ملك 

ح وس 1 حرشة الببوش - 35111 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AABIDI POLY SOLAIRE

الطاقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال   - والريحية  الش سية 
االسسي1اد   - والبناء  املخسلصة 

والسصدير.
ملك   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 35111  - حرشة الببوش   1 ح وس 

جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : اعبيدي  ح زة  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اعبيدي  ح زة  السيد 
جرسيف   35111  1 الشوبي1  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  اعبيدي  ح زة  السيد 
جرسيف   35111  1 الشوبي1  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بجرسيف بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 1151/2121.

345I

MONDIALE GEST

MENALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A PORTES DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

MENALUM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إزيكي 3 
رقم 85 مراكش - 41111 مراكش 

املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.74723

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2119 ف15اير   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الكرمي  أح د  )ة)  السيد  تصويت 

511 حصة اجس اعية من أفل 511 

حكي ة  )ة)  السيد  لصائدة  حصة 

أكروم بساريخ 11 ف15اير 2119.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

ف15اير   13 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2119 تحت رقم 112678.

346I

FIDULATIMO

 ALLO URGENCE MEDICAL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

 ALLO URGENCE MEDICAL

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة س ية 

اقامة شهرزاد 3 الطابق الخامس 
رقم 22 النخيل معاريف - الدار 

البيضاء - 21331 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.418193

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2121 تم تحويل  18 يونيو  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
«زنقة س ية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

 - النخيل معاريف   22 الخامس رقم 

الدار البيضاء - 21331 الدار البيضاء 
زنقة عالل الصا�سي   23» إلى  املغرب» 

الطابق االر�سي مرس السلطان الدار 

البيضاء  الدار   21554  - البيضاء 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 788318.

347I

FIDULATIMO

MAT RUN TRANS SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
20400، CASABLANCA MAROC

 MAT RUN TRANS SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي عز 
الدين تجزئة بغداد اقامة الدهب 

حي املح دي الدار البيضاء - 21571 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
519923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MAT  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.RUN TRANS SARLAU
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي لحساب الغي1
نقل امل15دات الدولية والوطنية

نقل االرساليات .
عز  حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الدهب  اقامة  بغداد  تجزئة  الدين 
حي املح دي الدار البيضاء - 21571 

الدارالبيضاء املغرب.



18401 الجريدة الرسميةعدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : نجدي  رضوان  السيد 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نجدي  رضوان  السيد 
رقم   24 زنقة   14 س م ج مج وعة 
البيضاء  الدار   21411 البيضاء   19

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  نجدي  رضوان  السيد 
رقم   24 زنقة   14 س م ج مج وعة 
البيضاء  الدار   21411 البيضاء   19

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 785881.
348I

ccf roubia

شركة باليا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ccf roubia
 bd mohammed derfoufi 17
oujda ، 60000، oujda maroc

شركة باليا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 58 زنقة 
س3 حي النور طريق عين بني مطهر - 

61111 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.21121

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2115 تقرر حل  17 شتن15  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 11.111 رأس الها  مبلغ  باليا  شركة 
 58 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 
بني  النور طريق عين  حي  زنقة س3 
61111 وجدة املغرب نتيجة  مطهر - 

ل : تراجع رقم األع ال.

زنقة   58 و حدد مقر السصصية ب 
س3 حي النور طريق عين بني مطهر - 

61111 وجدة املغرب. 
و عين:

الشايب  لحسن  السيد)ة) 
النور  حي  زنقة س3   58 وعنوانه)ا) 
وجدة   61111 طريق عين بني مطهر 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكسوبر   29 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2115 تحت رقم 2838.

349I

ديوان املوثقة دعاء زروقي

BADR GARDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

ديوان املوثقة دعاء زروقي
وجدة شارع الدرفوفي رقم 36 اقامة 

كوليزي الطابق الثالث رقم 18 ، 
61111، وجدة املغرب

BADR GARDE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي وجدة 
شارع يعقوب املنصور طريق طايرت 

تجزئة الكايلة رقم 12 - 61111 
وجدة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3134
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 ماي   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زليج  سعاد  )ة)  السيد  تصويت 
111 حصة اجس اعية من أفل 111 
حصة لصائدة السيد )ة) شي اء زليج 

بساريخ 14 ماي 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   24 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 21171.

351I

STE FIDLAMIAE SARL

 MAISON MARY CENTRE DE
BEAUTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

 MAISON MARY CENTRE DE

BEAUTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 48 شارع 

املقاومة ع ارة إتران شقة 11 حي 

املحيط - 11111 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

154337

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 MAISON MARY CENTRE DE

. BEAUTE

مركز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السج يل للنساء.

 - والرفاهية  الج ال  عالجات   -

تصصيف الشعر - عالجات الجسم.

 - الوجه  وعالجات  السدليك   -

املعالجات  من  واسعة  مج وعة 

الج الية.

- العالج الصيزيائي.

- تسويق املنسجات الج الية..

48 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

حي   11 شقة  إتران  ع ارة  املقاومة 

املحيط - 11111 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : مريم  العوفي1  السيدة 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مريم  العوفي1  السيدة 
إسبانيا 11 إسبانيا إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مريم  العوفي1  السيدة 
إسبانيا 1 إسبانيا إسبانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   11 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 117199.

351I

ABENN AUDIT & CONSEIL

KSB SAS -SUCCURSAL
شركة املساه ة

تعيين مسي1 جديد للشركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
مج ع بس ة 1 ج ه1بالدور األر�سي 
شقة 3 ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
KSB SAS -SUCCURSAL شركة 

املساه ة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

س ية إقامة شهرزاد 3 الطابق: 5 ، 
رقم 22 حي النخيل - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.318163

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2121 يونيو   31 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

BAKHALI NEZHA ك سي1 آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791264.

352I
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مكسب االستشارات واملحاسبة

EL OMARI TECHNO LIKE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب االستشارات واملحاسبة
6, شارع القدس, تابريكت ، 11111، 

سال املغرب
 EL OMARI TECHNO LIKE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 24, شارع 
االمي1 سيدي مح د, حي الرشاد, 
قرية أوالد مو�سي. - 11131 سال 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
34327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 EL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. OMARI TECHNO LIKE
بيع   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع ملحقات الك بيوتر والهاتف.
عنوان املقر االجس اعي : 24, شارع 
االمي1 سيدي مح د, حي الرشاد, قرية 

أوالد مو�سي. - 11131 سال املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : عبدهللا  الع ري  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد الع ري عبدهللا عنوانه)ا) 
 143 رقم  د,  سكسور  الرح ة,  حي 

11171 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد الع ري عبدهللا عنوانه)ا) 
 143 رقم  د,  سكسور  الرح ة,  حي 

11171 سال املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2121 تحت رقم 863.

353I

ائس انية زهي1

HOCA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية زهي1
زنقة ابن عائشة ع ارة باريس 

الطابق السالت مكسب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب

HOCA IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 5 

�سي موحى حي بن سلي ان - 41111 
مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
49119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2111 أكسوبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 HOCA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. IMMO
مسسغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لدار الضيافة .
 5 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 41111  - �سي موحى حي بن سلي ان 

مراكش املغرب

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

كافيلو  م  ارنيست  االن  السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   1.111  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
كافيلو  م  ارنيست  االن  السيد 
سيدي  موحى  ال�سي  درب  عنوانه)ا) 
مراكش   41111  5 بن سلي ان رقم 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
كافيلو  م  ارنيست  االن  السيد 
سيدي  موحى  ال�سي  درب  عنوانه)ا) 
مراكش   41111  5 بن سلي ان رقم 

املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   17 بساريخ  ب راكش  السجارية 
.M11111167544 2111 تحت رقم
354I

N2M CONSEIL-SARL

BNI SAID CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 BNI SAID CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الحسن االول رقم 246 بلوك 

سكوري الطابق االول رقم 13 - 
62111 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BNI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SAID CONSTRUCTION
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محسلصة او البناء
اشغال العزل الصوتي والحراري

تصدير واسسي1اد.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الحسن االول رقم 246 بلوك سكوري 
 62111  -  13 رقم  االول  الطابق 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد بقالي شصيق : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شصيق  بقالي  السيد 

بصرنسا 62253 الدريوش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  شصيق  بقالي  السيد 

بصرنسا 62253 الدريوش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 3837.
355I

MH CONSEIL

INDUSTOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM
 F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC
INDUSTOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 163 الحي 

فناعي زناتة عين حرودة املح دية - 

21631 املح دية املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1988

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 17 يوليوز 2121 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

«163 الحي فناعي زناتة عين حرودة 

املح دية - 21631 املح دية املغرب» 

عين   58 رقم  فيادي�سي  «تجزئة  إلى 

املح دية   21631  - حرودة مح دية 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1793.

356I

MONDIALE GEST

MENALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

MONDIALE GEST

 IMM 202 APT 01A PORTES DE

 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

MENALUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إزيكي 3 

رقم 85 مراكش - 41111 مراكش 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.74723

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 يونيو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حكي ة أكروم  )ة)  تصويت السيد 

511 حصة اجس اعية من أفل 511 

عبدهللا  )ة)  السيد  لصائدة  حصة 

الصافي بساريخ 15 يونيو 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 113551.

357I

ERRIFAI MOHAMMED

CULTURE INSIDER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ERRIFAI MOHAMMED
 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 APPT N°10 RUE SIOUL HAY
 OUAFAE 2 ROUTE SEFROU ،

31111، فاس املغرب
CULTURE INSIDER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

السصلي رقم 73 زنقة الصومال شارع 
الكرامة - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

68993
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CULTURE INSIDER
دليل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمات  السياح،  أو  لل سافرين 
منظمي  وأنشطة  األخرى  الحجز 

الرحالت السياحية.
الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
السصلي رقم 73 زنقة الصومال شارع 

الكرامة - 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 251  : الشباني  نورالدين  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 251  : الح ين  سهام  السيدة 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

السيدة مريم امزيان : 251 حصة 
بقي ة 111 درهم للحصة .

السيدة اس اء عزوز : 251 حصة 
بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

الشباني  نورالدين  السيد 
السقدم  حي   66 زنقة   23 عنوانه)ا) 

عين هارون 31111 فاس املغرب.
الح ين عنوانه)ا)  السيدة سهام 
تغات  الحديقة  س  ز   /  185 رقم 

31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  امزيان  مريم  السيدة 
زنقة ال15ازيل   2 اقامة الصسح املدخل 

الزهور 1 31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  عزوز  اس اء  السيدة 
بلوك 17 رقم 271 حي تغات 31111 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الح ين عنوانه)ا)  السيدة سهام 
تغات  الحديقة  س  ز   /  185 رقم 

31111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3584.

358I

NABIL SOUBAIRI

T8 IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC
T8 IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 MAGASIN SITUE A LOT N°119
 ATTADAMOUNE II - 50000

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
54115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 T8  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IMMO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DIVERS ET NÉGOCE
 : االجس اعي  املقر  عنوان 
 MAGASIN SITUE A LOT N°119
 ATTADAMOUNE II - 51111

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
151 حصة   : السيد ياسر طاهري 

بقي ة 111 درهم للحصة .
111 حصة   : السيد رضا طاهري 

بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد اكرم عبد الرح ان طاهري 
درهم   111 بقي ة  حصة   111  :

للحصة .
51 حصة   : السيدة سارة طاهري 

بقي ة 111 درهم للحصة .
 111  : بوشيخ  س ي1ة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد عبد السالم طاهري : 151 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 151  : السيد ح زة امين طاهري 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
حصة   111  : السيد زياد طاهري 

بقي ة 111 درهم للحصة .
السيدة سهام هدون : 111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  طاهري  ياسر  السيد 
املنزه  حي  الورود  زنقة   145 رقم 

51111 مكناس املغرب.
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السيد رضا طاهري عنوانه)ا) رقم 
 51111 املنزه  الورود حي  زنقة   145

مكناس املغرب.
السيد اكرم عبد الرح ان طاهري 
زنقة الورود حي   145 رقم  عنوانه)ا) 

املنزه 51111 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  طاهري  سارة  السيدة 
املنزه  حي  الورود  زنقة   145 رقم 

51111 مكناس املغرب.

السيدة س ي1ة بوشيخ عنوانه)ا) 
املنزه  حي  الورود  زنقة   145 رقم 

51111 مكناس املغرب.
طاهري  السالم  عبد  السيد 
رقم   1 تجزءة االس اعلية  عنوانه)ا) 

38 مج 51111 مكناس املغرب.
طاهري  امين  ح زة  السيد 
رقم   1 تجزءة االس اعلية  عنوانه)ا) 

38 مج 51111 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  طاهري  زياد  السيد 
مج   38 رقم   1 االس اعلية  تجزءة 

51111 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  هدون  سهام  السيدة 
مج   38 رقم   1 االس اعلية  تجزءة 

51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
طاهري  السالم  عبد  السيد 
رقم   1 تجزءة االس اعلية  عنوانه)ا) 

38 مج 51111 مكناس املغرب

الطاهر طاهري عنوانه)ا)  السيد 
املنزه  حي  الورود  زنقة   145 رقم 

51111 مكناس املغرب
طاهري  امين  ح زة  السيد 
رقم   1 تجزءة االس اعلية  عنوانه)ا) 

38 مج 51111 مكناس املغرب

السيدة س ي1ة بوشيخ عنوانه)ا) 
املنزه  حي  الورود  زنقة   145 رقم 

51111 مكناس املغرب

عنوانه)ا)  هدون  سهام  السيدة 
مج   38 رقم   1 االس اعلية  تجزءة 

51111 مكناس املغرب

عنوانه)ا)  طاهري  ياسر  السيد 
املنزه  حي  الورود  زنقة   145 رقم 

51111 مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3781.
359I

AUDINEX SARLAU

EF ASSURANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINEX SARLAU
شارع عبد املومن وزنقة شتيال، 
طابق 4، بامليي -، الدار البيضاء ، 

21142، الدار البيضاء املغرب
EF assurance شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
الساسع رقم 914 من املبنى «أ» ، 
شارع مح د الخامس ، حي روش 
نوار الدار البيضاء - 21313 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 EF  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.assurance
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت السلكية.
 CALL( الهاتصي  االتصال  مركز   -

.(CENTER
الشراء   ، اإلنت1نت  ع15  السعيين   -

والبيع ع15 اإلنت1نت.
- االستشارات والوساطة والسعاقد 

من الباطن.
تكنولوجيا  خدمات  تطوير   -

املعلومات.

واملشورة  الخدمة  تقديم   -
والسدريب..

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الساسع رقم 914 من املبنى «أ» ، شارع 
مح د الخامس ، حي روش نوار الدار 
البيضاء  الدار   21313  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
الصهري  اش اعو  ح زة  السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   1.111  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
الصهري  اش اعو  ح زة  السيد 
املقري  اح د  زنقة   26 عنوانه)ا) 
 21111 حي راسين   9 شقة   5 طابق 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الصهري  اش اعو  ح زة  السيد 
املقري  اح د  زنقة   26 عنوانه)ا) 
 21111 حي راسين   9 شقة   5 طابق 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791211.
361I

CONCILIUM EXPERTISE

CODIAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصي1، الطابق 

الخامس، شقة رقم ،18 غوتيي الدار 
البيضاء ، 21161، الدار البيضاء 

املغرب
CODIAX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 56 شارع 
موالي يوسف ، الطابق الثالث ، 

شقة 14 ، الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CODIAX

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات في السدبي1.

56 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 ، الثالث  الطابق   ، يوسف  موالي 

 21111  - الدار البيضاء   ،  14 شقة 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : اوبلخي1  عصام  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اوبلخي1  عصام  السيد 

الراشدية   121 رقم  األمان  تجزئة 

52111 الراشدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  اوبلخي1  عصام  السيد 

الراشدية   121 رقم  األمان  تجزئة 

52111 الراشدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791189.

361I
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NJ BUSINESS

STE CBZ TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE CBZ TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
االول دوار اوالد ح و اوالد الطيب 

فاس - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CBZ TRAV
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء
البناء واالشغال املخسلصة.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطيب  اوالد  ح و  اوالد  دوار  االول 

فاس - 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : بلغري�سي  عبدالواحد  السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   1.111

للحصة . 

 : بلغري�سي  عبدالواحد  السيد 
1111 بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

بلغري�سي  عبدالواحد  السيد 
عنوانه)ا) دوار اوالد ح و اوالد الطيب 

فاس 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
بلغري�سي  عبدالواحد  السيد 
عنوانه)ا) دوار اوالد ح و اوالد الطيب 

فاس 31111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3917.

362I

KAMA SERVICE

STE ENTREPRISE TALAARIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمي1ة سيدي بنور 

، 24351، سيدي بنور املغرب
 STE ENTREPRISE TALAARIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة رقم 
2 اقامة االمي1ة سيدي بنور سيدي 
بنور 24351 سيدي بنور املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2149
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2121 يونيو   15 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ   ENTREPRISE TALAARIT
وعنوان  درهم   111.111 رأس الها 
اقامة   2 مقرها اإلجس اعي شقة رقم 
بنور  سيدي  بنور  سيدي  االمي1ة 
 24351 سيدي بنور املغرب نتيجة ل :

املنافسة.
و حدد مقر السصصية ب شقة رقم 
اقامة االمي1ة سيدي بنور سيدي   2

بنور 24351 سيدي بنور املغرب. 

و عين:

السيد)ة) مح د مرشد وعنوانه)ا) 

سيدي  خالد  تجزئة   13 الدار  رقم 

يحيى زعي1 12152 سيدي يحيى زعي1 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.

مرشد  لحسن  السيد)ة) 

 13 رقم  خالد  تجزئة  وعنوانه)ا) 

سيدي   12152 زعي1  يحيى  سيدي 

)ة)  ك صصي  املغرب  زعي1  يحيى 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بنور  بسيدي  االبسدائية 

يوليوز 2121 تحت رقم 3981.

363I

ديوان املوثقة دعاء زروقي

SOLEIL BTP ET GC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

ديوان املوثقة دعاء زروقي

وجدة شارع الدرفوفي رقم 36 اقامة 

كوليزي الطابق الثالث رقم 18 ، 

61111، وجدة املغرب

SOLEIL BTP ET GC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي بركان 

شارع بي1 زران حي الحسني رقم 32 - 

63311 بركان املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1463

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 غشت   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تصويت السيد )ة) مح د خرخاش 

أفل  من  اجس اعية  حصة   5.111

15.111 حصة لصائدة السيد )ة) عبد 

الرحيم عبد الرحيم بساريخ 19 غشت 

.2121

نجار  مح د  )ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   5.111

15.111 حصة لصائدة السيد )ة) عبد 

الرحيم عبد الرحيم بساريخ 19 غشت 

.2121

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن15   11 بساريخ  ب15كان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 514/2121.

364I

FIDUCIAIRE BAMMOU

 GROUPE BENCHIKH
TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

 GROUPE BENCHIKH

TECHNOLOGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 زنقة 

ابي زرعة اقامة رضوان مكسب رقم 

7 - 14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 GROUPE BENCHIKH  :

. TECHNOLOGY
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 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات االدارية

االسسغالل  التسيي1  في  مقاولة 

الصناعي

االسسي1اد في نصف الج لة .
زنقة   26  : عنوان املقر االجس اعي 

ابي زرعة اقامة رضوان مكسب رقم 7 

- 14111 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : بنشيخ  سهيل  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنشيخ  سهيل  السيد 
 14111  13 شقة  شالة  زنقة   39

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بنشيخ  سهيل  السيد 
 14111  13 شقة  شالة  زنقة   39

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 88117.

365I

ABENN AUDIT & CONSEIL

 ROTOPRINT MAROC
PRINTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

ABENN AUDIT & CONSEIL

مج ع بس ة 1 ج ه1بالدور األر�سي 

شقة 3 ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب

 ROTOPRINT MAROC

PRINTING «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: كلم 15 

طريق الجديدة املغرب 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.328123

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 15 غشت 2121

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقسضيات القانون: 96-5

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791263.

366I

مكسب االستشارات واملحاسبة

 CENTRE DE DIALYSE
TABRIQUET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكسب االستشارات واملحاسبة

6, شارع القدس, تابريكت ، 11111، 

سال املغرب

 CENTRE DE DIALYSE

TABRIQUET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 24, شارع 

االمي1 سيدي مح د, حي الرشاد, 

قرية أوالد مو�سي. - 11131 سال 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

 34325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

: تس يتها  ب خسصر   اإلقسضاء 

 CENTRE DE DIALYSE

. TABRIQUET

م ارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غسيل  مركز  بتشغيل  الطب  مهنة 

الكلى.

• تشغيل مركز عالج الدم وأمراض 
الكلى .

عنوان املقر االجس اعي : 24, شارع 
االمي1 سيدي مح د, حي الرشاد, قرية 

أوالد مو�سي. - 11131 سال املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : السيد ح زي مح د أمين 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد القباج إدريس : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
أمين  مح د  ح زي  السيد 
الشقة  زنقة زنجيبار,   ,37 عنوانه)ا) 
7, حي املحيط 11141 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  إدريس  القباج  السيد 
الع ارة  القصبة1,  االندلس,  رياض 
 11111 الرياض  حي   ,11 الشقة   ,5

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
أمين  مح د  ح زي  السيد 
الشقة  زنقة زنجيبار,   ,37 عنوانه)ا) 
7, حي املحيط 11141 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2121 تحت رقم 862 .
367I

FIDUBAC SARL

ريم ناد كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشصين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
ريم ناد كار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد )في 
طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارساقية 
الح راء رقم 324 الناظور - 62111 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.17553

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2121 تقرر حل  16 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ  كار  ناد  ريم  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   511.111 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي شارساقية الح راء 
الناظور   62111  - الناظور   324 رقم 

املغرب نتيجة ل : عدم بلوغ الهدف.
و حدد مقر السصصية ب شارساقية 
 62111  - الناظور   324 الح راء رقم 

الناظور املغرب. 
و عين:

السيد)ة) فباح لحلو وعنوانه)ا) 
 12 رقم   31 شارع  الخطابي  حي 
62111 الناظور املغرب ك صصي )ة) 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 23 غشت 

2121 تحت رقم 3737.

368I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE AGLA
 TELECOMMUNICATION

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35111، 
تازة املغرب

 STE AGLA
 TELECOMMUNICATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : حي اكال 

واد امليل - 35111 تازة املغرب.
قصل السصصية



18407 الجريدة الرسميةعدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.5179

 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي
 2121 غشت   12 في  املؤرخ 
 STE AGLA حل  تقرر 
 TELECOMMUNICATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   111.111 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي حي اكال واد امليل 
لعدم  نتيجة  املغرب  تازة   35111  -

الدخل.
و عين:

القندو�سي  حنان  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) حي بام واد امليل 35111 

تازة املغرب ك صصي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
2121 وفي حي اكال  12 غشت  بساريخ 

واد امليل - 35111 تازة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 487.
369I

FIDUBAC SARL

ABDELKADER E HIJOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشصين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
ABDELKADER E HIJOS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع بن 
خلدون رقم 64 الناظور - 62111 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.8775

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2121 يوليوز   11 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   ABDELKADER E HIJOS
وعنوان  درهم   11.111 رأس الها 
خلدون  بن  شارع  اإلجس اعي  مقرها 

الناظور   62111  - الناظور   64 رقم 
املغرب نتيجة ل : عدم بلوغ الهدف.

و حدد مقر السصصية ب شارع بن 
 62111  - الناظور   64 رقم  خلدون 

الناظور املغرب. 
و عين:

السيد)ة) مح د فسحي وعنوانه)ا) 
دوار أغبال بني شيكر الناظور 62111 
الناظور املغرب ك صصي )ة) للشركة.
السيد)ة) ح زة عبد القادر اح د 
مليلية   52111 مليلية  وعنوانه)ا) 

إسبانيا ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 19 غشت 

2121 تحت رقم 3734.

371I

FIDUBAC SARL

ABDELKADER E HIJOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشصين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
ABDELKADER E HIJOS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : شارع بن 
خلدون رقم 64 الناظور - 62111 

الناظور املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.8775

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 11 يوليوز 2121 تقرر حل 
شركة   ABDELKADER E HIJOS
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   11.111 رأس الها 
خلدون  بن  شارع  اإلجس اعي  مقرها 
الناظور   62111  - الناظور   64 رقم 

املغرب نتيجة لعدم بلوغ الهدف.

و عين:
السيد)ة) مح د فسحي وعنوانه)ا) 
دوار اغبال بني شيكر الناظور 62111 
الناظور املغرب ك صصي )ة) للشركة.
السيد)ة) ح زة عبد القادر اح د 
مليلية   52111 مليلية  وعنوانه)ا) 

إسبانيا ك صصي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 11 يوليوز 2121 وفي شارع بن 
 62111  - الناظور   64 رقم  خلدون 

الناظور املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 19 غشت 

2121 تحت رقم 3735.
371I

FINANCE HOUSE

SIDIBABA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINANCE HOUSE
 rue Ahmed El Majjati Res. 13

 Les Alpes 1er étage n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC
SIDIBABA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء - 77 شارع مح د س يحة ، 
الطابق 11 ، شقة رقم 57. - 21111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513699
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SIDIBABA TRAVAUX
البناء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إعداد وتنصيذ ج يع املباني العامة أو 

الخافة أو أشغال الهندسة املدنية .
الدار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
البيضاء - 77 شارع مح د س يحة ، 
الطابق 11 ، شقة رقم 57. - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
جناتي  اللطيف  عبد  السيد 
 111 بقي ة  حصة   751  : اإلدري�سي 

درهم للحصة .
 251  : ناديا  الشيدمي  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
جناتي  اللطيف  عبد  السيد 
القدس  حي  عنوانه)ا)  اإلدري�سي 
س  ع ارة  الخضراء  املسي1ة  إقامة 
رقم 3 سيدي ال15نو�سي 21611 الدار 

البيضاء املغرب.
السيدة الشيدمي ناديا عنوانه)ا) 
الخضراء  املسي1ة  إقامة  القدس  حي 
ال15نو�سي  سيدي   3 رقم  س  ع ارة 

21611 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
جناتي  اللطيف  عبد  السيد 
القدس  حي  عنوانه)ا)  اإلدري�سي 
س  ع ارة  الخضراء  املسي1ة  إقامة 
رقم 3 سيدي ال15نو�سي 21611 الدار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791347.
372I

FIDUBAC SARL

ريم ناد كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل السصصية

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشصين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
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ريم ناد كار شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : شارع 
ساقية الح راء رقم 324 الناظور - 

62111 الناظور املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.17553

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2121 تقرر حل  16 غشت  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة  كار  ناد  ريم 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   511.111 رأس الها 
ساقية  شارع  اإلجس اعي  مقرها 
 62111  - الناظور   324 الح راء رقم 
بلوغ  لعدم  نتيجة  املغرب  الناظور 

الهدف.
و عين:

السيد)ة) فباح لحلو وعنوانه)ا) 
 12 رقم   31 شارع  الخطابي  حي 
62111 الناظور املغرب ك صصي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
شارع  وفي   2121 غشت   16 بساريخ 
 - الناظور   324 رقم  ساقية الح راء 

62111 الناظور املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 23 غشت 

2121 تحت رقم 3738.
373I

إئس انية BKM لإلرشادات

 STE MOROCCO TOURS
AND TRAVELS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

إئس انية BKM لإلرشادات
رقم 11 تجزئة املركز ورزازات ، 

45111، ورزازات املغرب
 STE MOROCCO TOURS AND
TRAVELS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
43 الحي الصناعي رقم 43 الحي 
الصناعي 45111 ورزازات املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7617

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2121 تقرر حل  11 شتن15  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 STE MOROCCO TOURS AND
 11.111 رأس الها  مبلغ   TRAVELS
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الحي   43 الحي الصناعي رقم   43 رقم 
املغرب  ورزازات   45111 الصناعي 

نتيجة ل : عدم تحقيق مداخيل .
رقم  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
1176 الحي املح دي ورزازات املغرب 

45111 ورزازات املغرب. 
و عين:

السيد)ة) مح د اوهكا وعنوانه)ا) 
 45111 املح دي  الحي   1176 رقم 
ورزازات املغرب ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات بساريخ 26 غشت 

2121 تحت رقم 487.
374I

MORGANE CONSULTING MOROCCO

KAOTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MORGANE CONSULTING
MOROCCO

 HAY AZZEDINE BD FOUARAT
 H/M CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC
KAOTIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 
 3RUE DU CALAVON BD

 ABDELMOUMEN - 20100
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

161573
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2117 ف15اير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KAOTIC
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PHOTOGRAPHIE ET POSTE

.PRODUCTION DIGITAL
 3RUE DU : عنوان املقر االجس اعي
 CALAVON BD ABDELMOUMEN
.- 21111 CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 MARCO RICCI : 100 السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد MARCO RICCI عنوانه)ا) 
 MAROC 21111 CASABLANCA

.MAROC
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد MARCO RICCI عنوانه)ا) 
 MAROC 21111 CASABLANCA

MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

مارس 2117 تحت رقم 161573.
375I

MORGANE CONSULTING MOROCCO

KAOTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 MORGANE CONSULTING
MOROCCO

 HAY AZZEDINE BD FOUARAT
 H/M CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC
KAOTIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 RUE 3 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 DU CALAVON 22100 N -

.22100 CASABLANCA MAROC
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.161573

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تحويل   2111 يناير   14 املؤرخ في 
املقر االجس اعي الحالي للشركة من «3 
 RUE DU CALAVON 22111 N -
 «22111 CASABLANCA MAROC
 PLACE ISTIQLAL «Ex  8» إلى 
 Mirabeau» appt N°12ETAGE 5 -
.«21111 CASABLANCA MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2111 تحت رقم 355941.
376I

marrakech finance

FIRST COFFEE
انتهاء عقد تسيي1 حرألفل تجاري 

)األشخاص املعنويون)

انتهاء عقد التسيي1 الحر لألفل 
تجاري

FIRST COFFEE
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
الكائن   FIRST COFFEE لشركة 
فرنسا  شارع  ب  االجس اعي  مقرها 
 H ع ارة  حسن  موالي  شارع  زاوية 
املغرب  مراكش   41111  -  11 رقم 
تقرر   2121 نون15   25 املنعقد بساريخ 

مايلي:
لألفل  الحر  التسيي1  عقد  إنهاء 
السجاري الكائن ب شارع فرنسا زاوية 
شارع موالي حسن ع ارة H رقم 11 - 
مراكش املغرب،امل15م بساريخ   41111
 ATTRACTIVE مع   2116 نون15   25
األجل  بحلول  وذلك   NEGOCE

املحدد له بين الطرفين.
377I
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fatima zahra

STP HERAICHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
STP HERAICHA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
الثالث رقم 313 بلوك أ حي الوفاق 
طريق عين الس ن فاس - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
67811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STP  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. HERAICHA
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

االشغال املخسلصة او البناء.
الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بلوك أ حي الوفاق   313 الثالث رقم 
 31111  - فاس  الس ن  عين  طريق 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : الحريشة  الدين  نصر  السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   1.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الحريشة  الدين  نصر  السيد 

النسيم  حي   6 بلوك   24 عنوانه)ا) 

فاس 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الحريشة  الدين  نصر  السيد 

النسيم  حي   6 بلوك   24 عنوانه)ا) 

فاس 31111 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بصاس بساريخ 12 ماي 2121 

تحت رقم 2317.

378I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

ASAAWAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 

تطوان، 93111، تطوان املغرب

ASAAWAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن االول، اقامة باب العقلة 

د،الطابق االر�سي تطوان تطوان 

93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

31127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ASAAWAM

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بكافة  املخسلصة  واألع ال  البناء 

أنواعها.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
العقلة  باب  اقامة  االول،  الحسن 
تطوان  تطوان  االر�سي  د،الطابق 

93111 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد اسعد الزينبي : 311 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
 711  : الزينبي  عواطف  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزينبي  اسعد  السيد 
شارع الحسن االول اقامة باب العقلة 
ب الطابق 12 رقم 15 تطوان 93111 

تطوان املغرب.
السيدة عواطف الزينبي عنوانه)ا) 
 8 اقامة كابول ب رقم  شارع كابول 

تطوان 93111 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  الزينبي  اسعد  السيد 
شارع الحسن االول اقامة باب العقلة 
ب الطابق 12 رقم 15 تطوان 93111 

تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 3215.
379I

fatima zahra

HANDVAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
HANDVAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 19 

بلوك ف1 حي الحسني لي1اك فاس - 
31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

67573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 مارس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HANDVAN

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنسوجات  افناف  واسسي1اد 

السقليدية.

 19 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

 - بلوك ف1 حي الحسني لي1اك فاس 

31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : مرشوح  مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مرشوح  مح د  السيد 

31 تجزئة الكرزونيط بيت غالم تازة 

35111 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مرشوح  مح د  السيد 

31 تجزئة الكرزونيط بيت غالم تازة 

35111 تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 2161.

381I
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fatima zahra

YAAKOUBI NIAMATI

إعالن مسعدد القرارات

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC

YAAKOUBI NIAMATI «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: دوار اوالد 

يوسف مزانين اوالد طيب الطابق 

االر�سي فاس - 31111 فاس املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.62213

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 22 مارس 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تصويت كلي لحصة  تصويت حصص: 

السيد علي اليعقوبي لصائدة السيد 

 1111 قدره  ب ا  دح اني  مح د 

حصة.

قرار رقم 2:: الذي ينص على مايلي: 

تبعا  للشركة:  جديد  مسي1  تعيين 

مح د  السيد  افبح  السصويت  لهذا 

دح اني مسي1ا جديدا للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

تصويت كلي لحصة  تصويت حصص: 

السيد علي اليعقوبي لصائدة السيد 

 1111 قدره  ب ا  دح اني  مح د 

حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 2177.

381I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

AKRAMOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 

تطوان، 93111، تطوان املغرب

AKRAMOB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

عزيزة الريسوني واد الو تطوان. 

تطوان 93251 واد الو تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

31113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AKRAMOB

*بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األجهزة املنزلية 

*إنساج وبيع املنسوجات

*بيع االثاث املنزلي.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تطوان.  الو  واد  الريسوني  عزيزة 

تطوان 93251 واد الو تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د بنعبود : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : املي وني  حنان  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنعبود  مح د  السيد 

 12 شارع عبد هللا الشصشاوني زنقة 
 93111 تطوان   11 الطابق   17 رقم 

تطوان املغرب.

السيدة حنان املي وني عنوانه)ا) 

 15 شارع البحت1ي زنقة الرباحي رقم 

تطوان 93111 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بنعبود  مح د  السيد 

 12 شارع عبد هللا الشصشاوني زنقة 
 93111 تطوان   11 الطابق   17 رقم 

تطوان املغرب

السيدة حنان املي وني عنوانه)ا) 

 15 شارع البحت1ي زنقة الرباحي رقم 

تطوان 93111 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 3186.

382I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

MENAGE MY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 

تطوان، 93111، تطوان املغرب

MENAGE MY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي شارع 

الحسن االول،اقامة باب العقلة 

د، الطابق االر�سي تطوان تطوان 

93111 تطوان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.23347

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2121 يوليوز   15 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

السجارة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   17 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 3225.

383I

مكسب املحاسبة اطاكوم

STE DEPAFOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52611، 

تنجداد املغرب

STE DEPAFOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي .شارع 

مح د الخامس رقم 57 - 52611 

تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

15161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DEPAFOUR

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

افالح  املسسع لة.  السيارات 

السيارات ونقل السيارات.

.شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 52611  -  57 رقم  الخامس  مح د 

تنجداد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : اح د  الصاحبي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
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ادريس  موالي  راشيدي  السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   511  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد الصاحبي اح د عنوانه)ا) 
شارع مح د الخامس رقم 63 52611 

تنجداد املغرب.
ادريس  موالي  راشيدي  السيد 
عنوانه)ا) زنقة اسرير رقم 66 52611 

تنجداد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد الصاحبي اح د عنوانه)ا) 
شارع مح د الخامس رقم 63 52611 

تنجداد املغرب
ادريس  موالي  راشيدي  السيد 
عنوانه)ا) زنقة اسرير رقم 66 52611 

تنجداد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

يوليوز 2121 تحت رقم 1177.
384I

FINACS

KAKII SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINACS
 Bd bordeaux et Mly ,251
 youssef Residence Kadmy
 7ème étage N°20 250, Bd
 bordeaux et Mly youssef

 Residence Kadmy 7ème étage
 N°20، 20020، CASABLANCA

MAROC
KAKII SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 411 شارع 
الزرقطوني تجزئة ح اد شقة رقم 
11 الدار البيضاء 21142 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

512133

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KAKII  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.SOLUTIONS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

 411  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني تجزئة ح اد شقة 
الدار   21142 الدار البيضاء   11 رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد فرانسوا ريشارد جلينسكي 

 63 رقم  الر�سى  تجزئة  عنوانه)ا) 

العالية 28812 املح دية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد فرانسوا ريشارد جلينسكي 

 63 رقم  الر�سى  تجزئة  عنوانه)ا) 

العالية 28812 املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم -.

385I

fatima zahra

TRAVAUX M2KT
إعالن مسعدد القرارات

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC

TRAVAUX M2KT

 «شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 2 
بلوك 6 حي النسيم بنسودة فاس - - 

فاس املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.51317

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 31 دجن15 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 2 رقم  من  االجن اعي  املقر  تحويل 
بلوك 6 حي النسيم بنسودة فاس الى 
تجزئة جنة   124 الطابق الثاني رقم 

الزيسون بنسودة فاس
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: رفع راس ال الشركة من مبلغ 
 3111111 1111111 درهم الى مبلغ 

درهم
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 ، للشركة  االسا�سي  النظام  تغيي1 
املسعلق   4 الصصل  تغيي1  ثم  حيث 
،اضافة  للشركة  االحس اعي  باملقر 
املسعلقان براس ال  7و8  الى الصصل 

وحصص الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
الذي ينص على   :4.7.8 بند رقم 
مايلي: تغيي1 النظام االسا�سي للشركة 
املسعلق   4 الصصل  تغيي1  ثم  حيث   ،
،اضافة  للشركة  االحس اعي  باملقر 
املسعلقان براس ال  7و8  الى الصصل 

وحصص الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   16 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 1666.
386I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

STP IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 

)املغرب)
STP IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

دكسور فرج رقم 84 - 91111 طنجة 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.112317
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2121 أبريل   15 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم»   3.211.111»
 3.311.111» إلى  درهم»   111.111»
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 6416.
387I

SMART MEDIOUNA 2

SMART MEDIOUNA 2
إعالن مسعدد القرارات

SMART MEDIOUNA 2
 CASABLANCA ، 29490،

CASABLANCA MAROC
SMART MEDIOUNA 2 «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: 47 زنقة 
مصطصى املنصلوطي سيدي بليوط 

انصا - - الدار البيضاء املغرب .
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.148265

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2121 ف15اير   11 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
ابراهيمي  شريك.انور  وفاة  مايلي: 
تبعا  الورتة  على  حصصه  وتوزيع 
اكسوبر   17 في  املؤرخ  االراثة  لرسم 
السيدة المية   : بالشكل االتي   2117
سرين  السيدة  حصة,   25 شبيشب 
اشرف  السيد  حصة,   31 ابراهيمي 
اكرم  السيد  حصة,   61 ابراهيمي 

امينة  السيدة  حصة,   61 ابراهيمي 

الصن 24 حصة.
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على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
بايري  شريك.املحجوب  وفاة  مايلي: 
تبعا  الورتة  على  حصصه  وتوزيع 
غشت   29 في  املؤرخ  االراثة  لرسم 
: السيدة شامة  بالشكل االتي   2121
مح د  ,السيد  حصة   24 املسساري 
الطيب بايري 88 حصة, السيد سليم 

بايري 88 حصة.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
الصن  شريك.امينة  وفاة  مايلي: 
تبعا  الورتة  على  حصصها  وتوزيع 
يونيو  في11  املؤرخ  االراثة  لرسم 
ا لسيدة وفاء   : بالشكل االتي   2121
السيدة رشيدة  6 حصص,  ابراهيمي 
,السيد السعيد  6 حصص  ابراهيمي 

ابراهيمي حصة 12 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :42 رقم  بند 
شامة  السيدة  تعيين  تم  مايلي: 
ابراهيمي  السعيد  والسيد  املسساري 
ب وجب القانون ك سي1ين لصت1ة غي1 

محددة 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
رأس ال  مبلغ  تحديد  تم  مايلي: 
ب ائة وعشرون ألف درهم  الشركة 
ألف  إلى  120.000,00مقس ة 
مائة  بقي ة  حصة   (1211( ومئسان 
ومخصصة   ، درهم لكل منها   (111(
 25 شبيشب  المية  السيدة  كسالي 
 31 ابراهيمي  السيدة سرين  حصة, 
 61 ابراهيمي  اشرف  السيد  حصة, 
 61 ابراهيمي  اكرم  السيد  حصة, 
 24 املسساري  شامة  حصة,السيدة 
بايري  الطيب  مح د  ,السيد  حصة 
 88 بايري  سليم  السيد  حصة,   88
 6 ابراهيمي  وفاء  حصة.السيدة 
ابراهيمي  رشيدة  السيدة  حصص, 
,السيد السعيد ابراهيمي  6 حصص 
العلوي  رشيد  السيد  حصة,   212
الهاشيمي 411 حصة , السيد مح د 

اي ان 211 حصة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2121 تحت رقم 781956.
388I

cabinet comptable aziz

TISSIR FIRST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 21451، الدارالبيضاء املغرب

TISSIR FIRST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 59 شارع 

الزرقطوني - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.355597

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2121 يونيو   11 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

منعش عقاري.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 27129.

389I

EXACO

HARACON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACO

16، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االول، 21111، الدار 

البيضاء املغرب

HARACON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11، زنقة 

الحرية، الطابق 3، شقة رقم 5 - 

21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HARACON

اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخدمات  السلع  ج يع  وتصدير 

املعلومات  تقنيات  املعلوماتيات،  في 

والالسلكية  السلكية  واالتصاالت 

الصناعية  املنشآت  رق نه  وحلول 

وج يع الخدمات بشكل عام.

عنوان املقر االجس اعي : 11، زنقة 

 -  5 رقم  شقة   ،3 الطابق  الحرية، 

21111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : ح يد  رشيدي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ح يد  رشيدي  السيد 

 44793 مايي1  جاكوب  زنقة   22

بوشوم أملانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  ح يد  رشيدي  السيد 

 44793 مايي1  جاكوب  زنقة   22

بوشوم أملانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791128.

391I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

K&P CONSULTING
إعالن مسعدد القرارات

BOUGHALEB ET ASSOCIES

411, شارع مح د الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 411, شارع 

مح د الزرقطوني الطابق الثاني، 

الرقم 12، 21111، الدار البيضاء 

MAROC

K&P CONSULTING «شركة 

املساه ة»

وعنوان مقرها االجس اعي: بوليصارد 

دي ال كورنيش مركز تسوق أنصا 

بليس - - الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.251881

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 23 ف15اير 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

اسسقالة السيدة سريا سباني  مايلي: 

اإلدارة  ملجلس  كرئيسة  منصبها  من 

والعضو املنسدب 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

- تعيين أعضاء مجلس اإلدارة:-شركة 

 Kea Partners ، Société Anonyme

 ، يورو   901،194 قدره  مال  برأس 

مسجلة في سجل السجارة والشركات 

رقم  تحت  )فرنسا)   Nanterre في 

شارع   3 في  الكائن   ،  439291618

 ،  Danton 92 240 Malakoff

 Arnaud السيد  رئيسها  وي ثلها 

حامل جواز السصر رقم   ،  Gangloff

 Cyrinne ؛السيدة   18CI12191

Aquedim من مواليد 31/19/1983 

شارع سارية بنو زونيم   3 ومقي ة في 

حاملة  البيضاء  الدار  باملي1  كوارتييه 
 CIN A; • Mr Herve Lefevre, رقم 

 né le 10/05/1955 domicilié à

 122 Rue D’Assas 75 006 Paris

 titulaire du passeport francais

 .n°13CA36431
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قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

نقل املكسب الرئي�سي اليوم الكائن   -

 ،  Boulevard de la Corniche في 
 11 مركز التسوق Anfa Place ، رقم 
إلى   ، الدار البيضاء   ، ريال سعودي 

 Bd Zerktouni  195 العنوان السالي: 

 ، الطابق السابع   ،  Residence Adil

الدار البيضاء-املغرب. 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

- السعديل املقابل في النظام األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

 Bd de la في:  الرئي�سي  املقر  يقع 

 Corniche، Anfa Place Shoping

الدار البيضاء   -  Centre، n ° 10 SR

املغرب ال يجوز نقلها إلى أي مكان   -

آخر في املغرب أو خارج املغرب وهذا 

غي1  العامة  الج عية  من  بقرار  إال 

ملجلس  يجوز   ، ذلك  ومع  العادية. 

اإلدارة أن يقرر نقل املكسب الرئي�سي 

إلى نصس املحافظة أو املقاطعة ، وهو 

عليه  تصدق  أن  يجب  الذي  القرار 

الج عية العامة غي1 العادية السالية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 788889.

391I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

K&P CONSULTING
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

411, شارع مح د الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 411, شارع 

مح د الزرقطوني الطابق الثاني، 

الرقم 12، 21111، الدار البيضاء 

MAROC

K&P CONSULTING «شركة 

املساه ة»

وعنوان مقرها االجس اعي: بوليصارد 

دي ال كورنيش ، مركز تسوق أنصا 

باليس - - الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.

«تعيين أعضاء مجلس اإلدارة»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.251881

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 24 ف15اير 2121

تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

خالل السنوات املالية السالية: 

2121-2125 -

األشخاص الطبيعيون: 

أكويديم  سي1ين  السيد)ة) 
اإلدارة  مجلس  رئيس  بصصسه)ا) 

والكائن  للشركة  السنصيذي  والرئيس 

عنوانه)ا) ب: 3 شارع ساريا بنو زونيم 

الدار البيضاء   21111 كوارتي1 بامليي1 

امل لكة املغربية

جانجلوف  أرنو  السيد)ة) 

اإلدارة  مجلس  سكرتي1  بصصسه)ا) 

 75111 والكائن عنوانه)ا) ب: فرنسا 

فرنسا فرنسا

األشخاص املعنويون: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -

 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ف15اير 2121 تحت رقم 788889.

392I

EXACO

NICE CAPITA L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACO

16، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االول، 21111، الدار 

البيضاء املغرب

NICE CAPITA L شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11، زنقة 

الحرية، الطابق، 3 شقة رقم 5 - 

21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 NICE  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. CAPITA L
االتجار،   : غرض الشركة بإيجاز 
توزيع  بيع وشراء،  اسسي1اد وتصدير، 
ونقل ج يع املنسجات والسلع واملواد 
نصف  بالج لة،  الخام أو املصنعة، 
النظر  بغض  السقسيط،  أو  الج لة 

عن طبيعتها ومصدرها او وجهتها.
عنوان املقر االجس اعي : 11، زنقة 
 -  5 رقم  شقة   3 الطابق،  الحرية، 

21111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : مح د  الشكري  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 511  : أمين  السيد جالن مح د 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد الشكري مح د عنوانه)ا) 
آنصا  أزمور  طريق  وكانتي  حي   24

21111 الدار البيضاء املغرب.
أمين  مح د  جالن  السيد 
 23 رقم   5 مزوكة  تجزئة  عنوانه)ا) 
زنقة بويزكران 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد الشكري مح د عنوانه)ا) 
آنصا  أزمور  طريق  وكانتي  حي   24

21111 الدار البيضاء املغرب
أمين  مح د  جالن  السيد 
 23 رقم   5 مزوكة  تجزئة  عنوانه)ا) 
زنقة بويزكران 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 971129.

393I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 BOSCH REXROTH

MOROCCO
إعالن مسعدد القرارات

BOUGHALEB ET ASSOCIES

411, شارع مح د الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 411, شارع 

مح د الزرقطوني الطابق الثاني، 

الرقم 12، 21111، الدار البيضاء 

MAROC

 BOSCH REXROTH MOROCCO

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: املنطقة 

الصناعية CFCIM تقسيم والد 

فالح 121 - - الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 14 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
زيادة رأس املال من 9.814.111 درهم 

إلى 22.711.111 درهم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تخصيض رأس املال من 22.711.111 

درهم إلى 9.814.111 درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

ساهم   ، الشركة  تأسست  عندما 

ثالثة  ماليين  ثالثة  ب بلغ  الشركاء 

قرر  درهم.   (3،300،000( مائة ألف 

 2119 يونيو   28 في  مجس ع الشركاء 
 6،504،000 ب بلغ  املال  زيادة رأس 
الديون  مقافة  طريق  عن  درهم 

على  الدفع  واملسسحقة  السائلة 

2121 ، قررت  14 يونيو  املجس ع. في 
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املال  رأس  زيادة  الشركاء  مج وعة 

درهم   22.711.111.11 ب قدار مبلغ 

وسبع ائة  مليون  وعشرون  )اثنان 

عددي.  في  مساه ة  درهم)  ألف 

يونيو   14 في  الشركاء  مجس ع  قرر 

بواحد  املال  رأس  خصض   2121

)اثنان  درهم   22.711.111.11 ب بلغ 

ألف  وسبع ائة  مليون  وعشرون 

درهم) لسصصية الخسائر املت1اك ة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789196.

394I

TOP LEADERS SARL

viandes al boughaz
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TOP LEADERS SARL

 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 3ème ETAGE N°9 ، 90000،

TANGER maroc

viandes al boughaz شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي نجيبة 
زنقة 38 رقم 11 الطابق االر�سي - 

91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.115343

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2121 أبريل   27 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

viandes al boughaz مبلغ رأس الها 

مقرها  وعنوان  درهم   111.111
رقم   38 زنقة  نجيبة  حي  اإلجس اعي 

طنجة   91111  - الطابق االر�سي   11

توافق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركاء.

و حدد مقر السصصية ب حي نجيبة 
 - االر�سي  الطابق   11 رقم   38 زنقة 

91111 طنجة املغرب. 

و عين:
بوتصاح  يوسف  السيد)ة) 
زنقة  فلوري  فال  حي  وعنوانه)ا) 
املغرب  طنجة   91111  11 رقم   64

ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
حي نجيبة زنقة   : املسعلقة بالسصصية 

38 رقم 11 الطابق االر�سي طنجة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7447.

395I

NORA SAKANE

NORA SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NORA SAKANE
شارع الجي1وند ،إقامة 2111 الطابق 

2 رقم 3 الدار البيضاءاملغرب ، 
casablanca maroc ،21111
NORA SAKANE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الجي1وند ،إقامة 2111 الطابق 
2 رقم 3 - 44351 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.286631

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2119 نون15   16 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   NORA SAKANE
مقرها  وعنوان  درهم   111.111
،إقامة  الجي1وند  شارع  اإلجس اعي 
2111 الطابق 2 رقم 3 - 44351 الدار 
أسباب   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

إقسصادية ومالية.
شارع  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
الجي1وند ،إقامة 2111 الطابق 2 رقم 

3 - 44351 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
 SADI MAATI السيد)ة) 
سيدي  تيسر  السقسيم  وعنوانه)ا) 
مؤمن رقم 13 21111 الدار البيضاء 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789337.

396I

cabinet comptable aziz

NICE ETOILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 21451، الدارالبيضاء املغرب
NICE ETOILE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5/3/1 
شارع خليصة بن اس اعيل سيدي 
عث ان - 21711 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.151699

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2121 يونيو   16 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد NICE ETOILE مبلغ 
وعنوان  درهم   211.111 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي 1/3/5 شارع خليصة 
بن اس اعيل سيدي عث ان - 21711 
حل   : املغرب نتيجة ل  الدارالبيضاء 

الشركة قبل األوان.
 1/3/5 السصصية ب  مقر  و حدد 
سيدي  اس اعيل  بن  خليصة  شارع 
الدارالبيضاء   21711  - عث ان 

املغرب. 

و عين:

حسن  معطوف  السيد)ة) 

 318 رقم  اللي ون  حي  وعنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   21191 ليساسصة 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالسصصية  العقود والوثائق املسعلقة 

شارع خليصة بن اس اعيل   1/3/5  :

سيدي عث ان 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 28942.

397I

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم 214 ، 

21281، الدار البيضاء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حسن 2 

اقامة اومليل اكادير - 81111 اكادير 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.21757

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

 2121 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 GROUPE SCOLAIRE املحدودة 

مبلغ   LES CHAMPIONS PRIVE
وعنوان  درهم   631.111 رأس الها 

اقامة   2 حسن  اإلجس اعي  مقرها 

اومليل اكادير - 81111 اكادير املغرب 

نتيجة ل : الخسارات املت1اك ة.
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 2 و حدد مقر السصصية ب حسن 

اقامة اومليل اكادير - 81111 اكادير 

املغرب. 

و عين:
بوبكري  توفيق  السيد)ة) 

دريم  كاليصورنيا  إقامة  وعنوانه)ا) 

2 شارع  ع ارة س طابق سصلي شقة 

 21111 الدوحة عين الشق البيضاء 

)ة)  ك صصي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بساريخ  باكادير  السجارية 

2121 تحت رقم 112867.

398I

cabinet comptable aziz

ATLAS SURVEY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 21451، الدارالبيضاء املغرب

ATLAS SURVEY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة عبد 

الرح ان السرغيني إقامة راوية ط 2 

رقم 6 - 28811 املح دية املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.21121

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

رفع  تم   2121 ماي   19 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال 

 11.111» أي من  درهم»   591.111»

عن  درهم»   611.111» إلى  درهم» 
ديون  مع  مقافة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1915.
399I

FIDU.PRO CONSULTING

RH ECHO PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING
ملسقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29 الدار البيضاء ، 

1، الدار البيضاء املغرب
RH ECHO PLUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 265 

شارع الزرقطوني الرقم 92 - 1111 
الدارالبيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يونيو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد )ة) يامينة عبدوس 
111 حصة اجس اعية من أفل 111 
الحسين  )ة)  السيد  لصائدة  حصة 

السباعي بساريخ 16 يوليوز 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789756.
411I

STE COMPTAZUR

 SOCIETE BUREAU
SELECTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE COMPTAZUR
زنقة وادي املخازن رقم 17 تازة 
السصلى تازة، 35111، تازة املغرب

األسا�سي  القانـون  عـقد  ب ـوجب 
طرف  من  علـيه  واملـصادق  املوقـع 
 31/16/2121 بساريخ  الشـركاء 
بي1و  شركة  شركة-  إنشاء  تم 
ذات شريك   - سيليكسيون ش م م 

وحيد وقد نص هذا العقد على مايلي:
 نـشـاط الـشركـة:

 وراقة
التسـ ـية الـسـجارية:

شركة بي1و سيليكسيون ش م   -
م - ذات شريك وحيد -

املـقر االجـسـ اعـي:
اقامة شطو شارع زيري ابن عطية 

- تازة -
عـ ر الـشركـــة:  99 سنة

والحصـص  الرأس ال  الشركاء،   
االجـس اعيـة:

يشس ل رأس ال الشركة املحدد في 
حصة   111 على  درهم   11.111
 111 تعادل  حصة  كل  اجس اعية 

درهم وموزعة حسب الشكل السالي:
921185- برادة مح د ب.ت.و   -

 :C
 111 حصة 

كل الرأس ال املنادى عليه واملحرر 
قد تسل سه الشركة في حسابها البنكي 

ك ا يصرح بذلك الشريك.
 تسـيي1 الشـركـة:

العام  الج ع  محضر  حدد 
بساريخ  عليه  املصادق  السأسي�سي 
في  التسيي1  مسؤولية   31/16/2121
وذلك  مح د  برادة  السيد  شخص 
تاريخ  من  ابسداء  محدودة  غي1  ملدة 

إنشاء الشركة.
مراجع اإليداع من أجل التسجيل 

بالسجل السجاري:
الشركة  تسجيل  طلب  إيداع  تم 
السجاري  السجل  لدى  املذكورة 
السابع لل حك ة االبسدائية بسازة تاريخ 

28/17/ 2121تحت عدد 443
411I

ALLEGEANCE CONSULTING

SAG MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&51 

، 91111، طنجة املغرب
SAG MED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 48 شارع 
طهران زنقة الفاييت اقامة سارة 

الطابق 1 رقم 1 و2 - 91111 طنجة 
املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.26319
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2121 تم تعيين  15 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 
ك سي1  الكريم  عبد  فغي1  الوزاني 

وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245225.
412I

ALLEGEANCE CONSULTING

GAMASIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&51 

، 91111، طنجة املغرب
GAMASIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة اوبرا 
شارع بيتهوفن رقم 41 و42 طنجة 
اقامة اوبرا شارع بيتهوفن رقم 41 
و42 طنجة 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.17991
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   2121 ماي   24 في  املؤرخ 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 
ك سي1  الكريم  عبد  فغي1  الوزاني 

وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245174.
413I
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COMPTE A JOUR

PARA MERCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،

62000، NADOR MAROC

PARA MERCY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الخطابي شارع االدارسة رقم 19 - 

62111 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PARA : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.MERCY

فيدلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومساعدات طبية ،

السج يل  مسسحضرات  بيع   -

واألجهزة الطبية

- االسسي1اد والسصدير.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  19 رقم  االدارسة  شارع  الخطابي 

62111 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : علي  السحساح  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد السحساح علي عنوانه)ا) 
الخطابي   19 رقم  االدارسة  زنقة 

62111 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد السحساح علي عنوانه)ا) 
زنقة االدارسة رقم 19 الخطابي زنقة 
الناظور  الخطابي   19 االدارسة رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 17 غشت 

2121 تحت رقم 3711.
414I

ALLEGEANCE CONSULTING

ESPACE RESIDENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&51 

، 91111، طنجة املغرب
ESPACE RESIDENCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 48 شارع 
الفاييت اقامة سارة الطابق االول 
رقم 1 و2 طنجة - 91111 طنجة 

املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.29217

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد )ة) نسرين الوزاني 
فغي1 21 حصة اجس اعية من أفل 
)ة) سصيان  51 حصة لصائدة السيد 
يوليوز   16 بساريخ  فغي1  الوزاني 

.2121
الوزاني  سناء  )ة)  السيد  تصويت 
فغي1 21 حصة اجس اعية من أفل 
)ة) سصيان  51 حصة لصائدة السيد 
يوليوز   16 بساريخ  فغي1  الوزاني 

.2121

تصويت السيد )ة) نسرين الوزاني 

فغي1 11 حصة اجس اعية من أفل 

سارة  )ة)  السيد  لصائدة  حصة   51

يوليوز   16 بساريخ  فغي1  الوزاني 

.2121

الوزاني  سناء  )ة)  السيد  تصويت 

من  اجس اعية  حصة   11 فغي1 

)ة)  السيد  لصائدة  حصة   51 أفل 

سارة الوزاني فغي1 بساريخ 16 يوليوز 

.2121

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   16 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245289.

415I

ALLEGEANCE CONSULTING

NORSOPRO IM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 

وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&51 

، 91111، طنجة املغرب

NORSOPRO IM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 48 شارع 

الفاييت اقامة سارة الطابق االول 

رقم 1 و2 طنجة - 91111 طنجة 

املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.21913

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تم تعيين  15 يوليوز  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

ك سي1  الكريم  عبد  فغي1  الوزاني 

وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245451.

416I

ALLEGEANCE CONSULTING

TOUR DE DETROIT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 

وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&51 

، 91111، طنجة املغرب

TOUR DE DETROIT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة اوبرا 

شارع بيتهوفن رقم 41 و42 طنجة - 

91111 طنجة املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.23279

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تم تعيين  15 يوليوز  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

ك سي1  الكريم  عبد  فغي1  الوزاني 

وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245252.

417I

ALLEGEANCE CONSULTING

IRMOSA CITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 

وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&51 

، 91111، طنجة املغرب

IRMOSA CITY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تقاطع 

شارع طنطان وليبيا اقامة لينا 

الطابق الرابع رقم 51 و51 طنجة - 

91111 طنجة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.31739
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ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد )ة) نسرين الوزاني 
فغي1 21 حصة اجس اعية من أفل 
)ة) سصيان  51 حصة لصائدة السيد 
يوليوز   16 بساريخ  فغي1  الوزاني 

.2121
الوزاني  سناء  )ة)  السيد  تصويت 
فغي1 21 حصة اجس اعية من أفل 
)ة) سصيان  51 حصة لصائدة السيد 
يوليوز   16 بساريخ  فغي1  الوزاني 

.2121
تصويت السيد )ة) نسرين الوزاني 
فغي1 11 حصة اجس اعية من أفل 
سارة  )ة)  السيد  لصائدة  حصة   51
يوليوز   16 بساريخ  فغي1  الوزاني 

.2121
الوزاني  سناء  )ة)  السيد  تصويت 
من  اجس اعية  حصة   11 فغي1 
)ة)  السيد  لصائدة  حصة   51 أفل 
سارة الوزاني فغي1 بساريخ 16 يوليوز 

.2121
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245419.
418I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

PARA ECZANE
إعالن مسعدد القرارات

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
PARA ECZANE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: الدار 

الجديدة زنقة 6 الرقم57 - 23111 
بني مالل املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.11815
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
نشاط  الى  السالي  النشاط  اضافة 
بيع مالبس واكسسوارات   : الشركة 
الغذائية  واملواد  والحوامل  الرضع 

الخالية من الغلوتين
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل مقر الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الرضع  واكسسوارات  مالبس  بيع 
الخالية  الغذائية  واملواد  والحوامل 

من الغلوتين
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحويل مقر الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 12 غشت 

2121 تحت رقم 842.
419I

SOFICODEX

IMMOQUEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 
والثالث ، درب ع ر ، 21132، الدار 

البيضاء املغرب
IMMOQUEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 71، اقامة 
ابن بطوطة، زاوية ابن بطوطة وعبد 
الكريم الديوري الطابق 1 الرقم 3 - 

21111 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
511777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IMMOQUEST

الت1ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري 

- البناء على أرا�سي جرداء ، شراء، 

بيع ، ومطور عقاري بكافة أشكاله •

اإليجار،   ، الشراء   ، الوساطة 

 ، البناء  إعادة   ، الهدم  اإلدارة، 

اإلدارة،

إعادة تأهيل وبيع املباني واألرا�سي 

أشكاالمل سلكات  وج يع  واإلنشاءات 

الريصية أو الحضرية ،

ج يع أنواع البناء  وكذلك إنشاء 

وخدمة األرا�سي.

 - تقديم املشورة بشأن املعامالت 

العقارية

وأع ال  العامة  إنجازاألشغال   -  

أو  خافة  ملصالح  املدنية  الهندسة 

عامة. •

البنية  تص يم  في  -املشاركة 

السحسية العامة كالطرق واألنصاق.

عنوان املقر االجس اعي : 71، اقامة 

ابن بطوطة، زاوية ابن بطوطة وعبد 

 -  3 1 الرقم  الكريم الديوري الطابق 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د هابي : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة . 

السيد مح د هابي : 1111 بقي ة 

111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هابي  مح د  السيد 

 21511 الرميطاج  النسر  م ر   11

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  هابي  مح د  السيد 

 21511 الرميطاج  النسر  م ر   11

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 788115.

411I

FIDU.PRO CONSULTING

 AB CONSEILS

 INFORMATION

TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 تس ية الشركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملسقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 

الطابق11 رقم 29 الدار البيضاء ، 

1، الدار البيضاء املغرب

 AB CONSEILS INFORMATION

TECHNOLOGY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي 52 شارع 

عبد املومن إقامة املنار الطابق 

6 الشقة رقم 65 الدار البيضاء - 

1111 الدار البيضاء املغرب.

تغيي1 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -

 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2121 يوليوز   15 في  املؤرخ 

 AB» من  الشركة  تس ية  تغيي1 

 CONSEILS INFORMATION

 SEKERA» إلى   «TECHNOLOGY

. «SERVICES

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791733.

411I
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cofiber sarl

 PARK CERAMIQUE شركة
BERKANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
 PARK CERAMIQUE شركة

BERKANE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة رقم 
415، تجزئة النصر - 61311 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.PARK CERAMIQUE BERKANE
غرض الشركة بإيجاز : - بيع مواد 

البناء بالسقسيط
البالط  أنواع  ج يع  بيع   -

بالسقسيط
الع ليات  كل  عامة  بصصة  و 
املالية  العقارية،  السجارية، 
ب وضوع  املرتبطة  والصناعية 

الشركة والتي تساهم في تن يتها..
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 61311  - النصر  تجزئة   ،415 رقم 

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : براجع  هللا  عبد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

اج الي   : السيد عبد هللا براجع   

االفول بقي ة 1.666.478,45 درهم.

اج الي   : براجع  عبد هللا  السيد 

 1.666.478,45 بقي ة  املطلوبات 

درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا براجع عنوانه)ا) 
27، زنقة القاهرة حي الوفاق 61311 

بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد عبد هللا براجع عنوانه)ا) 
27، زنقة القاهرة حي الوفاق 61311 

بركان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  ب15كان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 494/2121.

412I

هوتة ايشونج

هوتة إيشونج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

هوتة ايشونج

حي موالي اس اعيل قطاع 3 الرقم 

1974 سال ، 11141، سال املغرب

هوتة إيشونج شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 

االبطال شقة 4 الرباط أكدال - 

11191 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

154149

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
هوتة   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

إيشونج.
الشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإللكت1ونية  السجارة  في  مسخصصة 
املسسع لة  املنسوجات  وتبادل 
املوقع  ع15  الجديدة  باملنسوجات 
للشركة  املخصص  اإللكت1وني 
وبيعها خارج املحالت أي بيعها لسجار 

األسواق املوس ية..
15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 - أكدال  الرباط   4 شقة  االبطال 

11191 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين ابهات عنوانه)ا) حي 
 1974 3 رقم  موالي اس اعيل قطاع 

11141 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ياسين ابهات عنوانه)ا) حي 
 1974 3 رقم  موالي اس اعيل قطاع 

11141 سال املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 8233.
413I

BEN BEL CONSEILS

AGRI HILICULTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS
 gueliz 4eme etage appt 18 imm
 al asfahani ، 40000، Marrakech

MAROC
AGRI HILICULTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 172 

ايزيكي 2 مراكش - 41111 مراكش 

امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AGRI  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.HILICULTURE

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املساعدة  األع ال  وج يع  الحلزون 

 ، لألكل  الصالحة  الحلزون  لت1بية 

تاجر   ، الزراعية  امل سلكات  إدارة 

منسجات الصحة النباتية واألس دة 

اسسي1اد وتصدير
عنوان املقر االجس اعي : رقم 172 

مراكش   41111  - مراكش   2 ايزيكي 

امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 21.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 211  : السيد ريا�سي عبد العالي 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

العالي  عبد  ريا�سي  السيد 
عنوانه)ا) رقم 172 ايزيكي 2 مراكش 

41111 مراكش امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

العالي  عبد  ريا�سي  السيد 
عنوانه)ا) رقم 172 ايزيكي 2 مراكش 

41111 مراكش امل لكة املغربية.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126864.

414I

rif etudes

 SOCIETE SA-MESSAGERIES

SARL AU
إعالن مسعدد القرارات

rif etudes

املركب املنهي. حي باريو حدوا رقم 

املحل 13 الحسي ة ، 32111، 

الحسي ة املغرب

 SOCIETE SA-MESSAGERIES

SARL AU «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: الحي 

الثانوي 12 امزورن - 32111 

الحسي ة املغرب .

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.3143

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 19 غشت 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيي1 املقر االجس اعي للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيي1 غرض الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيي1 االسم السجاري للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الذي ينص   :2 بند رقم بند رقم 

على مايلي: االسم السجاري للشركة

الذي ينص   :3 بند رقم بند رقم 

على مايلي: غرض الشركة

الذي ينص   :4 بند رقم بند رقم 

على مايلي: املقر االجس اعي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  بالحسي ة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 631.

415I

ALLEGEANCE CONSULTING

CIEL MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 

وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&51 

، 91111، طنجة املغرب

CIEL MED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة اوبرا 

شارع بيتهوفن رقم 41 و42 طنجة - 

91111 طنجة املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.24125

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تم تعيين  15 يوليوز  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

ك سي1  الكريم  عبد  فغي1  الوزاني 

وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 244971.

416I

JURISMAG SARL

INGELEC SA
إعالن مسعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

INGELEC SA «شركة املساه ة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 323، 

شارع موالي اس اعيل، طريق 

الرباط، كلم 5411 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.33177

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2121 تم اتخاذ  16 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  رأس ال  في  الزيادة  مايلي: 
مقسم  درهم   161.691.111 البالغ 
 111 بقي ة  سهم   1.616.911 إلى 
بالكامل  مدفوعة  للسهم  درهم 
زيادته  وبالسالي  درهم   4.711 ب بلغ 
درهم عن طريق   161.694.711 إلى 
نقدي  سهم   47 وإفدار  إنشاء 
درهم لكل سهم.   111 جديد بقي ة 
الجديدة  األسهم  هذه  وسسصدر 
بقي ة 400,24 درهم للسهم الواحد، 
أي بزيادة إفدار 300,24 درهم لكل 

سهم.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الصالحيات  اإلدارة  مجلس  منح 
رأس ال  في  بزيادة  للقيام  الكاملة 
اإلجراءات  كافة  واتخاذ   ، الشركة 
اإلجراءات  كافة  وإت ام  الالزمة 
اإلنجاز  لسحقيق  الالزمة  الشكلية 

النهائي لهذه الصصقة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تنصيذ مجلس اإلدارة الزيادة في رأس 
درهم   161.691.111 البالغ  املال 
بقي ة  سهم   1.616.911 إلى  مقسم 
درهم للسهم مدفوعة بالكامل   111
زيادته  وبالسالي  درهم   4.711 ب بلغ 
عن طريق  درهم،   161.694.711 إلى 
إنشاء وإفدار 47 سهم نقدي جديد 

بقي ة 111 درهم لكل سهم
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
النظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 

األسا�سي
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 
لرأس ال  الجديد  السوزيع  مايلي: 

الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791657.
417I

JURISMAG SARL

STAR TOYS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

STAR TOYS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية شارع 
رحال املسكيني وزنقة مح د طالب، 
البناية أ، برج الياقوت، الطابق 5، 
الشقة رقم 23، املكسب رقم 3 - 
21111 الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.416451
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 16 يونيو 2121 تقرر إنشاء 
 - التس ية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
 C1-155 والكائن بالعنوان املحل رقم
املركز السجاري ابن   ، الطابق األول   ،
 21111  - ال15جة  حي عين  تاشصين، 
من  واملسي1  املغرب  البيضاء  الدار 

طرف السيد)ة) بوفــتــس ح يد.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791757.
418I

مكسب املحاسبة اطاكوم

STE TGMC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52611، 

تنجداد املغرب
STE TGMC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

السرغين الخنك الرشيدية - 52124 
الرشيدية املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

15211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TGMC

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

مخسلصة .

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

السرغين الخنك الرشيدية - 52124 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مر�سي عبد املجيد : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

املجيد  عبد  مر�سي  السيد 

 52611 قصر ايت عافم  عنوانه)ا) 

تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

املجيد  عبد  مر�سي  السيد 

 52611 قصر ايت عافم  عنوانه)ا) 

تنجداد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 2129.

419I

JURISMAG SARL

INGELEC SA
شركة املساه ة

رفع رأس ال الشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

INGELEC SA شركة املساه ة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 323، 
شارع موالي إس اعيل، طريق 

الرباط، كلم 5411 - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.33177
العام  الج ع  ب قس�سى 
يوليوز   19 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   2121
درهم»   38.815.311» قدره  ب بلغ 
إلى  درهم»   161.694.711» من  أي 
 : عن طريق  درهم»   199.511.111»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791762.
421I

مكسب املحاسبة اطاكوم

STE BENSOUFA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52611، 

تنجداد املغرب
 STE BENSOUFA TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر ايت 
بن ع ر فركلة السصلى - 52611 

تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
15215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BENSOUFA TRAVAUX
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلصة.
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ايت بن ع ر فركلة السصلى - 52611 

تنجداد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   1.111  : السيد دادا ع ر 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
قصر  السيد دادا ع ر عنوانه)ا) 
ايت بن ع ر 52611 تنجداد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
قصر  السيد دادا ع ر عنوانه)ا) 
ايت بن ع ر 52611 تنجداد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 2131.
421I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 MEDITERRANIA CAPITAL
PARTNERS GESTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسصرفين

BOUGHALEB ET ASSOCIES
411, شارع مح د الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 411, شارع 
مح د الزرقطوني الطابق الثاني، 

الرقم 12، 21111، الدار البيضاء 
MAROC

 MEDITERRANIA CAPITAL
PARTNERS GESTION «شركة 

املساه ة»
وعنوان مقرها االجس اعي: 157 شارع 

أنصا الطابق 2 رقم 12 - 21111 
الدار البيضاء امل لكة املغربية.

«تعيين مسصرفين»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.449153
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2121
خالل  مسصرفين  تعيين  تقرر 

السنوات املالية السالية: 
2121-2126 -

األشخاص الطبيعيون: 
امل ثل   ( - األشخاص االعسباريون 

الدائم): 
«شركة   MC Team Maroc
بصصتها  املحدودة»  املسؤولية  ذات 
االجس اعي  مقرها  والكائن  مسؤول 
رقم   2 الطابق  أنصا  شارع   157 ب: 
امل لكة  البيضاء  الدار   21111  ،12
املغربية واملسجلة بالسجل السجاري 

تحت رقم: -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789281.

422I

JURISMAG SARL

ZENITHPROMO SARL
إعالن مسعدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

ZENITHPROMO SARL «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 323، 
شارع موالي اس اعيل - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
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«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.91119

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 16 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيد الصاضل السقاط 

بساريخ  البيضاء  بالدار  الشريك،   ،

أرملسه  بقاء  على   ،  14/14/2121

وأوالده   ، السقاط  شادية  السيدة 

السقاط  رضا  السيد  الشرعيين 

والسيد  السقاط  هشام  والسيد 

ح زة السقاط 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مال  لرأس  الجديد  السوزيع  اعس اد 

الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد رضا السقاط والسيد 

ك سي1ين  فسح،  مليح  بن  ياسين 

جديدين للشركة ، لصت1ة غي1 محدودة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد السيد رشيد السقاط والسيد 

للشركة،  ك سي1ين  السقاط  فؤاد 

لصت1ة غي1 محدودة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

لرأس ال  الجديد  السوزيع  مايلي: 

الشركة

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

جديدين  مسي1ين  إضافة  مايلي: 

للشركة ، لصت1ة غي1 محدودة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791519.

423I

MANAGEX

HEIDER TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 61311، بركان املغرب

HEIDER TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شطر رقم 

12 قطعة رقم 1 تجزئة بنصالح - 

63311 بركان املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

8115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. HEIDER TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع وطنيا ودوليا 

االسسي1اد والسصدير.

عنوان املقر االجس اعي : شطر رقم 

 - بنصالح  تجزئة   1 رقم  قطعة   12

63311 بركان املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : سصيان  حيدر  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سصيان  حيدر  السيد 

 KRETENBURGSTRAAT 113

 2591 MORTSEL ANVERS

. BELGIQUE

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  سصيان  حيدر  السيد 

 KRETENBURGSTRAAT 113

 2591 MORTSEL ANVERS

 BELGIQUE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   29 بساريخ  ب15كان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 511/2121.

424I

UPSILON CONSULTING

 AFD NETWORK

SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

UPSILON CONSULTING

زاوية شارع ع ر الخيام وشارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 21 ، 21251، الدار 

البيضاء املغرب

AFD NETWORK SOLUTIONS

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AC3 وعنوان مقرها اإلجس اعي 

دائرة رقم 15 املج ع السكني 

حي الرياض - 11111 الرباط املغرب

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

111717

 M. SAINT-PIERRE Philippe

ب قس�سى قرار الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2121 يونيو   11 املؤرخ في 

مسي1 جديد للشركة :

 ك سي1 آخر.  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 116956.

425I

CABINET CADRE CONSEIL

ARNAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
ARNAV SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار ايت 

حدو تغبالت زاكورة - 47911 زاكورة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ARNAV SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : - االشغال 

املخسلصة او البناء
الحدائق  وفيانة  زراعة   -

واملنتزهات والطرق.
: دوار ايت  عنوان املقر االجس اعي 
حدو تغبالت زاكورة - 47911 زاكورة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : مح د  ومطو  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  مح د  ومطو  السيد 
حي الكلية املزار ايت ملول   12 بلوك 

86356 ايت ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  ومطو  السيد 
حي الكلية املزار ايت ملول   12 بلوك 

86356 ايت ملول املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 االبسدائية بزاكورة بساريخ 

2121 تحت رقم 241.
426I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

DISPERFECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage fes vn ، 30000
فاس املغرب

DISPERFECT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة رقم 
19 بناية رقم 267 عرسة الزيسون 
طريق عين الشقف فاس - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DISPERFECT
غرض الشركة بإيجاز : بيع وتوزيع 

املواد الغذائية 
السصدير واالست1اد.

عنوان املقر االجس اعي : شقة رقم 
الزيسون  عرسة   267 رقم  بناية   19
 31111  - طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : يوسف  العيان  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف  العيان  السيد 
ف2  العربي  املغرب   145 رقم 

القنيطرة 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  العيان  السيد 
ف2  العربي  املغرب   145 رقم 

القنيطرة 31111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3876.
427I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

 INTERNATIONAL HOPE
GROUP.MA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

 INTERNATIONAL HOPE
GROUP.MA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 Centre وعنوان مقرها اإلجس اعي
 Riad 61, Angle Avenue Lalla

 Yakout et Mostapha El Maani,
 N°69, 2ème étage. - 20000

Casablanca MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

512447
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 أكسوبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 INTERNATIONAL HOPE

.GROUP.MA
غرض الشركة بإيجاز :  النصيحة 

؛
في  شركات  إنشاء  في  املساعدة   -

الواليات املسحدة وفرنسا ؛
مساعدة السياحة العالجية في   -

الواليات املسحدة وفرنسا.
املساعدة في السعليم في املغرب   -

وفي الخارج.

- مسنوع.
ولسحقيق غرض الشركة:

- حيازة وتأجي1 وبيع ج يع األموال 
املنقولة وغي1 املنقولة.

ج يع  من  مبالغ  أي  اقت1اض   -
املؤسسات املالية مع إمكانية رهن كل 

أو جزء من أفول الشركة كض ان.
األفول  ج يع  إيجارات  إدارة   -

السجارية.
أي  في  حصة  على  االسسحواذ   -

شركة قائ ة أو سيسم إنشاؤها
- وبشكل عام ، أي معامالت مالية 
أو  منقولة  أو  أو فناعية  تجارية  أو 
غي1  أو  مباشر  بشكل  تسعلق  عقارية 
قد  التي  أو  الشركة  بغرض  مباشر 

تسهل توسعها أو تطويرها..
 Centre  : عنوان املقر االجس اعي 
 Riad 61, Angle Avenue Lalla
 Yakout et Mostapha El Maani,
 N°69, 2ème étage. - 20000

.Casablanca MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 INTERNATIONAL الشركة 

حصة   HOPE GROUP,INC : 100

بقي ة 511 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

 INTERNATION HOPE الشركة

 Little عنوانه)ا)   GROUP,INV

 PATUXENT PKWY COLUMBIA,

 MD 11321 21144 COLUMBIA

.ETATS UNIS D’AMERIQUE

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

 KOFFI AKPELIAIS السيدة 

 16 DESPEINES IRENEE عنوانه)ا) 

 BP 1123 ABIDJAN 16 99326

ABIDJAN COTE D’IVOIRE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ماي 2121 تحت رقم 17223.

428I

JURISMAG SARL

INGELEC SA
إعالن مسعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

INGELEC SA «شركة املساه ة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 323، 

شارع موالي اس اعيل، طريق 

الرباط، كلم 5411 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.33177

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2121 تم اتخاذ  19 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قبول اسسقالة السيد رشيد السقاط 
والسيدة ليلى السقاط والسيد ح زة 
في  مسصرفين  بصصتهم   ، السقاط 

 INGELEC SA شركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تأكيد السيد فؤاد السقاط والسيد 
في شركة  السقاط ك سصرفين  رضا 
املسبقية من  للصت1ة   ،  INGELEC SA
تصويض مجلس اإلدارة الذي سينسهي 
العامة  الج عية  اجس اع  نهاية  في 
العادية لل ساه ين الذي سيعقد في 
على حسابات  لل وافقة   2126 عام 

السنة املنتهية في 31 ديس 15 2125 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 INGELEC تعيين مسصرفين في شركة
SA ، للصت1ة املسبقية من والية مجلس 
اإلدارة التي سسنسهي في نهاية اجس اع 
الج عية العامة العادية لل ساه ين 
التخاذ   2126 املقرر عقدها في عام 
للسنة  املالية  البيانات  بشأن  قرار 
املنتهية في 31 ديس 15 2125 : شركة 
السيد  وي ثلها   BFS INVEST SA
 BESR شركة   ، السقاط  عث ان 
رشيد  السيد  وي ثلها   INVEST SA
 CHADIA INVEST السقاط، شركة 
السقاط،  ح زة  السيد  وي ثلها   SA
وي ثلها   MIA CAPITAL SA شركة 
السيد  فسح،  بن ليح  ياسين  السيد 
سليم السقاط والسيد كريم بن ليح 

فسح. 
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
السيد   : اإلحاطة عل ا بسعيين  مايلي: 
رشيد السقاط بصصسه امل ثل الدائم 
لشركة BESR INVEST SA في مجلس 
السيد   ،  INGELEC SA إدارة شركة 
امل ثل  بصصسه  السقاط  عث ان 
في   BFS INVEST SA الدائم لشركة 
INGELEC SA ، السيد  مجلس إدارة 
ح زة السقاط امل ثل الدائم لشركة 
مجلس  في   CHADIA INVEST SA
INGELEC SA ، والسيد  إدارة شركة 
الدائم  امل ثل  فسح  بن ليح  ياسين 
لشركة MIA CAPITAL SA في مجلس 

 INGELEC SA إدارة شركة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

أن  باإلج اع  اإلدارة  مجلس  تأكيد 

السيد فؤاد السقاط رئيس مدير عام 

وأن السيد رضا السقاط   ، للشركة 

مدير عام منـسـدب للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

مايلي: 111

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791741.

429I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

JAY PRESTIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

JAY PRESTIGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

االر�سي ع ارة رقم 35 شارع الحسن 

االول حي الداخلة اكادير - 81111 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

48655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 JAY  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PRESTIGE

 / مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سناك.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

35 شارع الحسن  االر�سي ع ارة رقم 

 81111  - اكادير  الداخلة  االول حي 

اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ج ال العزيز : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد يوسف العزيز : 251 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 251  : السيد عبد النافر العزيز 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العزيز  ج ال  السيد 

 39 رقم  احساين  بن  عبدهللا  شارع 

 81111 اكادير  السالم  حي   3 شقة 

اكادير املغرب.

عنوانه)ا)  العزيز  يوسف  السيد 

 13 ع ارة  ا  بلوك  الوحدة  اقامة 

 86361 انزكان  الدشي1ة   14 الشقة 

انزكان املغرب.

العزيز  النافر  عبد  السيد 

ا  بلوك  الوحدة  اقامة  عنوانه)ا) 

ع ارة 13 الشقة 14 الدشي1ة انزكان 

86361 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  العزيز  يوسف  السيد 

 13 ع ارة  ا  بلوك  الوحدة  اقامة 

انزكان  انزكان  الدشي1ة   14 الشقة 

انزكان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  باكادير  السجارية 

2121 تحت رقم 116225.

431I

JURISMAG SARL

IMACAB SA
إعالن مسعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

IMACAB SA «شركة املساه ة»

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع أهل 

الغالم، املنطقة الصناعية سيدي 

مومن - 21411 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.99253

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 18 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قبول اسسقالة السيد فؤاد السقاط 

والسيدة ليلى السقاط والسيد رضا 

في  مسصرفين  بصصتهم   ، السقاط 

 IMACAB SA شركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد السيد رشيد السقاط والسيد 

ح زة السقاط ك سصرفين في شركة 

من  املسبقية  للصت1ة   ،  IMACAB SA

تصويض مجلس اإلدارة الذي سينسهي 

العامة  الج عية  اجس اع  نهاية  في 

العادية لل ساه ين الذي سيعقد في 

على حسابات  لل وافقة   2126 عام 

السنة املنتهية في 31 ديس 15 2125 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 IMACAB تعيين مسصرفين في شركة 

SA ، للصت1ة املسبقية من والية مجلس 

اإلدارة التي سسنسهي في نهاية اجس اع 

الج عية العامة العادية لل ساه ين 

التخاذ   2126 املقرر عقدها في عام 

للسنة  املالية  البيانات  بشأن  قرار 

2125: شركة 31 ديس 15  املنتهية في 
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السيد  وي ثلها   BESR INVEST SA  
 BFS INVEST حسن السقاط، شركة
 ، السقاط  فؤاد  السيد  وي ثلها   SA
شركة CHADIA INVEST SA وي ثلها 
 MIA شركة  السقاط،  رضا  السيد 
وي ثلها السيد ياسين   CAPITAL SA
بن ليح فسح، السيد فيصل السقاط 

والسيد كريم بن مليح فسح
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
السيد  اإلحاطة عل ا بسعيين:  مايلي: 
امل ثل  بصصسه  السقاط  حسن 
الدائم لشركة BESR INVEST SA في 
 ،  IMACAB SA مجلس إدارة شركة 
السيد فؤاد السقاط بصصسه امل ثل 
في   BFS INVEST SA الدائم لشركة 
السيد   ،  IMACAB SA مجلس إدارة 
الدائم لشركة  رضا السقاط امل ثل 
مجلس  في   CHADIA INVEST SA
والسيد   ،  IMACAB SA إدارة شركة 
الدائم  امل ثل  فسح  بن ليح  ياسين 
لشركة MIA CAPITAL SA في مجلس 

 IMACAB SA إدارة شركة
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
أن  باإلج اع  اإلدارة  مجلس  تأكيد 
مدير  رئيس  السقاط  رشيد  السيد 
كريم  السيد  وأن   ، للشركة  عام 
بن ليح فسح مدير عام منـسـدب للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

مايلي: 111
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791656.
431I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

ARTOSSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرح ان 
الشقة 1 ، 21211، الدار البيضاء 

املغرب
ARTOSSI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 332 

شارع ابراهيم الروداني الطابق 5 
الشقة 21 إقامة الريحان املعاريف - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ARTOSSI
اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير املنسجات الحرفية واملنسجات 
املحلية واملنسجات الغذائية، بيع على 
األنت1نيت ؛ السغليف والتسويق داخل 
املنازعات  تسوية  ؛  وخارجه  املغرب 
البضائع  وتأجي1  نقل  الج ركية، 
وسائل  وبج يع   ، أنواعها  بج يع 

النقل املصرح بها..
 332  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق  الروداني  ابراهيم  شارع 
الشقة 21 إقامة الريحان املعاريف - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
أنت1نسينال  دفال  الشركة 
 111 511 حصة بقي ة   : انصسس نت 

درهم للحصة .
الس اللي  الدين  ج ال  السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   511  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
أنت1نسينال  دفال  الشركة 
زنقة جون   49 انصسس نت عنوانه)ا) 
حي   12 الشقة  الطابق6  جوريس 
كوتيي 21111 الدار البيضاء املغرب.

الس اللي  الدين  ج ال  السيد 
زنقة القطار م   3 فيال رقم  عنوانه)ا) 

ج 11111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الس اللي  الدين  ج ال  السيد 
زنقة القطار م   3 فيال رقم  عنوانه)ا) 

ج 11111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791936.
432I

LA VALLEE D’EL MENZEH SARL

الفالي داملنزه
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VALLEE D’EL MENZEH SARL
 Lot. Al Mountazah Appt 7 –AL :
 FATH YACOUB AL MANSSOUR,

Rabat ، 12000، RABAT Maroc
الفالي داملنزه شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

املنتزه الشقة رقم 7 الصسح يعقوب 
املنصور - 12111 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

154215
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
الفالي   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

داملنزه .
السطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.
اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
يعقوب  الصسح   7 رقم  الشقة  املنتزه 

املنصور - 12111 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

حصة   51  : لحلو  خالد  السيد 
بقي ة 1.111 درهم للحصة .

حصة   51  : فالح  مح د  السيد 
بقي ة 1.111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد خالد لحلو عنوانه)ا) زنقة 
روسيا اقامة سلي ة 1 الشقة رقم 25 

91111 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  فالح  مح د  السيد 
855311 دا زال تبوميل 11111 يوي 

تيجنينغين هوالندا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد خالد لحلو عنوانه)ا) زنقة 
روسيا اقامة سلي ة 1 الشقة رقم 25 

91111 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  فالح  مح د  السيد 
855311 دا زال تبوميل 11111 يوي 

تيجنينغين هوالندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 8316.

433I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

CREMERIE PLAZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)املغرب)

CREMERIE PLAZA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مسنانة 

دوار الرهراه املج ع السكني قواسم 
بلوك 81 املحل رقم 5-5أ - 91111 

طنجة املغرب.
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وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.81543

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 13 يوليوز 2121 تم اإلعالم 

احرار  بنخي  رشيد  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

أبريل   29 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2121 بالشكل األتي :

 411 السيد)ة) ثرية بنخي احرار ، 

حصة .

 ، احرار  بنخي  اح د  السيد)ة) 

811 حصة .

السيد)ة) خالد بنخي احرار ، 811 

حصة .

السيد)ة) نجاة بنخي احرار ، 411 

حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7576.

434I

ZHAR AHMED

G.S.M BETON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC

G.S.M BETON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املسجر 
رقم 2 القطعة 191 تجزئة مح د 1 

بنسودة فاس - 31131 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

68163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 G.S.M : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.BETON
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املخسلصة.
املسجر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 1 تجزئة مح د   191 القطعة   2 رقم 
بنسودة فاس - 31131 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : الكناوي  السيد املحجوب 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 511  : السيد عبد الكريم فوالج 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
الكناوي  املحجوب  السيد 
الطالبية  تجزئة   48 رقم  عنوانه)ا) 

بلخياط فاس 31111 فاس املغرب.
فوالج  الكريم  عبد  السيد 
جنان  تجزئة   199 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   31131 الزيسون بنسودة فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الكناوي  املحجوب  السيد 
الطالبية  تجزئة   48 رقم  عنوانه)ا) 

بلخياط فاس 31111 فاس املغرب
فوالج  الكريم  عبد  السيد 
جنان  تجزئة   199 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   31131 الزيسون بنسودة فاس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   13 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 2694/2121.
435I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

JM FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

JM FOOD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 
السجاري الكائن بدوار ت اعيت 

الدراركة اكادير - 81111 اكادير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
48659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 JM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FOOD
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االغذية العامة.
محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ت اعيت  بدوار  الكائن  السجاري 
اكادير   81111  - اكادير  الدراركة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د جنني : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جنني  مح د  السيد 
اكادير  الهدى  حي   68 رقم  ل  بلوك 

81111 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  جنني  مح د  السيد 
اكادير  الهدى  حي   68 رقم  ل  بلوك 

81111 اكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  باكادير  السجارية 

2121 تحت رقم 116227.

436I

BETA FIDUCIAIRE

IXORA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

IXORA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 34 شارع 

احصي1 34 شارع احصي1 61111 وجدة 

املغرب.

قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.16459

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2121 يونيو   16 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة   IXORA حل 

 311.111 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

 34 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع احصي1 34 شارع احصي1 61111 

عقد  النهاء  نتيجة  املغرب  وجدة 

الشركة.

و عين:

الكعوا�سي  خالد  السيد)ة) 

رقم  اسلي  رياض  اقامة  وعنوانه)ا) 

وجدة املغرب ك صصي   61111  212

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

34 شارع  2121 وفي  16 يونيو  بساريخ 

احصي1 34 شارع احصي1 61111 وجدة 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 3144.

437I
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مكسب املحاسبة

STE MARBRILLANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكسب املحاسبة
5 زنقة عبد املومن بن علي ، 
52111، الرشيدية املغرب

STE MARBRILLANT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

حليوا ع ارة 158 رقم 23 طابق 2 
عين السبع الدار البيضاء - 21251 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.386765

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز 2121 تقرر حل 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها  مبلغ   MARBRILLANT
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
 158 اإلجس اعي تجزئة حليوا ع ارة 
الدار  السبع  عين   2 طابق   23 رقم 
البيضاء  الدار   21251  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : قرار الشركاء.
تجزئة  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
 2 طابق   23 رقم   158 حليوا ع ارة 
 21251  - عين السبع الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

بوحي1ي  مصطصى  السيد)ة) 
 158 تجزئة حليوا ع ارة  وعنوانه)ا) 
 21251 2 عين السبع  23 طابق  رقم 
)ة)  ك صصي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
حليوا  تجزئة   : بالسصصية  املسعلقة 
عين   2 طابق   23 رقم   158 ع ارة 

السبع الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791884.
438I

FICOB مكسب املحاسبة

MOTO INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOB مكسب املحاسبة

اقامة اي ان, شقة 4، شارع موالي 

ادريس االول, املسي1ة 1, ت ارة ، 

11111، ت ارة املغرب

MOTO INTERNATIONAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 54 زنقة 

تانسيصت, الشقة 1, اكدال الرباط - 

11111 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

154297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MOTO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.INTERNATIONAL

اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير ج يع املركبات ذات محرك 

باخرات,  نارية,  دراجات  )سيارات, 

دراجات مائية, شاحنات, أليات...) .

زنقة   54  : عنوان املقر االجس اعي 

1, اكدال الرباط -  تانسيصت, الشقة 

11111 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : العث اني  ياسين  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : السحت  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ياسين العث اني عنوانه)ا) 

كندا 99999 الكبك كندا.

عنوانه)ا)  السحت  رشيد  السيد 

كندا 99999 الكبك كندا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  السحت  رشيد  السيد 

كندا 99999 الكبك كندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 117157.

439I

PREMIUM FINANCE

 MAROC CONSTRUCTION
 ENGINEERING
CORPORATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MAROC CONSTRUCTION

 ENGINEERING CORPORATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي لحرش 

بلوك 5 رقم 72 مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.75171

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   2121 يونيو   31 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 MAROC CONSTRUCTION

 ENGINEERING CORPORATION

مبلغ رأس الها 51.111 درهم وعنوان 

 5 مقرها اإلجس اعي حي لحرش بلوك 
مراكش   41111  - مراكش   72 رقم 

املغرب نتيجة ل : األزمة الصحية .

و حدد مقر السصصية ب حي لحرش 
مراكش   41111  -  72 رقم   5 بلوك 

املغرب. 

و عين:

املرشوم  خليل  السيد)ة) 
رقم   5 بلوك  لحرش  حي  وعنوانه)ا) 

72 41111 مراكش املغرب ك صصي 

)ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126911.

441I

MATCOMPTA SNC

 AOULAD HAMID ET FILS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VERTE IMM

 MEHDI N°36 RDC N°2

 -TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 AOULAD HAMID ET FILS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي رشيد مج ع النج ة ع ارة 

األق�سى الطابق األول رقم 115 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.74863

اإلسسثنائي  العام  الج ع  ب قس�سى 

تقرر   2121 غشت   17 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 AOULAD HAMID ET FILS SARL

درهم   111.111 رأس الها  مبلغ 

شارع  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
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ع ارة  النج ة  مج ع  رشيد  موالي 
 115 رقم  األول  الطابق  األق�سى 
طنجة - 91111 طنجة املغرب نتيجة 

ل : تصصية نهائية .
شارع  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
ع ارة  النج ة  مج ع  رشيد  موالي 
 115 رقم  األول  الطابق  األق�سى 

طنجة - 91111 طنجة املغرب. 
و عين:

نور الدين أوالد ح يد  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) شارع موالي رشيد مج ع 
النج ة ع ارة األق�سى الطابق األول 
طنجة   91111 طنجة   115 رقم 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
موالي  شارع   : بالسصصية  املسعلقة 
رشيد مج ع النج ة ع ارة األق�سى 

الطابق األول رقم 115 طنجة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7567.

441I

PREMIUM FINANCE

 E M CENTRE OF
 LANGUAGES AND

GENERAL TRAININGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 E M CENTRE OF LANGUAGES
 AND GENERAL TRAININGS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 

االندلس 5-24 الطابق االول جليز - 
41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.71181
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2121 يونيو   31 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 E M CENTRE OF الشريك الوحيد 
 LANGUAGES AND GENERAL
TRAININGS مبلغ رأس الها 11.111 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الطابق االول   5-24 ع ارة االندلس 
جليز - 41111 مراكش املغرب نتيجة 

ل : األزمة الصحية .
ع ارة  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
 - الطابق االول جليز   5-24 االندلس 

41111 مراكش املغرب. 
و عين:

السيد)ة) مريم الوزاني وعنوانه)ا) 
مركب يوسف بن تاشصين ع ارة هاء 
مراكش املغرب   41111  68 شقة   1

ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126941.
442I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 BOSCH REXROTH
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي1 جديد للشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
411, شارع مح د الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 411, شارع 
مح د الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 21111، الدار البيضاء 

MAROC
 BOSCH REXROTH MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 121 ، 

بارك CFCIM اوالد فالح - 27182 
الدار البيضاء امل لكة املغربية.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.395699

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2121 يونيو   26 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

ك سي1   Weissenberger Michael

آخر

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789276.

443I

MATCOMPTA SNC

SYNDIC SIDK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VERTE IMM

 MEHDI N°36 RDC N°2

 -TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

SYNDIC SIDK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي مغوغة 

الكبي1ة تجزئة الهدى الطابق األر�سي 

املحل رقم 1 طنجة - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SYNDIC SIDK SARL

حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتدبي1 ع ارات سكنية.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مغوغة الكبي1ة تجزئة الهدى الطابق 

األر�سي املحل رقم 1 طنجة - 91111 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد النبي عبد الرحيم : 81 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 21  : السيد بلحي1ش عبد الصساح 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  النبي  عبد  السيد 
تجزئة   89 رقم   6 الشصة  عنوانه)ا) 

الصسح 31111 فاس املغرب.

الصساح  عبد  بلحي1ش  السيد 

مج ع  املجاهدين  حي  عنوانه)ا) 
كوماريسبا باب املر�سى س2 رقم 179 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الصساح  عبد  بلحي1ش  السيد 

مج ع  املجاهدين  حي  عنوانه)ا) 
كوماريسبا باب املر�سى س2 رقم 179 

91111 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7678.

444I

ML EXPERTS

MUNTAJAT BV
إعالن مسعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

MUNTAJAT BV «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 8 شارع 

علي عبد الرزاق - إقامة بالن سيال 

- - الدار البيضاء املغرب.
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«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.311469
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 14 يونيو 2121
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مسي1الشركة  والية  تجديد  مايلي: 
لصرع  الكواري  جهام  يوسف  السيد 

.MUNTAJAT B.V
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد يوسف درويش فخرو 
 11332135 حامل جواز السصر رقم 
والسيد مح د إبراهيم مح د العبد 
هللا ، فاحب الجواز رقم 11471759 
سنوات   3 ملدة  للصرع  ك سي1ين 
شارع   8  .2121 يوليو   1 اعسباًرا من 
علي عبد الرزاق - إقامة بالن سيال ، 

الدار البيضاء املغرب
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم &: الذي ينص على مايلي: 

&
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791721.
445I

NOVO CONSULTING

 MARAPROMA
 PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NOVO CONSULTING
 HAY SMARA RUE 5 IMM 104
 APT 5 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC
 MARAPROMA PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق 1 - 

21211 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
513311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 MARAPROMA PROMOTION

.IMMOBILIERE
الت1ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري
- مقاول أع ال مسنوعة

- اسسي1اد وتصدير .
26 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 -  1 الطابق   3 مرس السلطان شقة 

21211 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد اللطيف مجدي : 251 
حصة بقي ة 25.111 درهم للحصة .

 83  : مح د  الضريف  السيد 
حصة بقي ة 8.311 درهم للحصة .

84 حصة   : السيد الضريف ع ر 
بقي ة 8.411 درهم للحصة .

حصة   83  : نساج  السيد يوسف 
بقي ة 8.311 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

مجدي  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار الهواورة سيدي رحال 

الشاطئ 26175 برشيد املغرب.
السيد الضريف مح د عنوانه)ا) 
35 ع ارة  2 مج وعة  إقامة الشرف 
الدار   21212 الولصة   21 شقة   3

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  ع ر  الضريف  السيد 
رحال  سيدي  البشرى  تجزئة   93

الشاطئ 26175 برشيد املغرب.
عنوانه)ا)  نساج  يوسف  السيد 
الشاطئ  رحال  سيدي  السن ية  حي 

26175 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

مجدي  اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار الهواورة سيدي رحال 

الشاطئ 26175 برشيد املغرب

السيد الضريف مح د عنوانه)ا) 

35 ع ارة  2 مج وعة  إقامة الشرف 

الدار   26175 الولصة   21 شقة   3

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791117.

446I

Sonrisa

USAMAYA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

USAMAYA SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 13 
زنقة 51 تاركة الجديدة - 52111 

الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.13371

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2121 غشت   18 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 USAMAYA الوحيد  الشريك  ذات 

 111.111 مبلغ رأس الها   SERVICES

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
13 زنقة 51 تاركة الجديدة - 52111 

نقص   : ل  نتيجة  املغرب  الرشيدية 

املبيعات واملنافسة.

 13 و حدد مقر السصصية ب رقم 
 52111  - الجديدة  تاركة   51 زنقة 

الرشيدية املغرب. 

و عين:

أح اني  مح د  السيد)ة) 

اس اعيل  موالي  شارع  وعنوانه)ا) 

أرفود 52211 أرفود املغرب ك صصي 

)ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 388.

447I

ML EXPERTS

LE PLASTIQUE
إعالن مسعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

LE PLASTIQUE «شركة املساه ة»

 AIN :وعنوان مقرها االجس اعي

 SBAA , AG CHEMINS DES

 GLAIULS ET DES ORCHIDEES

QUARTIER - - الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

. 261189

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 16 مارس 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اسسقالة السيد مح د بالل بنع ور 
من منصبه كعضو في املجلس اإلداري 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم &: الذي ينص على مايلي: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

مارس 2121 تحت رقم 789815.

448I
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MANAGEX

STE GMO VIGIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 61311، بركان املغرب
STE GMO VIGIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة انس 
ع ارة رقم 5 شقة رقم 5 برج اولوت 

- 63311 بركان املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7555

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 11 يوليوز 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
5 شقة رقم  «اقامة انس ع ارة رقم 
5 برج اولوت - 63311 بركان املغرب» 
171 شارع مح د الخامس  «رقم  إلى 
حي الوفاق سيدي سلي ان - 63311 

بركان املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   28 بساريخ  ب15كان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 497/2121.
449I

ML EXPERTS

SAGA CORPORATE EVENTS
إعالن مسعدد القرارات

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

20000، CASABLANCA MAROC
 SAGA CORPORATE EVENTS
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجس اعي: 81 شارع 
إدريس السالوي - - الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.192535

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 24 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 Red ليصبح:  الشركة  اسم  تعديل 

Pepper
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: توسيع غرض الشركة ليش ل 
اإلعالنات  وإدارة  الوكالة  أنشطة 
االتصاالت  واستشارات   ، الرق ية 
 ، وإنساج األفالم اإلعالنية   ، الرق ية 
الرق ية  االتصاالت  وتوزيع  وإنشاء 
وتنشيط  وإدارة   ، املواقع  وإنشاء   ،

مواقع السوافل اإلجس اعي .
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
نقل املكسب املسجل للشركة  مايلي: 
شارع ادريس   81 إلى الطابق األر�سي 

السالوي بالدار البيضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم &: الذي ينص على مايلي: 

&
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789816.
451I

مكسب السوتيق

 SOCIETE GROUPE
KHARRAZ LILISKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكسب السوتيق
اقامة ياس ينة 3 زنقة ابن العريف 
مكسب 5 الطابق 2 املعاريف الدار 
البيضاء، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
 SOCIETE GROUPE KHARRAZ
LILISKANE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 
البيضاء، 12، زنقة الصنوبر، 

الطابق 4، شقة 12. - 21211 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514459

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 SOCIETE GROUPE KHARRAZ

.LILISKANE
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري .
الدار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الصنوبر،  زنقة   ،12 البيضاء، 
12. - 21211 الدار  4، شقة  الطابق 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأس ال الشركة: 2.522.511 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : السيد عبد الرزاق اخراز 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
حصة   511  : اغني  وئام  السيدة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
 12175  : اخراز  فصاء  السيدة 

بقي ة 111 درهم.
 12151  : اخراز  مروة  السيدة 

بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
اخراز  الرزاق  عبد  السيد 
رقم  حجي  سعيد  تجزئة  عنوانه)ا) 
 11111 طريق القنيطرة سال   1869

سال املغرب.
عنوانه)ا)  اغني  وئام  السيدة 
سال   113 رقم   1 قطاع  السالم  حي 

11111 سال املصرب .
عنوانه)ا)  اخراز  فصاء  السيدة 
1869 طريق  تجزئة سعيد حجي رقم 
سال   11111 سال  سال  القنيطرة 

املغرب.
عنوانه)ا)  اخراز  مروة  السيدة 
1869 طريق  تجزئة سعيد حجي رقم 

القنيطرة سال 11111 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

اخراز  الرزاق  عبد  السيد 

رقم  حجي  سعيد  تجزئة  عنوانه)ا) 

 11111 طريق القنيطرة سال   1869

سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791111.

451I

KHOUYI BADIA

 LKHMMALI TRAVAUX

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

 LKHMMALI TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

االسصلي رقم 169 مج وعة 9 

ب.م.ع - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

54171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LKHMMALI TRAVAUX SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - االشغال 

املخسلصة أو البناء.
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- أشغال الصباغة.
- أشغال الجبص..

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
االسصلي رقم 169 مج وعة 9 ب.م.ع 

- 51111 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
الخ الي  بن  االله  عبد  السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   1.111  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
الخ الي  بن  االله  عبد  السيد 
 9 مج وعة   169 رقم  عنوانه)ا) 

ب.م.ع 51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الخ الي  بن  االله  عبد  السيد 
 9 مج وعة   169 رقم  عنوانه)ا) 

ب.م.ع 51111 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3743.

452I

PREMIUM FINANCE

RIAD ANMOUGAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل السصصية

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RIAD ANMOUGAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 
1537 مكرر سكوما 1 - 41111 

مراكش املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.114741

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 15 يوليوز 2121 تقرر حل 

ذات  شركة   RIAD ANMOUGAR

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 111.111 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

 41111  -  1 سكوما  مكرر   1537

الألزمة  نتيجة  املغرب  مراكش 

الصحية.

و عين:

بقا�سي  هللا  عبد  السيد)ة) 

بوزيد  بن  العربي  دوار  وعنوانه)ا) 

املغرب  مراكش   41111 الويدان 

ك صصي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

رقم  وفي   2121 يوليوز   15 بساريخ 

 41111  -  1 سكوما  مكرر   1537

مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127131.

453I

Bureau d’étude et conseil 

LAAZA ET ABDATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC

LAAZA ET ABDATI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي العودة 

1 بلوك 8 رقم 3 بئ1 كندوزع الة 

اوسرد - 74111 بئ1 كندوز املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LAAZA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.ET ABDATI

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األس اك بالج لة والسجزئة.

- شراء وبيع وتسويق وتوزيع ونقل 

أنواع  األس اك وج يع  أنواع  ج يع 

املأكوالت البحرية وتربية املحار وبلح 

البحر وتشغيل املزارع البحرية.

وج يع  األس اك  تج يد   -

املأكوالت البحرية.

عنوان املقر االجس اعي : حي العودة 
كندوزع الة  بئ1   3 رقم   8 بلوك   1

اوسرد - 74111 بئ1 كندوز املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد بدر الدين ك ال 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد بدر الدين ك ال عنوانه)ا) 
بئ1   3 رقم   8 بلوك   1 العودة  حي 

بئ1   74111 اوسرد  كندوزع الة 

كندوز املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد بدر الدين ك ال عنوانه)ا) 
بئ1   3 رقم   8 بلوك   1 العودة  حي 

بئ1   74111 اوسرد  كندوزع الة 

كندوز املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1466.

454I

malartci

STE BENSAFY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

STE BENSAFY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

هندور تاونزة ايت عساب بزو -تاونزة - 

22111 ازيالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. BENSAFY

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجاري .

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

هندور تاونزة ايت عساب بزو -تاونزة - 

22111 ازيالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : بنصافي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :



18431 الجريدة الرسميةعدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) 

عنوانه)ا)  بنصافي  مح د  السيد 
دوار ايت عي�سى تاونزة ازيالل 22111 

ازيالل املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  بنصافي  مح د  السيد 
دوار ايت عي�سى تاونزة ازيالل 22111 

ازيالل املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بازيالل  االبسدائية 

2121 تحت رقم 296.

455I

Bureau d’étude et conseil 

DIJA ART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

DIJA ART شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الوكالة 
رقم 2612 الداخلة - 73111 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
19267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 DIJA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ART
ج يع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أع ال السبليط مع الكسابة أو بالرسم 

علي البالطات وغي1ها من األسطح.

والرسم  الكسابة  أع ال  ج يع   -
لألرضيات  البالط  أنواع  ج يع  على 

والجدران
- أع ال الكسابة والسوقيع والرسم 

الج الي
على  الصور  طباعة  خدمة   -
البالط ب خسلف األشكال وعلى ج يع 

الوسائط امل كنة.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الوكالة رقم 2612 الداخلة - 73111 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : ح دان  نجاة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ح دان  نجاة  السيدة 
الداخلة   2612 رقم  الوكالة  حي 

73111 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  ح دان  نجاة  السيدة 
الداخلة   2612 رقم  الوكالة  حي 

73111 الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1473.

456I

NVV START

زركاماربر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NVV START
 HAY AGLA OUED AMLIL ،

35250، TAZA MAROC
زركاماربر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي بام 
وادي امليل - 35251 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

زركاماربر.
أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مخسلصة أو البناء
- تجارة مخسلصة

-رخامي.
بام  حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

وادي امليل - 35251 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : س ي1  الزرغوفي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 511  : بلقاسم  الغويلي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد الزرغوفي س ي1 عنوانه)ا) 
تازة   35251 امليل  وادي  بام  حي 

املغرب.
السيد الغويلي بلقاسم عنوانه)ا) 
امليل  وادي  الج اعية  السجزئة  حي 

35251 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد الزرغوفي س ي1 عنوانه)ا) 
تازة   35251 امليل  وادي  بام  حي 

املغرب
السيد الغويلي بلقاسم عنوانه)ا) 
امليل  وادي  الج اعية  السجزئة  حي 

35251 تازة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 411.

457I

لوكسر للحسابات

 R.M D›ALIMENTATION
GENERALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 61111، وجدة املغرب
 R.M D›ALIMENTATION

GENERALE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 541 
تجزئة العسكرية عين بني مطهر - 

61111 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37931
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 R.M  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.D’ALIMENTATION GENERALE
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

غدائية .
 541  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - مطهر  بني  عين  العسكرية  تجزئة 

61111 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : مح د  الرمدي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 1.111  : مح د  الرمدي  السيد 

بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح د  الرمدي  السيد 
شارع اسامة ابن زيد تجزئة العسكرية 

رقم 413 61111 وجدة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  الرمدي  السيد 

شارع اسامة ابن زيد تجزئة العسكرية 

رقم 413 61111 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 2919.

458I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

MAROC DASRI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP

 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG 3 APT 15

 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MAROC DASRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 9 االدارسة 

الحي الصناعي - 21111 برشيد 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.11535

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2121 يونيو   21 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم»   1.111.111»

«1.111.111 درهم» إلى «2.111.111 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 االبسدائية ب15شيد بساريخ 

2121 تحت رقم 928.

459I

لوكسر للحسابات

MOUSSA ET FILS PIECE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 61111، وجدة املغرب
MOUSSA ET FILS PIECE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

السالم زنقة 57 رقم 1 طريق تازة - 
61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
37899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MOUSSA ET FILS PIECE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء  واع ال  السيارات  غيار  قطع 

املسنوعة.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - طريق تازة   1 رقم   57 السالم زنقة 

61111 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : السيد مو�سى عبد القادر 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد مو�سى مح د : 251 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
 251  : مصطصى  مو�سى  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 511  : السيد مو�سى عبد القادر   

بقي ة 111 درهم.
السيد مو�سى مح د : 251 بقي ة 

111 درهم.

 251  : مصطصى  مو�سى  السيد 

بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

القادر  عبد  مو�سى  السيد 

اس  زنقة  السالم  تجزئة  عنوانه)ا) 
وجدة   61111 تازة  طريق   1 رقم   7

املغرب.

عنوانه)ا)  مح د  مو�سى  السيد 
 1 رقم   7 اس  زنقة  السالم  تجزئة 

طريق تازة 61111 وجدة املغرب.

السيد مو�سى مصطصى عنوانه)ا) 
 1 رقم   7 اس  زنقة  السالم  تجزئة 

طريق تازة 61111 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

القادر  عبد  مو�سى  السيد 

اس  زنقة  السالم  تجزئة  عنوانه)ا) 
وجدة   61111 تازة  طريق   1 رقم   7

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 2865.

461I

STE TRAFISCO

JN PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبي1 مويلحا 

الجديدة 273 ، 24111، الجديدة 

املغرب

JN PROMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 96 شارع 

انصا الطابق 9 الشقة رقم 91 اقامة 

الربيع انصا الدارالبيضاء - 21111 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 JN  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PROMO

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري 

 أع ال تركيب الكهرباء 

أع ال مسنوعة.

96 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

اقامة   91 الشقة رقم   9 انصا الطابق 

 21111  - الدارالبيضاء  انصا  الربيع 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد نور الدين جرنان 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد نور الدين جرنان عنوانه)ا) 

االول  الطابق  هبة  تجزئة   64

الجديدية 24111 الجديدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد نور الدين جرنان عنوانه)ا) 

االول  الطابق  هبة  تجزئة   64

الجديدية 24111 الجديدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791119.

461I
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لوكسر للحسابات

S.AMR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 61111، وجدة املغرب
S.AMR CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
مح د الخامس وامينة ال15حلية 
الطابق الثالث رقم 9 - 61111 

وجدة املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.32451

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يوليوز   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خال  مح د  )ة)  السيد  تصويت 
711 حصة اجس اعية من أفل 711 
حصة لصائدة السيد )ة) عزيز بنافر 

بساريخ 13 يوليوز 2121.
خال  مح د  )ة)  السيد  تصويت 
151 حصة اجس اعية من أفل 151 
محسن  )ة)  السيد  لصائدة  حصة 

يوسصي بساريخ 13 يوليوز 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   14 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 2827.
462I

UPSILON CONSULTING

TWENTY TWO PARTNERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع ع ر الخيام وشارع عبد 
الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 21 ، 21251، الدار 

البيضاء املغرب
 TWENTY TWO PARTNERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 

مو�سى ابن نصي1، شقة رقم 11، 
الطابق السادس، كوتيي - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.411777

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تحويل   2121 ماي   11 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
شقة  نصي1،  ابن  مو�سى  زنقة   11»
كوتيي  السادس،  الطابق   ،11 رقم 
املغرب»  البيضاء  الدار   21111  -
الطابق  زنقة أح د بركات،   49» إلى 
 21111  - معاريف   ،3 رقم  السصلي، 

الدار البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789785.
463I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

 STE IMMOBILIERE
ESMERALDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)املغرب)

 STE IMMOBILIERE ESMERALDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية شارع 
لبنان وشارع العراق اقامة طاراكونا - 

91111 طنجة املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.21231

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يونيو   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد )ة) مح د ازكط 51 
حصة اجس اعية من أفل 51 حصة 
االدري�سي  زكرياء  )ة)  السيد  لصائدة 

الرياحي بساريخ 24 يونيو 2121.

مصطصى  )ة)  السيد  تصويت 
من  اجس اعية  حصة   51 الشعي1ي 
)ة)  السيد  لصائدة  حصة   51 أفل 
 24 بساريخ  الرياحي  االدري�سي  زكرياء 

يونيو 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   12 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7265.
464I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

CAP CARGO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45
 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
CAP CARGO TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 81 شارع 
موالي سلي ان الطابق 5 رقم 53 

عين السبع. - 21591 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.459653
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2121 يوليوز   15 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
«411.111 درهم» أي من «111.111 
عن  درهم»   511.111» إلى  درهم» 
ديون  مع  مقافة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791126.
465I

ائس انية ماهر

 STE CARBONATE ROCK
MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائس انية ماهر
1 ع ارة العبا�سي شارع عالل بن 

عبد هللا ، 26151، ابن أح د 

املغرب

 STE CARBONATE ROCK

MAROC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

الش امطة بني ايدو ج اعة واد 

النعناع - 26151 ابن اح د املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 شتن15   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 CARBONATE ROCK MAROC

.SARL

مسسغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقلع حجري -مقاول في نقل البضائع 

-األشغال املخسلصة.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

واد  ج اعة  ايدو  بني  الش امطة 

النعناع - 26151 ابن اح د املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : الكبي1  عبد  فالح  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : العزيز  عبد  فالح  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد فالح عبد الكبي1 عنوانه)ا) 

 26151 دوار لكيايلة سيدي الذهبي 

إبن اح د املغرب.

السيد فالح عبد العزيز عنوانه)ا) 

 26151 دوار لكيايلة سيدي الذهبي 

ابن اح د املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  رضوان  فالح  السيد 
 26151 دوار لكيايلة سيدي الذهبي 

ابن اح د املغرب
السيد فالح ياسين عنوانه)ا) دوار 
ابن   26151 الذهبي  لكيايلة سيدي 

اح د املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ب5ن اح د بساريخ 11 شتن15 

2121 تحت رقم 39.
466I

دادي وافل

PIEDRA MERO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دادي وافل
شارع السلطان موالي يوسف 

رقم 11 - ص ب 328 ، 32111، 
الحسي ة املغرب

PIEDRA MERO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
تيغان ين-ازمورن - 32124 

الحسي ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3471
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PIEDRA MERO
غرض الشركة بإيجاز : 1) مطعم

2) مقهى.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تيغان ين-ازمورن - 32124 الحسي ة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيد املرابط رشيد : 751 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 251  : سصيان  املرابط  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  املرابط  السيد 

36 شارع بئ1 انزران 32111 الحسي ة 

املغرب.

السيد املرابط سصيان عنوانه)ا) 

36، زنقة بئ1 انزران 32111 الحسي ة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد املرابط رشيد عنوانه)ا) 36 

بئ1 انزران 32111 الحسي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  بالحسي ة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 788.

467I

fatima zahra

LUXE LINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC

LUXE LINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي القطب 

الحضري س 5 رقم 394 راس املاء 

عين الشقف موالي يعقوب فاس. - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

68891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LUXE  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.LINE

مصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للصناعة الجلدية. اسسي1اد وتصدير .

القطب   : االجس اعي  املقر  عنوان 

راس املاء   394 رقم   5 الحضري س 

 - عين الشقف موالي يعقوب فاس. 

31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : بنيسف  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   1.111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

بنيسف  الرحيم  عبد  السيد 

 8 ع ارة  زنباع  ابن  زنقة  عنوانه)ا) 

شارع سان لوي وج فاس   2 الشقة 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

بنيسف  الرحيم  عبد  السيد 

 8 ع ارة  زنباع  ابن  زنقة  عنوانه)ا) 

شارع سان لوي وج فاس   2 الشقة 

31111 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3472.

468I

JURIS FISCAL PRECIOUS

LA GRIGONTIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

JURIS FISCAL PRECIOUS

 BD ZERKTOUNI 8EME ETG,14

 N°16 ، 20140، CASABLANCA

MAROC

LA GRIGONTIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املبنى رقم 

2 طريق 114 باتجاه بوسكورة - 

27182 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.411861

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2121 يوليوز   13 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم»   2.511.111»

 3.111.111» إلى  درهم»   511.111»

مقافة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791161.

469I

LA VIE FISCALE

EL CORREO CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

EL CORREO CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

سيدي يحي تجزئة بنعدي رقم 6 - 

61111 وجدة املغرب



18435 الجريدة الرسميةعدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

38129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 ف15اير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CORREO CASH

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل االموال.

طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  6 رقم  بنعدي  تجزئة  يحي  سيدي 

61111 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : عيساوي  حسن  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد حسن عيساوي عنوانه)ا) 

 13 حي املسسقبل زنقة الصصول رقم 

61111 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد حسن عيساوي عنوانه)ا) 

 13 حي املسسقبل زنقة الصصول رقم 

61111 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 3161.

471I

KHOUYI BADIA

RL2K PROMO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
RL2K PROMO SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 33 
شقة رقم 1 تقسيم االح دية 1 - 

51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
54189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 RL2K : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. PROMO SARL AU
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 1 تقسيم االح دية   1 33 شقة رقم 

- 51111 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : الخنو�سي  خالد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد خالد الخنو�سي عنوانه)ا) 
رقم 97 زنقة 18 الشطر 1 حي االمان 

51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد خالد الخنو�سي عنوانه)ا) 
رقم 97 زنقة 18 الشطر 1 حي االمان 

51111 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم -.
471I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

PROXI REST
إعالن مسعدد القرارات

BOUGHALEB ET ASSOCIES
411, شارع مح د الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 411, شارع 
مح د الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 21111، الدار البيضاء 

MAROC
PROXI REST «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: 51 م من 
انصا الدور الخامس - 21111 الدار 

البيضاء امل لكة املغربية.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.125325

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 16 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 Ansamble Maroc موافقة شركة -
إطار  في  للشركة  جديد  كشريك 
للسيد  م لوكة  سهم   19،500 بيع 
من   65٪ ت ثل   Roland Gaudiau
رأس مال الشركة وحقوق السصويت 
هذا  بربح  للشركة  املالية  والحقوق 

شركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 Ansamble شركة  على  املوافقة   -
في  للشركة  جديد  كشريك   Maroc
م لوكة  سهم   10،500 بيع  إطار 
للسيدة Claudia Alicia Gaudiau في 
الشركة التي ت ثل ٪35 من رأس مال 
الشركة وحقوق السصويت والحقوق 

املالية للشركة. لصالح هذه الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 19.511 تأكيد اإلت ام النهائي لبيع   -

 Roland للسيد  ملكيتها  تعود  سهم 

 Ansamble لصالح شركة   Gaudiau

Maroc

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

 11511 تأكيد اإلت ام النهائي لبيع   -

أليسيا  كلوديا  السيدة  تخص  سهم 

 Ansamble شركة  لصالح  غاودياو 

Maroc

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

مايلي: - تعديل مطابق لل ادتين 6 و7 

وإفالح النظام األسا�سي للشركة

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

- املوافقة على تكوين ض ان لسحويل 

لصالح  األرباح  توزيعات  مسسحقات 

CFG بنك

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

كشريك   CFG Bank املوافقة على   -

جديد في حالة رهن األسهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 6

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 7

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789574.

472I

COMPTAFFAIRES

RAJIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

RAJIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الكليات تجزئة حبيبة زنقة 1 رقم 

39 الطابق االول الشقة 1 - 21111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

495645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 مارس   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.RAJIC : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

مروج   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات

* مقاول في مخسلف اع ال البناء

* هندسة مدنية.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الكليات تجزئة حبيبة زنقة 1 رقم 39 

الطابق االول الشقة 1 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد بسيط بوشعيب 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد بسيط بوشعيب عنوانه)ا) 

تجزئة رياض السالم الطابق الثالث 
املح دية   28811  91 رقم   8 الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد بسيط بوشعيب عنوانه)ا) 

تجزئة رياض السالم الطابق الثالث 
املح دية   28811  91 رقم   8 الشقة 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

مارس 2121 تحت رقم 495645.

473I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

MYRIAM KAFTAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل السصصية

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
MYRIAM KAFTAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 316 
املسسقبل الطابق 4 الشقة 13 
سبدي معروف - 21271 الدار 

البيضاء املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.31115

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 28 يوليوز 2121 تقرر حل 
ذات  شركة   MYRIAM KAFTAN
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 111.111 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الشقة   4 الطابق  املسسقبل   316
الدار   21271  - سبدي معروف   13
لعدم وجود  نتيجة  املغرب  البيضاء 

افاق لنشاط الشركة.
و عين:

السيد)ة) سعد اكيت وعنوانه)ا) 
اقامة املسسقبل م س 35 ع ارة 316 
رقم 13 سيدي معروف 21271 الدار 
البيضاء املغرب ك صصي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
 316 وفي   2121 يوليوز   28 بساريخ 
املسسقبل الطابق 4 الشقة 13 سبدي 
البيضاء  الدار   21271  - معروف 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791837.
474I

EXPERT FIDUCIAIRE

VALUEMEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERT FIDUCIAIRE
 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY HASSANI ، 20200،
CASABLANCA MAROC

VALUEMEDIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 71 زاوية 

شارع مح د5 وعزيز بالل الطابق 3 - 
19211 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
325365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2115 أبريل   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.VALUEMEDIA
غرض الشركة بإيجاز : منسج افالم 

س عية وبصرية.
71 زاوية   : عنوان املقر االجس اعي 
شارع مح د5 وعزيز بالل الطابق 3 - 

19211 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد فخر الدين مح د : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

مح د  الدين  فخر  السيد 

عنوانه)ا) 25 شارع الكسندرالطابق4 

 18511 رقم12 منطقة املستشصيات 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

مح د  الدين  فخر  السيد 

عنوانه)ا) 25 شارع الكسندرالطابق4 

 18511 رقم12 منطقة املستشصيات 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.

475I

FIDUNOUR SARL 

JANATI FARM BIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNOUR SARL

 LES BELLES RESI IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000

بنسلي ان املغرب

JANATI FARM BIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب ب 

اقامة 5 حي عث ان بوزنيقة - 13111 

بنسلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 JANATI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.FARM BIO
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اإلنساج   -  : غرض الشركة بإيجاز 
النباتي أو الحيواني وتن يسه 

- أنشطة أغرو سيلصو الرعوية 
- األنشطة السياحية الزراعية.

عنوان املقر االجس اعي : مكسب ب 
اقامة 5 حي عث ان بوزنيقة - 13111 

بنسلي ان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : سعد  ادري�سي  جناتي  السيد   -

951 بقي ة 111 درهم.
عبد  ادري�سي  جناتي  السيد 

اللطيف : 51 بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
سعد  ادري�سي  جناتي  السيد 
 3 ارينا  االندل�سي  رياض  عنوانه)ا) 
الرياض  حي   16 الشقة   92 ع ارة 

الرباط 13111 الرباط املغرب.
عبد  ادري�سي  جناتي  السيد 
مريم  اللة  حي  عنوانه)ا)  اللطيف 
بلوك ا الرقم 117 بنسلي ان 13111 

بنسلي ان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
سعد  ادري�سي  جناتي  السيد 
 3 ارينا  االندل�سي  رياض  عنوانه)ا) 
الرياض  حي   16 الشقة   92 ع ارة 

الرباط 13111 الرباط املعرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  سلي ان  ب5ن  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 461.
476I

CMG FINANCE CONSEIL s.a.r.l. d’a.u

بروجي مروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CMG FINANCE CONSEIL s.a.r.l.
d›a.u

 N°8, 3 étage Immeuble 15,
 Lotissement Ratma Boulevard

 Palestine à Marrakech.

 marrakech، 40000،
MARRAKECH MAROC

بروجي مروك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار أيت 

براهيم واركي قلعة السراغنة - 
43111 قلعة السراغنة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1753
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2121 ماي   13 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد بروجي مروك مبلغ 
وعنوان  درهم   41.111 رأس الها 
براهيم  أيت  دوار  اإلجس اعي  مقرها 
 43111  - السراغنة  قلعة  واركي 
 : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة  قلعة 
االزمة الحالية وغياب نظرة واضحة 

لل سسقبل.
دوار  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
 - أيت براهيم واركي قلعة السراغنة 

43111 قلعة السراغنة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) ح يد ف15ي وعنوانه)ا) 
دوار أيت براهيم واركي قلعة السراغنة 
املغرب  السراغنة  قلعة   43111

ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة بساريخ 19 
يوليوز 2121 تحت رقم 318/2121.
477I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

DENTAL EXPERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45
 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

DENTAL EXPERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

ابن كثي1 تجزئة رقم 7 ، الطابق 2 

املعاريف. - 21371 الدار البيضاء 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.219133

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تقرر إنشاء  11 ماي  املؤرخ في 

 - التس ية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

الحي   18 تجزئة  بالعنوان  والكائن 

الصناعي موريطانيا الطابق 2 سيدي 

البيضاء.  الدار   21611  - ال15نو�سي. 

السيد)ة)  طرف  من  واملسي1  املغرب 

بنيس املهدي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791471.

478I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

CLINVISION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

CLINVISION شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 HAY وعنوان مقرها اإلجس اعي

 LALA CHAFIA RUE 9 N 9 BIS,

TANGER - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CLINVISION

اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع االجهزة الطبية.

 HAY  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 LALA CHAFIA RUE 9 N 9 BIS,

TANGER - 91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد رفيق اعبود : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اعبود  رفيق  السيد 

 COMPLEXE PANORAMIQUE

 HAJAR B 5 ET 2 NR 11 91111

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  اعبود  رفيق  السيد 

 COMPLEXE PANORAMIQUE

 HAJAR B 5 ET 2 NR 11 91111

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245262 .

479I
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FACE FIDUCIAIRE

 SOCIETE DES PRIMES 
 D›ASSURANCE ET

INVESTISSEMENT SPAI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

FACE FIDUCIAIRE
219 شارع مصطصى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 21131، الدار 
البيضاء املغرب

 SOCIETE DES PRIMES 
 D›ASSURANCE ET

INVESTISSEMENT SPAI شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 131 شارع 
بي1يي1 باريس - 75117 باريس فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.514159
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
 2121 يوليوز   12 في  املؤرخ 
للشركة  تابع  فرع  إنشاء  تقرر 
 SOCIETE DES التس ية  تحت 
 PRIMES D’ASSURANCE ET
والكائن   INVESTISSEMENT SPAI
بالعنوان 219 شارع مصطصى املعاني 
 21131 5 مرس السلطان -  4 ش  ط 
من  واملسي1  املغرب  الدارالبيضاء 

طرف السيد)ة) ح ادا حكيم .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

.CRI غشت 2121 تحت رقم
481I

UPSILON CONSULTING

 BETAFENCE SUCCURSALE
MAROC

إعالن مسعدد القرارات

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع ع ر الخيام وشارع عبد 
الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 21 ، 21251، الدار 

البيضاء املغرب
 BETAFENCE SUCCURSALE

MAROC «شركة املساه ة»
وعنوان مقرها االجس اعي: 49 زنقة 
أح د بركات، الطابق السصلي، رقم 
3، معاريف - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.334191

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 14 غشت 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 Philippe, Vladimir السيد  إعصاء 
ANTOSSEVITCH من مهامه ك سي1 

لصرع الشركة
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 LEVER Egbert تعيين كل من  مايلي: 
 JUTHA Piyushو  Alexander
Jayantilal Kanji ك سي1ين جديدين 

لصرع الشركة باملغرب 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

1
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791924.

481I

لوكسر للحسابات

ZERO GRAVITY SAIDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 61111، وجدة املغرب
ZERO GRAVITY SAIDIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
اطلس رقم 81 - 61111 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

38115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ZERO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. GRAVITY SAIDIA
انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ترفيهية مسبح .
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
وجدة   61111  -  81 رقم  اطلس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : بختي  االله  السيد عبد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 
 1.111  : بختي  االله  السيد عبد 

بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد عبد االله بختي عنوانه)ا) 
وجدة   61111  81 زنقة اطلس رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد عبد االله بختي عنوانه)ا) 
وجدة   61111  81 زنقة اطلس رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 3114.
482I

fatima zahra

OBJECTEAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC

OBJECTEAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4 شارع 

اح د شوقي املدينة الجديدة الطابق 

الخامس اقامة نورام - لصونسين- 

فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

68637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OBJECTEAM

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معلوميات   / املعلوميات  في هندسة 

/اسسي1اد  والسص يم  ال15مجة 

وتصدير..

شارع   4  : عنوان املقر االجس اعي 

اح د شوقي املدينة الجديدة الطابق 

لصونسين-   - نورام  اقامة  الخامس 

فاس - 31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : ع روش  معاد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ع روش  معاد  السيد 

 55RUE PIERRE GEOFROIX

 COLOMBE S 92711 COLOMBE

.FRANCE

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
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عنوانه)ا)  ع روش  معاد  السيد 
 55RUE PIERRE GEOFROIX
 COLOMBE S 92711 COLOMBE

FRANCE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3176.

483I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

CELIACITY
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45
 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
CELIACITY «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: اقامة عبد 

املومن، ملسقى شارع عبد املومن 
وأنوال، الطابق 2 رقم 212 - - الدار 

البيضاء املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.461737

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 28 ماي 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :-1 رقم  قرار 
الشركة  رأس ال  زيادة   • مايلي: 
أي  درهم   311.111.11 قدره  ب بلغ 
إلى  لزيادة  درهم   51.111.11 من 
351.111.11 درهم من خالل إنشاء 
 111.11 بقي ة  جديد  سهم   3111
الديون  مقافة  خالل  من  درهم 
على  الدفع  واملسسحقة  السائلة 

الشركة التي يحسصظ بها الشركاء.
على  ينص  الذي   :-2 رقم  قرار 
للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل   • مايلي: 
زاوية   ، ، شارع الدمام  تكنوبارك  إلى: 
R.S 114 وCT 1129 ، طريق النوافر 

، الدار البيضاء.
على  ينص  الذي   :-3 رقم  قرار 
مايلي: • تغيي1 هدف الشركة ليصبح: 

السجارة اإللكت1ونية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

-هدف الشركة : السجارة اإللكت1ونية.

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

شارع   ، تكنوبارك  الشركة:  مقر   -
 ، CT 1129و R.S 114 الدمام ، زاوية

طريق النوافر ، الدار البيضاء.

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

حصة   2111 الحصص:  توزيع   -

و1411  بدراوي  الدين  لسيد فالح 

حصة لسيدة مروى لواتيقو.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: - 
رأس ال الشركة :351111.11 درهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791123.

484I

UPSILON CONSULTING

GUARDIAR MOROCCO
إعالن مسعدد القرارات

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع ع ر الخيام وشارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 21 ، 21251، الدار 

البيضاء املغرب

GUARDIAR MOROCCO «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: 49 زنقة 

أح د بركات، الطابق السصلي، رقم 

3، معاريف - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.261359

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 14 غشت 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 Philippe, Vladimir السيد  إعصاء 

ANTOSSEVITCH من مهامه ك سي1 

للشركة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 LEVER Egbert تعيين كل من  مايلي: 
 JUTHA Piyushو  Alexander
Jayantilal Kanji ك سي1ين جديدين 

للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسي1ين وفالحياتهم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791923.
485I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 DEVELOPPING SKILL›S
SPACE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45
 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
 DEVELOPPING SKILL›S SPACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي طارق 
زنقة 49 رقم 75 سيدي ال15نو�سي. - 

21611 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.149947

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 13 يوليوز 2121 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 DEVELOPPING الوحيد  الشريك 
رأس الها  مبلغ   SKILL’S SPACE
مقرها  وعنوان  درهم   111.111
رقم   49 زنقة  طارق  حي  اإلجس اعي 
 21611  - ال15نو�سي.  سيدي   75
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 
عدم تحقيق الهدف اللذي من أجله 

تأسست الشركة....

و حدد مقر السصصية ب حي طارق 
75 سيدي ال15نو�سي. -  49 رقم  زنقة 

21611 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

وعنوانه)ا)  أنور  س ي1  السيد)ة) 
سيدي   73 رقم   49 زنقة  طارق  حي 

البيضاء  الدار   21611 ال15نو�سي. 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالسصصية  العقود والوثائق املسعلقة 
سيدي   75 رقم   49 حي طارق زنقة   :

ال15نو�سي، الدار البيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791752.

486I

ديوان الخدمات

STE AUTO ECOLE 2021
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع مح د الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16111، سيدي قاسم 

املغرب

STE AUTO ECOLE 2021 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

الزوايد ج اعة النويرات مشرع 
بلقصي1ي - 16151 مشرع بلقصي1ي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AUTO ECOLE 2121
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليم السياقة.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مشرع  النويرات  ج اعة  الزوايد 
16151 مشرع بلقصي1ي   - بلقصي1ي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد اس اعيل الحب�سي : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
الحب�سي  اس اعيل  السيد 
 18 رقم  انزران  بئ1  شارع  عنوانه)ا) 

بلقصي1ي 16151 بلقصي1ي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الحب�سي  اس اعيل  السيد 
 18 رقم  انزران  بئ1  شارع  عنوانه)ا) 

بلقصي1ي 16151 بلقصي1ي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بلقصي1ي  ب شرع  االبسدائية 

26 غشت 2121 تحت رقم 181.
487I

UPSILON CONSULTING

SGH CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع ع ر الخيام وشارع عبد 
الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 21 ، 21251، الدار 

البيضاء املغرب
SGH CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 49 زنقة 
أح د بركات، الطابق السصلي، رقم 
3، معاريف - 21111 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
513747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SGH  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONSULTING
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشورة.
زنقة   49  : عنوان املقر االجس اعي 
رقم  الطابق السصلي،  أح د بركات، 
الدار البيضاء   21111  - معاريف   ،3

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 Stéphane, Guy, Paul, السيد 
Serge HENRY : 100 حصة بقي ة 

111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
 Stéphane, Guy, Paul, السيد 
 Rue  ,15 عنوانه)ا)   Serge HENRY
 MAURICE BERTEAUX 92130
 I S S Y - L E S - M O U L I N E A U X

.FRANCE
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 Stéphane, Guy, Paul, السيد 
 Rue  ,15 عنوانه)ا)   Serge HENRY
 MAURICE BERTEAUX 92130
 I S S Y - L E S - M O U L I N E A U X

FRANCE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.
488I

FIDUCIAIRE D’HONNEUR

 SOCIETE AUTO EL
BERNOUSSI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE D›HONNEUR
 RUE AHMED AMINE V.N 17
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE AUTO EL BERNOUSSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مرأب رقم 
478 تجزئة مرجان3 ر/الزيسون جزء 

ب - 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
54131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
.SOCIETE AUTO EL BERNOUSSI

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أجزاء  في  تاجر  املسسع لة  السيارات 

السيارات اإلست1اد والسصدير.
عنوان املقر االجس اعي : مرأب رقم 
478 تجزئة مرجان3 ر/الزيسون جزء 

ب - 51111 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : بلعناب  الكبي1  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلعناب  الكبي1  السيد 

 28811  8 بلوك ب رقم   2 الحسنية 

املح دية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بلعناب  الكبي1  السيد 

 28811  8 بلوك ب رقم   2 الحسنية 

املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3828.

489I

fatima zahra

 GOUNNOBDAR TRANS ET

BETON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC

 GOUNNOBDAR TRANS ET

BETON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 2 
رقم 33 ك تجزئة االندلس القطب 

الحضري عين الشقف فاس - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

68947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 GOUNNOBDAR TRANS ET

.BETON
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل البضائع /بيع وشراء االت البناء 

/مقاول في االشغال املخسلصة.
 2 مسجر   : عنوان املقر االجس اعي 
ك تجزئة االندلس القطب   33 رقم 
 - فاس  الشقف  عين  الحضري 

31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة منار ملغي : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
رقم  السيدة منار ملغي عنوانه)ا) 
 9 الشقة   4 8 عباس السبتي الطابق 

م.ج فاس 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
رقم  السيدة منار ملغي عنوانه)ا) 
 9 الشقة   4 8 عباس السبتي الطابق 

م.ج فاس 31111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3532.
491I

BURCICA

KAYA HOLDCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

BURCICA
432 زنقة مصطصى املعاني املكسب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 
21611، الدار البيضاء املغرب
KAYA HOLDCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 96 شارع 

LA GRANDE CEINTURE عين 
الذئاب - 21571 الدار البيضاء 

املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.367975

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2121 مارس   31 في  املؤرخ 
ذات  شركة   KAYA HOLDCO حل 
رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   11.111
 LA GRANDE شارع   96 اإلجس اعي 
 21571  - الذئاب  عين   CEINTURE
الدار البيضاء املغرب نتيجة لسوقيف 

نشاط الشركة.
و عين:

السيد)ة) تادلي مامون وعنوانه)ا) 
تقسيم   46 رقم  درب  بوعزة  دار 
املغرب  الدارالبيضاء   27223 دومين 

ك صصي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
 96 وفي   2121 مارس   31 بساريخ 
 LA GRANDE CEINTURE شارع 
الدار البيضاء   21571  - عين الذئاب 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ماي 2121 تحت رقم 779436.

491I

FLASH ECONOMIE

Aousserd green
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Aousserd green شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املسي1ة 

11 رقم 42 - 73111 الداخلة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. Aousserd green

-أنشطة   : بإيجاز  غرض الشركة 

األولية  واملعالجة  للزراعة  الدعم 

لل حافيل

-تصنيع منسجات األلبان

-تث ين املنسجات الزراعية.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املسي1ة 11 رقم 42 - 73111 الداخلة 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد امبارك بوه : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوه  امبارك  السيد 
املسي1ة 11 زنقة جبل توبقال رقم 42 

73111 الداخلة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوه  امبارك  السيد 
املسي1ة 11 زنقة جبل توبقال رقم 42 

73111 الداخلة املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1469.

492I

FIDUCIAIRE D’HONNEUR

SOCIETE HAMA ALU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE D›HONNEUR

 RUE AHMED AMINE V.N 17

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE HAMA ALU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مرأب رقم 

8 تجزئة العرائ�سي 3 البساتين - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

54173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE HAMA ALU
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  تاجر  االملنيوم  نجارة  أشغال  في 

االملنيوم مقاول في االشغال املخسلصة.

مرأب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
3 البساتين -  8 تجزئة العرائ�سي  رقم 

51111 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد حمى مح د ياسين : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
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ياسين  مح د  حمى  السيد 
 3 تجزئة العرائ�سي   8 رقم  عنوانه)ا) 

البساتين 51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

ياسين  مح د  حمى  السيد 
 3 تجزئة العرائ�سي   8 رقم  عنوانه)ا) 

البساتين 51111 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3892.

493I

FIDUCIAIRE D’HONNEUR

SOCIETE OMEGA PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE D›HONNEUR

 RUE AHMED AMINE V.N 17

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE OMEGA PLUS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مرأب رقم 

216 مرجان 1 أيت والل - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

54145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE OMEGA PLUS

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مالي وتحويل االموال.

عنوان املقر االجس اعي : مرأب رقم 

 51111  - أيت والل   1 مرجان   216

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد كريم املرزوكي : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : بالحاج  فردوس  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املرزوكي  كريم  السيد 

البساتين   115 رقم  العسكري  الحي 

51111 مكناس املغرب.

السيدة فردوس بالحاج عنوانه)ا) 
1 الطابق االول  249/251 شقة  رقم 

51111 مكناس  3 املنصور  الشهدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  املرزوكي  كريم  السيد 

البساتين   115 رقم  العسكري  الحي 

51111 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3845.

494I

MOGADOR CONSULTING

MAMA COOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

MAMA COOL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي عند 

قارون عث ان املسواجد برقم 135 

زنقة املالح حي ترعة - 44111 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 يوليوز   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAMA COOL

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

عند   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 135 برقم  املسواجد  عث ان  قارون 

 44111  - ترعة  حي  املالح  زنقة 

الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد قارون عث ان : 111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عث ان  قارون  السيد 

 18 الرقم   18 بلوك  غيثة  تجزئة 

23121 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  عث ان  قارون  السيد 

 18 الرقم   18 بلوك  غيثة  تجزئة 

23121 بني مالل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 291.

495I

RIMAJD

RIMAJD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIMAJD

 RUE AHMED EL MEJJATI 13

 RESD. LES ALPZES 1er

 ETG N°8 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

RIMAJD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 

أح د آملجاطي إقامة لي زلب طبق 

1 رقم 8 آملعاريف آلدار آلبيضاء - 

CASABLANCA 2111111 آملغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RIMAJD

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وآملقاهي  أملخابز  وتسيي1  وإسسغالل 

وآملطاعم وت ويل آلحصالث وآلصنادق.
زنقة   13  : عنوان املقر االجس اعي 

طبق  زلب  لي  إقامة  آملجاطي  أح د 
 - آلبيضاء  آلدار  آملعاريف   8 رقم   1

CASABLANCA 2111111 آملغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأس ال الشركة: 1.111.111 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد يسين بلحاج : 6.111 حصة 

بقي ة 611.111 درهم للحصة .

 2.111  : بلحاج  أشرف  السيدة 

درهم   211.111 بقي ة  حصة 

للحصة.
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 1.111  : بلحاج  سعاد  السيدة 
درهم   111.111 بقي ة  حصة 

للحصة.
 1.111  : أحالم  أفباحي  السيدة 
درهم   111.111 بقي ة  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلحاج  يسين  السيد 
 3 رقم  شياني  غالب  أبو  11زنقة 
آملعاريف البي 211111 آلدارالبيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  بلحاج  أشرف  السيدة 
زنقة بعلبك آلطابق آلرابع رقم 29 بن 
جدية 211111 آلدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  بلحاج  سعاد  السيدة 
تاشصين  بن  شارع  آلصردوس  إقامة 
 211111  11 رقم   C ع ارة 

آلدارالبيضاء املغرب.
السيدة أفباحي أحالم عنوانه)ا) 
 3 رقم  شياني  غالب  أبو  11زنقة 
آلدارالبيضاء   211111 آملعاريف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة أفباحي أحالم عنوانه)ا) 
رقم  شياني  غالب  أبو  11زنقة 
 211111 البيضاء  آملعاريف   3

آلدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ماي 2121 تحت رقم 779889.
496I

fiduciaire elbakkouri sarl au

AH VOYAGES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

AH VOYAGES SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 526 
تجزئة الحاج فاتح ، حي األلصة - 
21261 الدار البيضاء املغرب .

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.322417
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2121 تم تعيين  16 يوليوز  املؤرخ في 
مسي1 جديد للشركة السيد)ة) ع رو 

نبيل ك سي1 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791181.

497I

FLASH ECONOMIE

 UNITÉ INDUSTRIELLE 
 POUR PRODUITS
 DE DÉCORATION
TRADITIONNELS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 Unité industrielle pour produits 
 de décoration traditionnels

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
مح د الخامس رقم 43 - 73111 

الداخلة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
19241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Unité  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

 industrielle pour produits de

.décoration traditionnels

-البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالسجزئة في املساجر غي1 املسخصصة

وبيع  وشراء  وتصدير  -اسسي1اد 

والسوزيع  السجزئة  وتجارة  وتسويق 

مسسحضرات  لج يع  بالج لة 

السج يل والعطور والصابون ؛

والسعاقد  ومعالجة  تصنيع   -

مسسحضرات  لج يع  الباطن  من 

السج يل والعطور والصابون.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 73111  -  43 رقم  الخامس  مح د 

الداخلة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيدة فاط سو البيكم 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة فاط سو البيكم عنوانه)ا) 

حي االمل 2 بلوك 17 رقم 12 73111 

الداخلة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة فاط سو البيكم عنوانه)ا) 

حي االمل 2 بلوك 17 رقم 12 73111 

الداخلة املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1461.

498I

FIDUCIAIRE D’HONNEUR

 SOCIETE LAACHIR FOOD
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE D›HONNEUR

 RUE AHMED AMINE V.N 17

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE LAACHIR FOOD

COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 

في القبو رقم 135 بلوك ب ع ارة 

بجانب باب زين العابدين - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

54171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE LAACHIR FOOD

.COMPANY

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوجبات الخصيصة م ول الحصالت.

مسجر في   : عنوان املقر االجس اعي 

القبو رقم 135 بلوك ب ع ارة بجانب 

51111 مكناس   - باب زين العابدين 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 611  : إبراهيم  أمايور  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 411  : السيد أمايور عبد العزيز 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  إبراهيم  أمايور  السيد 
الرياض  القدس  شارع   213 رقم 

51111 مكناس املغرب.

العزيز  عبد  أمايور  السيد 
القدس  شارع   213 رقم  عنوانه)ا) 

الرياض 51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  إبراهيم  أمايور  السيد 
الرياض  القدس  شارع   213 رقم 

51111 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3891.

499I

FLASH ECONOMIE

BAKU SUSHI 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 BAKU SUSHI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 

الحرية الطابق 3 رقم CA 5 الهبة - 

21111 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BAKU : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SUSHI

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.
زنقة   11  : عنوان املقر االجس اعي 
 - الهبة   CA  5 رقم   3 الحرية الطابق 

21111 الدار البيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
االدري�سي  أمين  مح د  السيد 
 111 بقي ة  حصة   511  : املشي�سي 

درهم للحصة .
 511  : اهساهتي  حسن  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
االدري�سي  أمين  مح د  السيد 
عبد  زنقة   389 عنوانه)ا)  املشي�سي 
الدار   21111 ملخنث  بن  الرح ان 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  اهساهتي  السيد حسن 
 77 رقم   12511 كلم  بولحية  دوار 
الدار البيضاء   21111 س ال15نو�سي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
االدري�سي  أمين  مح د  السيد 
عبد  زنقة   389 عنوانه)ا)  املشي�سي 
الدار   21111 ملخنث  بن  الرح ان 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791147.
511I

FLASH ECONOMIE

SCPC - SAPEL
شركة املساه ة

توسيع نشاط الشركة 

SCPC - SAPEL
شركة مساه ة رأس الها 

11.214.111 درهم
مقرها الرئي�سي بشارع أح د الهيبة، 
املنطقة الصناعية، أيت ملول – 

أكادير
السجل السجاري رقم 4.467 – 

السعريف الضريبي رقم 13311371 

– السعريف املوحد لل قاولة رقم 
111518661111191
ت ديد هدف الشركة

أوال: خالل الج ع العام االسسثنائي 
قرر   ،16/7/2121 بساريخ  املنعقد 
املساه ون في شركة إس.�سي.بي.�سي 

- سابيل 
ت ديد هدف الشركة الذي يصبح 

من اآلن ك ا يلي:
هدف الشركة:

والبيع الناجز أو بع ولة،  شراء   ·
وتحويل  وفناعة  وتصدير  واسسي1اد 
أو  والكي اوية  العضوية  األس دة 
وج يع  الصحية  واملواد  السائلة 

املواد الكي اوية؛
العضوية  األس دة  فناعة   ·

والكي اوية والسائلة؛
وتسويق  وتوزيع  وبيع  شراء   ·
ج يع املواد والبذور والحبوب واملواد 
في  املسسع لة  املركبة  أو  البسيطة 
واسسي1اد  الدواجن  وتربية  الصالحة 

وتصدير هذه املواد؛
· إنشاء واسسغالل ج يع مخس15ات 
يسعلق  في ا  السصنيع  أو  األبحاث 
وتربية  والبيطرية  الصالحية  باملواد 
بصيد  الخافة  واألبحاث  الدواجن 
األس اك وتربيتها في األحواض املائية 

وغي1ها...
· هندسة ودراسة وتنظيم وتطبيق 
وتصنيع  وتع يم  وإنشاء  وبحث 
املعدات  ج يع  وتصدير  واسسي1اد 
املسعلقة  والسخصصات  واملواد 
بالسن ية الصناعية والصالحية للنبات 
السخصيب  يخص  في ا  والحيوان 
نقصان  ودراسة  والسحليالت 
الخصوبة وتحسين الت1بة والزراعات؛
معدات  ج يع  وتسويق  ·اسسي1اد 
السقي وإنجاز ج يع السجهيزات املائية 
الصالحية وخصوفا الهندسة املدنية 
واألحواض  واآلبار  الحصر  وأشغال 
االسسغالليات  سقي  وتجهيزات 
السقي  وأنابيب  وقنوات  الصالحية 
والتهيئة  املياه  وتصريف  والسطهي1 
العقارية والطرق الصالحية والقروية 
وضخ  الهيدروميكانيكية  واألجهزة 

املياه؛

· املساه ة املباشرة وغي1 املباشرة 
عن  واملقاوالت  الع ليات  ج يع  في 
أو  الجديدة  الشركات  إنشاء  طريق 
في  الزيادة  أو  إنشائها  في  املساه ة 
أو كذلك  القائ ة  رأس ال الشركات 
عن طريق السوفية وشراء السندات 

أو حقوق الشركات وغي1ها؛
· ولصائدة الشركة بشكل حصري، 
الحصول واقسناء ال15اءات واالجازات 
الصناعية،  والعالمات  والع ليات 
واسسغالل وتصويت واسسجالب ومنح 
ج يع  في  االسسغالل  إجازات  ج يع 

البلدان؛
· وع وما، ج يع الع ليات املالية 
القيم  في  والسجارية  والصناعية 
والعقارات املرتبطة بشكل مباشر أو 

غي1 مباشر بهدف الشركة.
تم اإليداع القانوني بكسابة  ثانيا: 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   25/18/2121 بساريخ  بإنزكان 

رقم 1817.
للخالفة والسذكي1
الرئيس املدير العام

511I

RAHHALI CONSEIL

LIMA MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc
LIMA MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
يعقوب املريني، ع ارة تاشصين، 

الطابق الثاني الشقة رقم 49، جليز، 
مراكش - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117793
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LIMA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.MEDIA

وسائل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األعالم والسوافل العام.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تاشصين،  ع ارة  املريني،  يعقوب 

الطابق الثاني الشقة رقم 49، جليز، 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

مخساري  الرح ان  عبد  السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   811  :

للحصة.

 211  : بازين  نورالدين  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

مخساري  الرح ان  عبد  السيد 

عنوانه)ا) زنقة ابن عائشة ع ارة 75، 

رقم 8 جليز، مراكش 41111 مراكش 

املغرب.

السيد نورالدين بازين عنوانه)ا) 

 12 شقة   ،37 ع ارة  السالم  دار 

مراكش   41111 مراكش  سعادة، 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

مخساري  الرح ان  عبد  السيد 

عنوانه)ا) زنقة ابن عائشة ع ارة 75، 

رقم 8 جليز، مراكش 41111 مراكش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126834.

512I

malartci

 SOCIETE IMPORT NEKHIAL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 SOCIETE IMPORT NEKHIAL
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي مقيم 

عند STE MALAR TCI شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة السالم 

الطابق الثاني الشقة 12 بني مالل 
مقيم عند STE MALAR TCI شارع 
عبد الكريم الخطابي اقامة السالم 
الطابق الثاني الشقة 12 بني مالل 

23111 بني مالل املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.11579

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   19 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مخ5زة وحلويات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية ببني مالل بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 911.
513I

karama conseil

STE TOP MONACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب
STE TOP MONACO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 

1 القطعة رقم 2 الطابق السصلي 

املجد شارع الجيش امللكي تجزئة 

الهواء النقي فاس - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TOP MONACO

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 

السصلي  الطابق   2 رقم  القطعة   1

تجزئة  امللكي  الجيش  شارع  املجد 

فاس   31111  - فاس  النقي  الهواء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : البكبا�سي  نبيل  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 251  : البكبا�سي  ملياء  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

البكبا�سي  النافر  عبد  السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   251  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البكبا�سي  نبيل  السيد 

فرنسا 31111 نيس فرنسا.

البكبا�سي عنوانه)ا)  السيدة ملياء 
رقم 47 شارع يوسف بن تاشصين باب 

الخوخة فاس 31111 فاس املغرب.

البكبا�سي  النافر  عبد  السيد 
شارع يوسف بن   47 رقم  عنوانه)ا) 

 31111 تاشصين باب الخوخة فاس 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

البكبا�سي  النافر  عبد  السيد 
شارع يوسف بن   47 رقم  عنوانه)ا) 

 31111 تاشصين باب الخوخة فاس 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3914/2121.

514I

SPHERE CONSEILS

 جريتيست أقابو أمبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SPHERE CONSEILS

 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14

 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

 جريسيست أقابو أمبور شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ٬526 

الطابق الثالث تجزئة حاج فاتح 

الدار البيضاء املغرب - 24111 الدار 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

جريسيست أقابو أمبور .

غرض الشركة بإيجاز : كل نشاط 

ج يع  وتصدير  اسسي1اد  وشراء٬  بيع 

الغذائية.  وغي1  الغذائية  السلع 

وكل  السلع  هذه  وتوزيع  تسويق 

نشاط مرتبط بها.

الع ولة والوساطة  كل معامالت 

التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو 

غي1 مباشر باألهداف املذكورة أعاله.

الع ليات  ج يع  عامة،  وبصصة 

العقارية،  والغي1  السجارية،العقارية 

واملالية املرتبطة بشكل مباشر أو غي1 

مباشر باألشياء املحددة أعاله أو التي 

قد تساهم في تطوير الشركة ؛.

 ٬526  : االجس اعي  املقر  عنوان 

فاتح  حاج  تجزئة  الثالث  الطابق 

الدار البيضاء املغرب - 24111 الدار 

البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد السالم أقابو : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

أقابو  السالم  عبد  السيد 

بلوك ب   2 مركب االفيل  عنوانه)ا) 

ط 3 شقة 11 24111 مرتيل املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد اس اعيل أقابو عنوانه)ا) 

الدار   24111 زنقة الركراكي م ق   8

البيضاء املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم -.

515I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

SOLLY-MEN-DEV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS

CONSULTING

شارع الحسن الساني اقامة ابتهال س 

الطابق الثالت شقة 4 ، 43151، 

ابن جرير املغرب

SOLLY-MEN-DEV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن الساني الطابق الساني رقم 

121 - 43151 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOLLY-MEN-DEV

-وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت
-دراسة وتحليل السوق

-تاجر.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم  الساني  الطابق  الساني  الحسن 

121 - 43151 ابن جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد فالح الدين بركاني : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

بركاني  الدين  فالح  السيد 
2 رقم  عنوانه)ا) حي الصرح مج وعة 

88 43151 ابن جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

بركاني  الدين  فالح  السيد 
2 رقم  عنوانه)ا) حي الصرح مج وعة 

88 43151 ابن جرير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بابن جرير بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 421.

516I

BISEP

BISEP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BISEP

شارع طارق بوهدلي ، 35311، تاهلة 

املغرب

BISEP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

طارق بوهدلي - 35311 تاهلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.BISEP : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللوازم املكسبية

- السصدير واالسسي1اد.

- نقل البضائع.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
طارق بوهدلي - 35311 تاهلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 411  : فليلح  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف فليلح  السيد 
الخي1  رباط   31351 املحطة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف فليلح  السيد 
الخي1  رباط   31351 املحطة  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 479.
517I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

B.H LIFESTYLE TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن الساني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 4 ، 43151، 

ابن جرير املغرب
B.H LIFESTYLE TEX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الرياض 14 رقم 148 - 43151 ابن 
جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 B.H  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LIFESTYLE TEX
خياطة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

املالبس
- بيع املالبس الجاهزة بالسقسيط

- السجارة.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ابن   43151  -  148 رقم   14 الرياض 

جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : قرقاش  حنان  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة حنان قرقاش عنوانه)ا) 
ابن   2141 رقم  الخي1  جنان  تجزئة 

جرير 43151 ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة حنان قرقاش عنوانه)ا) 
ابن   2141 رقم  الخي1  جنان  تجزئة 

جرير 43151 بن جرير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بابن جرير بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 421.
518I

MAROC COMPTA PLUS

GOURAUD VOYAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم 2 الصقيه بن ضالح ، 23211، 

FKIH BEN SALAH MAROC
GOURAUD VOYAGES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 261 مكرر 
شارع الحسن الساني - 53111 ازرو 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.26173

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 ف15اير   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

وهدي  هدة  )ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   3.511

7.111 حصة لصائدة السيد )ة) ايوب 

ش يط بساريخ 19 ف15اير 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   16 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3771.

519I

ECO FINANCE

YATO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECO FINANCE

 RUE SOCRATE - RES ISLAM

N 52- املعاريف، 21371، الدار 

البيضاء املغرب

YATO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 23 زنقة 

ابن مني1املعارف الدار البيضاء 

21311 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514253

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 يوليوز   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.YATO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

تسيي1   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم.

أنواع  ج يع   ، بيتزا  مطعم   -

إعداد األطباق   ، الوجبات السريعة 

املطبوخة ، البيع في املوقع ، الطلبات 

الخارجية ، السوفيل لل نازل. 

اخسالف  على  الخدمات  تقديم   -

أنواعها..

 23  : االجس اعي  املقر  عنوان 

زنقة ابن مني1املعارف الدار البيضاء 

21311 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   511  : السيد لحلو ياسين 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 ALAIA HOLDING الشركة 

SARL : 500 حصة بقي ة 111 درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ياسين  لحلو  السيد 

رقم  فيال  اس اعيل  موالي  إقامة 

الحسني  أزمور،الحي  12،طريق 

21231 الدار البيضاء املغرب.

 ALAIA HOLDING SARL  السيد

املومن  عبد  شارع   212 عنوانه)ا) 

الدار   21171 الطابق السصلي رقم5 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  ياسين  لحلو  السيد 

رقم  فيال  اس اعيل  موالي  إقامة 

الحسني  أزمور،الحي  12،طريق 

21231 الدار البيضاء املغرب

توفيق  الر�سى  عبد  السيد 

الكبي1  الحزام  شارع   25I عنوانه)ا) 

الطابق السصلي عين الذئاب. 21331 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791971.

511I

KHOUYI BADIA

STE KAMEL ATA INVEST
إعالن مسعدد القرارات

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

STE KAMEL ATA INVEST «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: املحل 

الكائن بشارع 14 زنقة رقم35 رقم 

11 توالل - - مكناس املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 18 يناير 2119

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

ب ا  الشركة  حصص  بيع    مايلي: 

قدرها 100.000,00 درهم والتي كانت 

في ملك السيدة سارة تاتف الساكنة 

ب كسب ال15يد عين تاوجدات للسيد 

الساكن  عطا  سلي ان  أح د  كامل 

بالحي االداري السكن الوظيصي بريد 

اسسقالة     . املغرب  توالل  املغرب 

السيدة سارة تاتف الساكنة ب كسب 

ال15يد عين تاوجدات من مه ة تسيي1 

.وتعيين السيد كامل أح د  الشركة 

سلي ان عطا ك سي1 جديد للشركة .

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قدرها  ب ا  الشركة  حصص  بيع 

في  كانت  والتي  درهم   100.000,00

الساكنة  تاتف  سارة  السيدة  ملك 

ب كسب ال15يد عين تاوجدات للسيد 

الساكن  عطا  سلي ان  أح د  كامل 

بالحي االداري السكن الوظيصي بريد 

املغرب توالل املغرب . 

تاتف  سارة  السيدة  اسسقالة   

الساكنة ب كسب ال15يد عين تاوجدات 

.وتعيين  الشركة  تسيي1  مه ة  من 

عطا  سلي ان  أح د  كامل  السيد 

ك سي1 جديد للشركة .
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف15اير   15 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2119 تحت رقم 4123.
511I

karama conseil

STE SNCE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب
STE SNCE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 36 
مكاتب السالم شارع عبد هللا بن 
شقرون الطابق 6 رقم 24 املدينة 

الجديدة فاس - 31111 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SNCE SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
/ البضائع  /نقل  والبناء  املخسلصة 

النقل الحضري.
 36 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
بن  هللا  عبد  شارع  السالم  مكاتب 
املدينة   24 رقم   6 الطابق  شقرون 
الجديدة فاس - 31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد اليزغي امين : 1.111 حصة 
بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امين  اليزغي  السيد 
الزهور رقم 68 شارع البحر االح ر حي 

الرياض فاس 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد الزهور رقم 68 شارع البحر 
عنوانه)ا)  فاس  الرياض  حي  االح ر 
الزهور رقم 68 شارع البحر االح ر حي 

الرياض فاس 31111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3913/2121.
512I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

Y.T TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن الساني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 4 ، 43151، 

ابن جرير املغرب
Y.T TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي األمل - 

43151 بن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2829
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Y.T  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
.TRAVAUX

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
مسسلزمات البناء

- مقاول أشغال البناء
- السجارة.

عنوان املقر االجس اعي : حي األمل 
- 43151 بن جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : الت1كي  يوسف  السيد 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الت1كي  يوسف  السيد 
 43151 ابن جرير   16 حي األمل رقم 

ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  الت1كي  يوسف  السيد 
 43151 ابن جرير   16 حي األمل رقم 

ابن جرير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بابن جرير بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 419.
513I

Bureau d’étude et conseil 

DAKHLA OPTIMISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

DAKHLA OPTIMISTIC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
املسجد شارع لكالت الداخلة - 

73111 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DAKHLA OPTIMISTIC
تنظيم   -  : غرض الشركة بإيجاز 
مسابقات رياضة الصيد ومسابقات 

الرياضات البحرية.
تطوير السدريب األولي في رياضة   -
الرياضات  على  والسدريب  الصيد 

املائية والسباحة املجانية والغوص.
االسسكشافية  الرحالت  تنظيم   -
املواقع  في  الصحراء  في  واإلقامة 
واألثرية  الساريخية  األه ية  ذات 

والطبيعية.
- تنظيم الدوائر السياحية لرياضة 

الصيد.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة  لكالت  شارع  املسجد 

73111 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : مشنان  سيدي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 251  : يحيا  اهل  بيديد  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 251  : مشنان  منينة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مشنان  سيدي  السيد 
شارع الحسن الثاني رقم 36 الداخلة 

73111 الداخلة املغرب.
السيدة بيديد اهل يحيا عنوانه)ا) 
حي االمل 1 بلوك 38 رقم 2 الداخلة 

73111 الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)  مشنان  منينة  السيدة 
حي االمل 1 بلوك 38 رقم 2 الداخلة 

73111 الداخلة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مشنان  سيدي  السيد 
شارع الحسن الثاني رقم 36 الداخلة 

73111 الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1411.

514I

PARTAGE CONSULTING

ECO LYS RECYCLING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،91111 ، 76 السادس رقم
املغرب

ECO LYS RECYCLING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 Rue وعنوان مقرها اإلجس اعي
 Liban résidence Yamna1, 6ème

 étage N°76 TANGER 90000
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ECO  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LYS RECYCLING
ج ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واخسيار ومعالجة النصايات الصناعية 
املنزلية  والنصايات   ،  (DIB( العادية 
الخافة  الصناعية  والنصايات   ،
 ، وترقيتها   (DIS( التي تسمى الخطرة 
واالتجار بها لتسويق النصايات القابلة 
إلعادة السدوير ، وتوريد املعدات ذات 

الصلة بج يع أنواع النصايات.

إدارة النصايات الصناعية املبسذلة 

قطاعات  من  والخافة  واملنزلية 

أو  )الغذائية  الحديثة  السوزيع 

املسخصصة) ، واملطاعم ، وامليكانيكا 

أو النصايات من مواقع   ، والطي1ان   ،

 ، واملكاتب   ، واملرائب   ، البناء 

بين  )من  واإللكت1ونية  والكهربائية 

أمور أخرى) إلخ

تدوير  وإعادة  ونقل  معالجة 

النصايات  أنواع  ج يع  واسسعادة 

املنزلية  النصايات  غرار  على  املنزلية 

إدارة تشغيل  والصناعية والصحية. 

محطات معالجة ونقل النصايات.

 Rue  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 Liban résidence Yamna1, 6ème

 étage N°76 TANGER 90000

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 Luis Alfonso DE السيد 

 BORBON MARTINEZ BORDIU :

511 حصة بقي ة 111 درهم للحصة 

 Francisco Luis GARCIA السيد

بقي ة  حصة   MONTERO : 500

111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

 Luis Alfonso DE السيد 

 BORBON MARTINEZ BORDIU

 Paseo de los lagos 1, عنوانه)ا) 

 casa 109 Urbanizacion la Fica

Pozuelo de Alarcon 28223 مدريد 

اسبانيا.

 Francisco Luis GARCIA السيد

 Calle Dr عنوانه)ا)   MONTERO

 Eduardo De Tersa N°12 Segundo

A 18118 غرناطة اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

 Luis Alfonso DE السيد 

 BORBON MARTINEZ BORDIU

 Paseo de los lagos 1, عنوانه)ا) 

 casa 109 Urbanizacion la Fica

Pozuelo de Alarcon 28223 مدريد 

اسبانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245277.

515I

fatima zahra

SEBBAR HALIMI CTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC

SEBBAR HALIMI CTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 21 زنقة 

15 حي سيدي الهادي زواغة العليا 

الطابق الثاني فاس - 31111 فاس 

املغرب.

تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.55913

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 ماي   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الواحد  عبد  )ة)  السيد  تصويت 

من  اجس اعية  حصة   511 الصبار 

أفل 1.111 حصة لصائدة السيد )ة) 

رضوان حليمي بساريخ 26 ماي 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   19 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3387.

516I

ECO FINANCE

DARKSTORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECO FINANCE

 RUE SOCRATE - RES ISLAM

N 52- املعاريف، 21371، الدار 

البيضاء املغرب

DARKSTORE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 23 زنقة 

ابن مني1املعارف الدار البيضاء 

21311 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514211

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DARKSTORE

السجارة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

اإللكت1ونية.

الج لة  وشبه  الج لة  تجارة   -

والسجزئة

- االسسي1اد والسصدير.-

اخسالف  على  الخدمات  تقديم 

أنواعها.

 23  : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة ابن مني1املعارف الدار البيضاء 

21311 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   21  : نبيل  السبتي  السيد 

بقي ة 111 درهم للحصة .

الشركة BLACKSHIP : 80 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نبيل  السبتي  السيد 

زنقة علي عبد الرزاق املعارف 21311 

الدار البيضاء املغرب.

 BLACKSHIP الشركة 

مني1إقامة  ابن  زنقة   117 عنوانه)ا) 

الدار   21311 الزرقاءاملعارف 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  نبيل  السبتي  السيد 

زنقة علي عبد الرزاق املعارف 21311 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791886.

517I

FLASH ECONOMIE

VOLVO MAROC
إعالن مسعدد القرارات

VOLVO MAROC

شركة مساه ة ذات مجلس 

إدارة ومجلس مراقبة، رأس الها 

81.111.111 درهم

املقر الرئيس: الطريق السيار الدار 

البيضاء-الرباط، كلم 13.6، عين 

حرودة ، الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم 115267 

–السعريف املوحد لل قاولة 

 111135511111175

مالئ ة النظام األسا�سي

أوال: خالل الج ع العام االسسثنائي 

2121، قرر  31 يونيو  املنعقد بساريخ 

وهي  مساه و شركة فولصو املغرب، 

إدارة  مجلس  ذات  مساه ة  شركة 

ومجلس مراقبة، ما يلي:

أ . مالئ ة النظام األسا�سي للشركة 

مع مقسضيات القانون رقم 95-17؛

األسا�سي  النظام  اعس اد  ب . 

الجديد.

تم اإليداع القانوني بكسابة  ثانيا: 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
غشت   11 بساريخ  بالدارالبيضاء، 

2121 تحت عدد 789519.
 للخالفة والسذكي1 

 الرئيس

518I

fatima zahra

MALRHI PATISSERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
MALRHI PATISSERIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز بي1 
طم طم فصرو - 31111 فصرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MALRHI PATISSERIE
غرض الشركة بإيجاز : محل لبيع 

الحلويات/ تنظيف السيارات.
مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 
فصرو   31111  - بي1 طم طم فصرو 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

511 حصة   : السيد حسين ملغي 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملغي  حسين  السيد 

 EUPENER STR 52 63069

 OFFENBACH ALLEMAGNE

OFFENBACH 63169 املانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  ملغي  حسين  السيد 

 EUPENER STR 52 63069

 OFFENBACH ALLEMAGNE

OFFENBACH 63169 املانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 االبسدائية بصصرو بساريخ 

2121 تحت رقم 382.

519I

سصيد

 AMINE YOUSRE SEVICES

SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سصيد

 N 2 RUE ALEXANDRIA NAPPT

 N 2 VN MEKNES ، 50000،

MEKNES املغرب

 AMINE YOUSRE SEVICES

SARLAU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 691 

الطابق السصلي سرايا طريق الحاج 

قدور كلم 6مكناس املنزه - 51111 

مكناس املنزه املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

54119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AMINE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.YOUSRE SEVICES SARLAU

طباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشهار وراقة املساجرة .

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

طريق  سرايا  السصلي  الطابق   691

 - املنزه  6مكناس  كلم  قدور  الحاج 

51111 مكناس املنزه املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : يونس  العكاري  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يونس  العكاري  السيد 

 3 172 و173 تجزئة االح دية  اقامة 

شقة 11 51111 مكناسس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  يونس  العكاري  السيد 

 3 172 و173 تجزئة االح دية  اقامة 

شقة 11 51111 مكناسس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3798.

521I
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STE BIKAF INDUSTRI

 E.N SAHARA SYSTEME
D›IRRIGATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI

 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،

GOURRAMA MAROC

 E.N SAHARA SYSTEME

D›IRRIGATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

القصيبة رقم 42 مدغرة الراشيدية 

- 52111 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

15217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 E.N SAHARA SYSTEME  :

.D’IRRIGATION

بإيجاز  الشركة  غرض 

 CONSTRUCTION DE  :

 CANALISATION D’EAU ET

 DU SYSTEME D’IRRIGATION

 A G R I C O L E / I N S TA L AT I O N

 DU SYSTEME D’ENERGIE

 SOLAIRE/TRAVAUX DIVERS OU

. CONSTRUCTIONS

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مدغرة الراشيدية   42 القصيبة رقم 

- 52111 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : الحسن  هندوزي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد الداغري نبيل : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد هندوزي الحسن عنوانه)ا) 

دوار اسحنان بلصاع شسوكة ايت باها 

87552 شسوكة ايت باها املغرب.

عنوانه)ا)  نبيل  الداغري  السيد 

تجزئة الجد رقم 55 عين عسيق ت ارة 

12111 ت ارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد هندوزي الحسن عنوانه)ا) 

دوار اسحنان بلصاع شسوكة ايت باها 

87552 شسوكة ايت باها املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 2132.

521I

BUSINESS CENTER.COM

EFFICIUM SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 21391، 

الدارالبيضاء املغرب

EFFICIUM SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 

11 تقاطع 81 شارع موالي سلي ان 

وشارع الكارة عين السبع - 21251 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

513275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. EFFICIUM SERVICES

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:

• ج يع أنشطة الدراسة الهندسية 

 ، واالستشارات   ، واالستشارات   ،

 ، وداخلها  الشركات  بين  والسدريب 

والدعم في مخسلف مجاالت الهندسة 

واإلدارة   ، األع ال  وتنظيم   ، املالية 

والشركة  الداخلية  واالست1اتيجية   ،

الخارجية ، وخطة الع ل ، ودراسات 

السوق ، ورق نة وإدارة مشاريع نظم 

املعلومات في املغرب وج يع البلدان.

والسوظيف  الخدمات  ج يع   •

والهندسة  واألمن  املؤقت  والسدريب 

واألع ال املسنوعة والطباعة وأع ال 

السطوير الثانوية وأع ال البناء.

وبيع  وشراء  واسسي1اد  تجارة   •

املسسلزمات  ج يع  وتوزيع  وتسويق 

والك بيوتر  املكسبي  واألثاث  املكسبية 

واإللكت1ونية  الكهربائية  واألجهزة 

الرق ية  والطباعة  السصوير  وآالت 

أنواع  وج يع  االستهالكية  واملواد 

القطع.

اآلالت  أنواع  ج يع  فيانة   •

واألنظ ة  واألنظ ة  واملحركات 

الصرعية في الصناعة والبنية السحسية 

والقطاع الثالث.

والخدمات  الحلول  تكامل   •

األع ال   ، السص يم   ، السكنولوجية 

الكهربائية.

املعدنية  اإلنشاءات  فناعة   •

للصدأ  املقاوم  والصوالذ  واألملنيوم 

والنجارة واإلعالن.

وتركيب  وبيع  وشراء  اسسي1اد   •

والساللم  املصاعد  ج يع  وفيانة 

الكهربائية.

املنقولة  األموال  ج يع  حيازة   •

وغي1 املنقولة الالزمة لسحقيق غرضها 

املؤس�سي.

وتوزيع  وتسويق  وبيع  شراء   •

ج يع املنسجات البت1ولية ومشسقاتها 

وزيوت التشحيم.

وتركيب  وبيع  وشراء  اسسي1اد   •

والساللم  املصاعد  ج يع  وفيانة 

الكهربائية.

املنقولة  األموال  ج يع  حيازة   •

وغي1 املنقولة الالزمة لسحقيق غرضها 

املؤس�سي.

وتوزيع  وتسويق  وبيع  شراء   •

ج يع املنسجات البت1ولية ومشسقاتها 

وزيوت التشحيم.

وتسويق  وبيع  وشراء  اسسي1اد   •

ج يع  وفيانة  وتركيب  وتوزيع 

ملسسودعات  الغيار  وقطع  املعدات 

املنسجات  خدمة  ومحطات  السخزين 

البت1ولية.

ج يع املعامالت   ، وبشكل عام   •

أو  املالية  أو  الصناعية  أو  السجارية 
تكون  قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 

مرتبطة بشكل مباشر أو غي1 مباشر 

ب وضوع الشركة أو من املحس ل أن 

مشاركة  أي  وكذلك  تطورها  تعزز 

مباشرة أو غي1 مباشرة بأي شكل من 

وراء  السعي  الشركات  في  األشكال 

أهداف م اثلة أو ذات فلة..

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
موالي  شارع   81 تقاطع   11 رقم 

 - سلي ان وشارع الكارة عين السبع 

21251 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 211.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 2.111  : بياضة  مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
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 8 السيد مح د بياضة عنوانه)ا) 

 4 11 ط  زاوية فافوا وبوجولي شقة 

 21111 البيضاء  امل ستشصيات  حي 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

 8 السيد مح د بياضة عنوانه)ا) 

 4 11 ط  زاوية فافوا وبوجولي شقة 

 21111 البيضاء  امل ستشصيات  حي 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم -.

522I

MOHAMED SAFRIOUI

ISOLVAR MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

ISOLVAR MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 33 

 RUE NAJIB MAHFOUD EX

 PLACE OLLIER RESIDENCE

 ART OFFICE 5 EME ETAGE E

 QUARTIER GAUTHIER - 20000

الدار البيضاء امل لكة املغربية.

تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2121 أبريل   14 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

 NOUSSAIR LEILA ELENA HAJJAR

ك سي1 آخر

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2121 تحت رقم 784551.

523I

IB PARTNERS

ALLIANCE HEALTH CARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

IB PARTNERS

 BD LA CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC

 ALLIANCE HEALTH CARE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 217 شارع 

املقاومة الطابق 7 مكسب 14 - 

21151 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.313417

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 16 غشت 2121 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

«217 شارع املقاومة الطابق 7 مكسب 

املغرب»  الدار البيضاء   21151 -  14

الطابق  الزرقطوني  شارع   411» إلى 

13 - 21151 الدار البيضاء  2 مكسب 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 29961.

524I

FIDUCIAIRE AMANA LOCALE )موت نة األمانة 

املحلية)

صيدلية بغدادي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AMANA LOCALE

)موت نة األمانة املحلية)

511 زنقة رمضان الكا�سي الحي 

القديم ، 65811، تاوريرت املغرب

فيدلية بغدادي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1399 

ساحة املسي1ة الحضراء - 65811 

تاوريرت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 دجن15   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

فيدلية بغدادي.

غرض الشركة بإيجاز : فيدلية.

 1399  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 65811  - الحضراء  املسي1ة  ساحة 

تاوريرت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد بغدادي الحسين 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد بغدادي الحسين عنوانه)ا) 

الحضراء  املسي1ة  ساحة   1399

65811 تاوريرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد بغدادي الحسين عنوانه)ا) 

الحضراء  املسي1ة  ساحة   1399

65811 تاوريرت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بساوريرت بساريخ 24 غشت 

2121 تحت رقم 335/2121.

525I

مسسأمنة املسنبي لل حاسبة

TAZLGHA DE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

مسسأمنة املسنبي لل حاسبة

 ،  2 الطابق  املسنبي  شارع   131

23111، بني مالل املغرب

 TAZLGHA DE TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصر  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

 52111  - الراشدية  كوملي ة  اغرغر 

كوملي ة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.13475

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2121 غشت   15 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم»   1.211.111»

«1.311.111 درهم» إلى «2.511.111 

مقافة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 373.

526I

rochimed

BUSINESS LLD بزنيس ل ل د
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

rochimed

 26rue d›azilal appt n(1 rdc

 casablanca ، 20500، casablanca

maroc

 BUSINESS LLD بزنيس ل ل د

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة الهند 

ع ارة ب دكان رقم 52 الطابق 

السصلي تقسي ة رقم 22 - 21111 

الرباط املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

152775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

: بزنيس  اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.BUSINESS LLD ل ل د

تأجي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الهند ع ارة ب دكان رقم 52 الطابق 

 21111  -  22 السصلي تقسي ة رقم 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 4.111  : اح د  الكثي1ي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 1.111  : زينب  البقالي  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اح د  الكثي1ي  السيد 

املدينة   14 شقة   78 كولف سيتي ع 

الخضراء بوسكورة النوافر 19111 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  زينب  البقالي  السيدة 

املدينة   14 شقة   78 كولف سيتي ع 

الخضراء بوسكورة النوافر 19111 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  زينب  البقالي  السيدة 

املدينة   14 شقة   78 كولف سيتي ع 

الخضراء بوسكورة النوافر 19111 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 5962.
527I

ايطال كونساي

CUP O›JOE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ايطال كونساي
286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 
املغرب

CUP O›JOE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة رقم 
255 مسجر 1 حي االمل كلم 5 طريق 
القنيطرة سال - 11131 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
34129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CUP  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. O’JOE
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واكالت خصيصة.
عنوان املقر االجس اعي : ع ارة رقم 
5 طريق  1 حي االمل كلم  255 مسجر 
القنيطرة سال - 11131 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيدة طارق اس اء : 511 حصة 
بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : مح د  السالمي  السيد 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

 7 السيدة طارق اس اء عنوانه)ا) 

تجزئة الجزيرة الخضراء حي ش اعو 

سال 11131 سال املغرب.

السيد السالمي مح د عنوانه)ا) 

تابريكت   2 رقم  الكصاح  ب ج وعة 

سال 11131 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد السالمي مح د عنوانه)ا) 

تابريكت   2 رقم  الكصاح  ب ج وعة 

سال 11131 سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2121 تحت رقم 763.

528I

م.ب.ا.س. للسجارة والبناء

 M.B.A.S LI TIJARA WA

LBINAE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

م.ب.ا.س. للسجارة والبناء

شارع اللة ياقوت وزنقة العرعار 

إقامة ڭاليزع ارة 9 الطابق4 شقة17 

، 21111، الدارالبيضاء املغرب

 M.B.A.S LI TIJARA WA LBINAE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

اللة ياقوت وزنقة العرعار إقامة 

ڭاليزع ارة 9 الطابق4 شقة17 - 

21111 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

496127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 مارس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.M.B.A.S LI TIJARA WA LBINAE

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ع ارات-منعش  أشغال مسنوعة بناء 

عقاري-تجارة العقارمن كل األفناف

–اسسي1اد- مسنوعة  –اشغال   

تصدير-تجارة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

إقامة  العرعار  وزنقة  ياقوت  اللة 

 - شقة17  الطابق4   9 ڭاليزع ارة 

21111 الدار البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : السيد سايد عبد الطيف 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : مح د  بلعايدي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد بلعايدي مح د عنوانه)ا) 

 27182 النوافر  البوزانيين  دوار 

النوافر املغرب.

اللطيف  عبد  سايد  السيد 

عنوانه)ا) اقامة االمل ع ارة ف رقم 

 21471 الشق  عين  الكري ات   24

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

اللطيف  عبد  سايد  السيد 

عنوانه)ا) اقامة االمل ع ارة ف رقم 

 21471 الشق  عين  الكري ات   24

البيضاء املغرب

السيد بلعايدي مح د عنوانه)ا) 

 27182 النوافر  البوزانيين  دوار 

النوافر املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

مارس 2121 تحت رقم 771716.

529I
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STE FIDLAMIAE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
O & I & H POWER INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 
األبطال شقة 4 أكدال - 11111 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

154135
 11 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 O & I  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. & H POWER INVEST
غرض الشركة بإيجاز : - السجارة.

- أع ال مسعددة.
- تقديم الخدمات واملساعدة.

وتنضيم  للسصال  وكالة   -
املنسديات.

- البستنة واإلضائة الع ومية.
- الع ل املؤقت.

- إسسي1اد وتصدير..
15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 11111  - أكدال   4 شقة  األبطال 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : عصام  أشويدر  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
السيدة العرجة هند : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أشويدر عصام  السيد 
تجزئة املسار رقم 77 خارج باب سبسة 

11111 سال املغرب.
عنوانه)ا)  هند  العرجة  السيدة 
زنقة الطاح الرقم 136 بطانة 11111 

سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  أشويدر عصام  السيد 
تجزئة املسار رقم 77 خارج باب سبسة 

11111 سال املغرب
عنوانه)ا)  هند  العرجة  السيدة 
زنقة الطاح الرقم 136 بطانة 11111 

سال املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 116726.

531I

SUD EST CONSEIL

TAKAMA ART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan II, Hay Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

TAKAMA ART شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 649 
تجزئة املسار الطابق 1 مراكش - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118121
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TAKAMA ART

اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير منسجات الصناعة السقليدية 
وتطبيقات  الويب  مواقع  إنشاء   -
أجهزة  وإفالح  بيع   - الويب 

الحواسيب واألجهزة املعلوماتية..
 649  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - مراكش   1 الطابق  املسار  تجزئة 

41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : السيد عز الدين الكرومي 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 511  : مكناوي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
الكرومي  الدين  عز  السيد 
 242 رقم   13 تجزئة سيبع  عنوانه)ا) 

سيبع 41151 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  مكناوي  مح د  السيد 
ملحاميد 9 األمان 7 بلوك ن الشقة 1 

اسكجور 41151 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  مكناوي  مح د  السيد 
ملحاميد 9 األمان 7 بلوك ن الشقة 1 

اسكجور 41151 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127167.
531I

SOMACOFI

 SOCIETE IMMOBILIERE
CHIRICO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قصل السصصية

SOMACOFI
 28PLACE DES NATIONS

 UNIES ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE
CHIRICO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 79 شارع 
اي يل زوال - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.121677

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2121 أبريل   26 في  املؤرخ 
 SOCIETE IMMOBILIERE حل 
املسؤولية  ذات  شركة   CHIRICO
 961.111 رأس الها  مبلغ  املحدودة 
 79 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 
الدار   21111  - زوال  اي يل  شارع 
املغرب نتيجة لعدم مزاولة  البيضاء 

أي نشاط.
و عين:

زهر  بن و�سى  حسن  السيد)ة) 
عبد  سيدي  شارع   94 وعنوانه)ا) 
الدار   21111 بوسيجور  الرح ان 
البيضاء املغرب ك صصي )ة) للشركة.
ك ان  بناني  مح د  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) زنقة واد بهت الشقة رقم 
6 11111 الرباط املغرب ك صصي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
79 شارع  2121 وفي  31 أبريل  بساريخ 
الدار البيضاء   21111  - اي يل زوال 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 788252.
532I

RIMAJD

ADSOURCING ZADIH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIMAJD
 RUE AHMED EL MEJJATI 13

 RESD. LES ALPZES 1er
 ETG N°8 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
ADSOURCING ZADIH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 محج 
مرس آلصلطان الطابق 1 رقم3 - 
CASABLANCA MAROC 21111

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
491487

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 أكسوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ADSOURCING ZADIH
غرض الشركة بإيجاز : ببيع وشراء 
وآلصوواكه  آلحوامض  توزيع  وو 
وآلبيضاء  والخضرو آللحوم الح راء 

وج يع آملنسوجات آلغدائية.
26 محج   : عنوان املقر االجس اعي 
 - رقم3   1 الطابق  آلصلطان  مرس 

.CASABLANCA MAROC 21111
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد نجيب زديح : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
دار  السيد نجيب زديح عنوانه)ا) 
بوعز طريق أزمور كم 9 21111 الدار 

آلبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
دار  السيد نجيب زديح عنوانه)ا) 
بوعز طريق أزمور كم 9 21111 الدار 

آلبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ف15اير 2121 تحت رقم 766118.

533I

مكسب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

STE HRITN TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب معيشة للحسابات 
واألستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 
سلي ان ، 14211، سيدي سلي ان 

املغرب
 STE HRITN TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 
رقم 3 اقامة الياس ين رقم 25 شارع 
يعقوب املنصور - 14211 قنيطرة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. HRITN TRANS SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص
اع ال مخسلصة

اع ال البناء.
مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم 3 اقامة الياس ين رقم 25 شارع 
قنيطرة   14211  - املنصور  يعقوب 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : هريسان  هشام  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هريسان  هشام  السيد 

 14111  481 رقم  مرجان  تجزئة 

سيدي سلي ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  هريسان  هشام  السيد 

 14111  481 رقم  مرجان  تجزئة 

سيدي سلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن15 2121 تحت رقم -.

534I

ايطال كونساي

BO M EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ايطال كونساي

286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 

املغرب

BO M EVENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

مديونة تجزئة زنصاري ع ارة 17/16 

شقة 1 بطانة سال - 11131 سال 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

31515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2119 يوليوز   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BO M : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.EVENT

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

انشطة   - املعدات الرياضية البحرية 

السضاهرات  وتنضيم  موازية 

الرياضية البحرية.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 16/17 مديونة تجزئة زنصاري ع ارة 

سال   11131  - سال  بطانة   1 شقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 211  : عدنان  بوراس  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 211  : يوسف  ميسيبي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 : املهدي  موالي  ميسيبي  السيد 

611 حصة بقي ة 111 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عدنان  بوراس  السيد 

شارع فاس سال   14 ع ارة   11 رقم 

11131 سال املغرب.

السيد ميسيبي يوسف عنوانه)ا) 

القيادة العليا البحرية امللكية الرباط 

11111 الرباط املغرب.

املهدي  موالي  ميسيبي  السيد 

عنوانه)ا) حي موالي اس اعيل قطاع 

2 رقم 1174 سال 11131 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

املهدي  موالي  ميسيبي  السيد 

عنوانه)ا) حي موالي اس اعيل قطاع 

2 رقم 1174 سال 11131 سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15   26 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2119 تحت رقم 31515.

535I
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 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

Société HEVEY INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 « RAHMA

 1 « N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC

 Société HEVEY INDUSTRIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 Local N°73, immeuble 13,

 groupement résidentiel

 IBRAHIM ALKHALIL, TANGER -

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. Société HEVEY INDUSTRIE

غرض الشركة بإيجاز : السجارة في 

املعدات والسجهيزات الصناعية.

 : االجس اعي  املقر  عنوان 

 Local N°73, immeuble 13,

 groupement résidentiel

 IBRAHIM ALKHALIL, TANGER -

91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : بلكوك  هللا  عبد  السيد 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد البشي1 العقيد : 511 حصة 
بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا بلكوك عنوانه)ا) 
البيضاء   5 41 رقم  حي لعيون ع ارة 

21671 البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  العقيد  البشي1  السيد 
مسجد  زنقة  تدغين  جبل  شارع 
الرشاد تطوان 93111 تطوان املغرب 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  العقيد  البشي1  السيد 
مسجد  زنقة  تدغين  جبل  شارع 
الرشاد تطوان 93111 تطوان املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7726.
536I

Virtual space international

AFRIWAY CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage ، 46

20100، Casablanca Maroc
AFRIWAY CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق السادس مكاتب 

15و 16 - 21111 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 شتن15   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AFRIWAY CONSULTING
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  الشركات  ومواكبه  االستشاره 
الخدمات  االتصال،  مجال التسيي1، 

املعلوماتيه....
46 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
الزرقطوني الطابق السادس مكاتب 
البيضاء  الدار   21111  -  16 15و 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : لحلو  شيخ  اس اعيل  السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   1.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
لحلو  شيخ  اس اعيل  السيد 
بوسكوره  مجال  اقامه  عنوانه)ا) 
بوسكوره  املدينه الخضراء   12 فيال 

21111 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
لحلو  شيخ  اس اعيل  السيد 
بوسكوره  مجال  اقامه  عنوانه)ا) 
بوسكوره  املدينه الخضراء   12 فيال 

21111 البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.
537I

FIDUGEC

AD UNIVERS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD OUED TENSIFT

 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC

AD UNIVERS TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

االمان 1 م س 41 ع ارة 314 رقم 

21 عين السبع - 21211 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

512165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 مارس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AD  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.UNIVERS TRANS

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

-اشغال البناء.

الع ليات  كل  عامة  بصصة  -و 

الصناعية السجارية واملالية تابثة او 

غي1  او  مباشرة  دات عالقة  منقولة 

مباشرة بغرض الشركة.

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
االمان 1 م س 41 ع ارة 314 رقم 21 

الدار البيضاء   21211  - عين السبع 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد انس دويمي : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  دويمي  انس  السيد 
 314 41 ع ارة  1 م س  اقامة االمان 
الدار   21211 السبع  عين   21 رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  دويمي  انس  السيد 
 314 41 ع ارة  1 م س  اقامة االمان 
رقم 21 21211 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ماي 2121 تحت رقم 777293.
538I

فيكاميد

NORTESUR NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93111، تطوان املغرب
NORTESUR NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مكناس الطابق االر�سي رقم املحل 
17 تطوان - 93111 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

31189
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NORTESUR NEGOCE
االسسي1اد   : غرض الشركة بإيجاز 

والسصدير.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املحل  رقم  االر�سي  الطابق  مكناس 

17 تطوان - 93111 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

العراس  اللطيف  عبد  السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   511  :

للحصة.
 511 السيد حامد مي ون حامد : 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
العراس  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا) شارع جبل اوكي دن اقامة 
 93111  6 شقة   2 ط   2 شصشاون 

تطوان املغرب.
حامد  مي ون  حامد  السيد 
عنوانه)ا) شارع مكناس اقامة ياسر 
 31 رقم  الثامن  الطابق  ب  بلوك 

93111 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
العراس  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا) شارع جبل اوكي دن اقامة 
 93111  6 شقة   2 ط   2 شصشاون 

تطوان املغرب
حامد  مي ون  حامد  السيد 
عنوانه)ا) شارع مكناس اقامة ياسر 
 31 رقم  الثامن  الطابق  ب  بلوك 

93111 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 3268.
539I

FUTURE CONSEIL

HILMY CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن تاشصين الطابق 

األول ، 26111، برشيد املغرب
HILMY CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
األر�سي تجزئة الشباب 1 الرقم 

78 الدروة برشيد - 26212 برشيد 
املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9557

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فريد حادو�سى  )ة)  تصويت السيد 

أفل  من  اجس اعية  حصة   1.251

2.511 حصة لصائدة السيد )ة) اح د 

بن راجح بن حسن الزبيدي بساريخ 31 

غشت 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن15   12 بساريخ  ب15شيد  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1198.

541I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»GLOBAL BETON»
إعالن مسعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«GLOBAL BETON» «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: إقامة 

 ،D1 نع ة 2، الطابق الرابع، ع ارة

الشقة 16، طريق سيدي بوزيد، 

الجديدة - 24111 الجديدة املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.3633

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 21 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املنطقة  من  الشركة  مقر  نقل   1-

الجديدة   ،87 بقعة رقم  الصناعية، 

الرابع،  الطابق   ،2 نع ة  إلى:إقامة 

ع ارة D1، الشقة 16، طريق سيدي 

تعيين فاحب   2- الجديدة.  بوزيد، 

السوقيع للشركة وللشؤون البنكية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 ،2 تعيين مقر الشركة بإقامة نع ة 

الشقة   ،D1 ع ارة  الرابع،  الطابق 

16، طريق سيدي بوزيد، الجديدة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة بساريخ 11 شتن15 

2121 تحت رقم 26886.

541I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»HBK BUSINESS GROWTH»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 «HBK BUSINESS GROWTH»

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11، زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، الشقة 

5، الدار البيضاء - 22111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 HBK» : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.«BUSINESS GROWTH

غرض الشركة بإيجاز : - الع ارات 

واإلنعاش العقاري. - أشغال مخسلصة 

والبناء. - مكسب لإلرشاد في بيع وكراء 

امل سلكات..
عنوان املقر االجس اعي : 11، زنقة 

 ،5 الشقة  الثالث،  الطابق  الحرية، 

الدار البيضاء - 22111 الدار البيضاء 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

بن  اح د  بن  بدر  السيد 
حصة   331  : البدر  عبداللطيف 

بقي ة 111 درهم للحصة .
331 حصة   : السيدة ليلى الباجي 

بقي ة 111 درهم للحصة .
 341  : احشوش  اح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
بن  اح د  بن  بدر  السيد 
الدار  عنوانه)ا)  البدر  عبداللطيف 
البيضاء  الدار   21141 البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  الباجي  ليلى  السيدة 
21141 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
السيد اح د احشوش عنوانه)ا) 
21141 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  الباجي  ليلى  السيدة 
21141 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791177.
542I

RIAD CONSULTANT

 MONY SPEED CAR شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 MONY SPEED CAR SARL شركة
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 9 تجزئة 
الوحيدي شقة 1 الطابق االول 

خريبكة - 25111 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.MONY SPEED CAR SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة   9  : عنوان املقر االجس اعي 
االول  الطابق   1 شقة  الوحيدي 

خريبكة - 25111 خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 5.111  : مني1  الهاشمي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مني1  الهاشمي  السيد 

السكافل  زنقة  املسسقبل  تجزئة   19

25111 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مني1  الهاشمي  السيد 

السكافل  زنقة  املسسقبل  تجزئة   19

25111 خريبكة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

23 غشت  االبسدائية بخريبكة بساريخ 

2121 تحت رقم 416

543I

STE D’INDICATION FISCAL H-D

TANGALGE.SL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE D›INDICATION FISCAL H-D
29، زنقة االنطاكي مكسب رقم 6 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب
TANGALGE.SL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Lotis Rizk وعنوان مقرها اإلجس اعي
 Lot N° 14 Mag Tanger - 90000

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119613
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TANGALGE.SL
تاسيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطبيعي  العالج  مركز  واسسغالل 

والسج يل.
 Lotis  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 Rizk Lot N° 14 Mag Tanger -

91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
املن15ي  الصادق  السيد عبد هللا 
درهم   111 بقي ة  حصة   951  :

للحصة.
حصة   51  : تباين  السيد مح د 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
املن15ي  الصادق  السيد عبد هللا 
عنوانه)ا) اسبانيا 11211 الجازيراس 

اسبانيا.

عنوانه)ا)  تباين  مح د  السيد 
طنجة   48 رقم   64 فال فلوري زنقة 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد عبد هللا بلحبيب عنوانه)ا) 
هللا  عبد  بن  عالل  زنقة   444 رقم 

لخ يسات 15111 لخ يسات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7612.

544I

SAFIGESTRA مكسب سصي جيست1ا لل حاسبة

EMYMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب سصي جيست1ا لل حاسبة 

SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS OUMNIA 31

 QUARTIER BOUAB ، 46000،

SAFI safi

EMYMAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 

2/653 شارغ فلسطين الوحدة 5 

الحي املح دي مراكش - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EMYMAR
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تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املاشية واألبقار الحلوب.

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارغ فلسطين الوحدة   653/2 رقم 

 41111  - املح دي مراكش  الحي   5

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ع اد الدين مائس : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

مائس  الدين  ع اد  السيد 

ابن  زنقة  مني1  فيال   653 عنوانه)ا) 

 41111 5 مراكش  ع ار ح م الوحدة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

مائس  الدين  ع اد  السيد 

ابن  زنقة  مني1  فيال   653 عنوانه)ا) 

 41111 5 مراكش  ع ار ح م الوحدة 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127111.

545I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

STE HUDSON TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصل السصصية

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 

 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سوق السبت املغرب

STE HUDSON TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.

وعنوان مقرها اإلجس اعي : دوار اوالد 
ايلول كلم 5 طريق دار ولد زيدوح 

سوق السبت - 23551 سوق السبت 
املغرب.

قصل السصصية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.1245
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2121 يونيو   21 املؤرخ في 
شركة   STE HUDSON TRAVAUX
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 161.111 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
اوالد ايلول كلم 5 طريق دار ولد زيدوح 
سوق السبت - 23551 سوق السبت 
على  القدرة  لعدم  نتيجة  املغرب 

تحقيق هدف الشركة.
و عين:

حداوي  مح د  السيد)ة) 
نافر  اوالد  ايلول  اوالد  وعنوانه)ا) 
سوق السبت   23551 سوق السبت 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 21 يونيو 2121 وفي دوار اوالد 
زيدوح  ولد  دار  طريق   5 كلم  ايلول 
سوق السبت - 23551 سوق السبت 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
فالح  بن  بالصقيه  االبسدائية 
رقم  تحت   2121 يوليوز   16 بساريخ 

.195/2121

546I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ZMOU CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
فندوق ال15يد 311 الرئيسية 
الرشيدية ، 52111، الرشيدية 

املغرب
 ZMOU CAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11 
الطابق االول شارع قاسم الزاهري 
حي اسراس تنغي1 - 45811 تنغي1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. ZMOU CAR SARL AU
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 11 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
الزاهري  قاسم  شارع  االول  الطابق 
تنغي1   45811  - تنغي1  اسراس  حي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : عبيشة  وموعى  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة وموعى عبيشة عنوانه)ا) 

النيف تنغي1 45811 تنغي1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد اخويا علي مح د عنوانه)ا) 

النيف تنغي1 45811 تنغي1 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  بتنغي1  االبسدائية 

2121 تحت رقم 754.

547I

LE LEGALISTE

MEDIQUEST INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MEDIQUEST INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

وعنوان مقرها اإلجس اعي 75 ، شارع 

أنصا، زاوية زنقة كلوس دي بروفانس 

،الطابق 9، الشقة ب 8. - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.513913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

MEDIQUEST INVEST

إنجاز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصحة  مجال  في  االستث ارات 

بهدف تأجي1ها مجهزة لشركات طبية 

مسؤولة عن تشغيلها.

وتصدير  واسسي1اد  وبيع  شراء   -

واستئجار وتوزيع ج يع املواد الخام 

واملواد االستهالكية واألجهزة واألدوات 

وغي1ها  العيادات  في  املسسخدمة 

لالسسخدامات  املعدة  األماكن  من 

الطبية.

عنوان املقر االجس اعي : 75 ، شارع 
أنصا، زاوية زنقة كلوس دي بروفانس 

 21111  -  .8 الشقة ب   ،  9 ،الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

سليطين  سني  نسرين  السيدة 

درهم   111 بقي ة  حصة   511  :

للحصة.
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 511  : هللا  فسح  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  .األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء

سليطين  سني  نسرين  السيدة 

عنوانه امرشيش تجزئة الح را رقم 

217 مراكش. 

عنوانه  هللا  فسح  سعيد  السيد 

 217 رقم  الح را  تجزئة  امرشيش 

مراكش.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة.

سليطين  سني  نسرين  السيدة 

عنوانه امرشيش تجزئة الح را رقم 

217 مراكش. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791584.

548I

MSB Consulting

ATLANTIC EDIFICES
إعالن مسعدد القرارات

MSB Consulting

 Bd Zerktouni , N° 400, Etage

 4, B22 ، 20000، Casablanca

Maroc

ATLANTIC EDIFICES «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

 3RUE :وعنوان مقرها االجس اعي

 BAB AL MANSOUR ESPACE

 PORTE D›ANFA B 15 - 20000

.CASABLANCA MAROC

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.153555

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 24 غشت 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تصحيح تاريخ ازدياد الشريك واملسي1 

ادريس هوار كسالي:21/11/1949

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اعس اد النظام االسا�سي املعدل.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تصحيح تاريخ ازدياد الشريك واملسي1 

ادريس هوار كسالي:21/11/1949

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اعس اد النظام االسا�سي املعدل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791387.

549I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ZAKI LOCATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي1 جديد للشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

فندوق ال15يد 311 الرئيسية 

الرشيدية ، 52111، الرشيدية 

املغرب

ZAKI LOCATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11 

طريق كل ي ة رقم 11 طريق كل ي ة 

52111 الرشيدية املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.15165

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2121 تم تعيين  31 غشت  املؤرخ في 

بن  السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

مولى لحسن ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن15 2121 تحت رقم 392.

551I

FIDU WARDA SARL-AU

VENTUNO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU WARDA SARL-AU
اقامة بني ع ي1 رقم 55 شقة رقم 7 
شارع الحسن الثاني ، 23111، بني 

مالل 
Tél: 06 77 64 71 45

VENTUNO
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلجس اعي :ع ارة السعادة 
الطابق السصلي مراب رقم 14 بني 

مالل 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11551
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

VENTUNO
مقهى  بإيجاز:  الشركة  غرض 

ومثلجات.
ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
السعادة الطابق السصلي مرآب رقم 

14 بني مالل
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
اوعر�سى  مولودا  السيدة 

100.000,00: بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة مولودا اوعر�سى عنوانه: 
42 زنقة الجزائر الطابق الثاني شارع 

انصا الدار البيضاء.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة: مولودا اوعر�سى عنوانه: 

42 زنقة الجزائر الطابق الثاني شارع 

انصا الدار البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   28 االبسدائية ببني مالل بساريخ 

2121 تحت رقم 612

551I

RIAD CONSULTANT

MEDWAQ شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

شركة MEDWAQ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الراقي 78-

11 كراج - 25111 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2119 ف15اير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. MEDWAQ

-اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلصة

-تجهيز

-منعش عقاري.

عنوان املقر االجس اعي : الراقي -78

11 كراج - 25111 خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 31.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

 111  : مح د  شسوان  السيد   -
بقي ة 111 درهم.

 111  : السيد شسوان عبد الرزاق 
بقي ة 111 درهم.

 111  : السيد شسوان عبد الوافي 
بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  شسوان  السيد 
خريبكة   25111 الصسح  تجزئة   739

املغرب.
الرزاق  عبد  شسوان  السيد 
ايطالي  لوكا   - ايطاليا  عنوانه)ا) 

ايطاليا.
الوافي  عبد  شسوان  السيد 
 25111 739 تجزئة الصسح  عنوانه)ا) 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  شسوان  السيد 
خريبكة   25111 الصسح  تجزئة   739

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 االبسدائية بخريبكة بساريخ 

2119 تحت رقم 148.

552I

MARCHICA CONSEIL

FAVELA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62111، الناظور 
املغرب

FAVELA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي عبد هللا، رقم 26، الناظور - 
62111 الناظور املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.17643

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2121 دجن15   11 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
مبلغ   FAVELA ذات الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   111.111 رأس الها 
عبد  موالي  شارع  اإلجس اعي  مقرها 
 62111  - الناظور   ،26 رقم  هللا، 
الناظور املغرب نتيجة ل : كوفيد 19.
شارع  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
 - الناظور   ،26 رقم  موالي عبد هللا، 

62111 الناظور املغرب. 
و عين:

املرابط  يوسف  السيد)ة) 
 125 مارس رقم   3 شارع  وعنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62111 الناظور   ،

ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   13 االبسدائية بالناضور بساريخ 

2121 تحت رقم 84.
553I

MARCHICA CONSEIL

FAVELA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل السصصية

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62111، الناظور 
املغرب

FAVELA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : بشارع 
موالي عبد هللا، رقم 26، الناظور - 

62111 الناظور املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.17643

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2121 دجن15   11 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية   FAVELA حل 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   111.111 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي بشارع موالي عبد 
 62111  - الناظور   ،26 رقم  هللا، 

الناظور املغرب نتيجة لكوفيد 19.
و عين:

املرابط  يوسف  السيد)ة) 
 125 مارس رقم   3 شارع  وعنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62111 الناظور   ،

ك صصي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بشارع  وفي   2121 دجن15   25 بساريخ 
 - الناظور   ،26 رقم  موالي عبد هللا، 

62111 الناظور املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 25 دجن15 

2121 تحت رقم 94.
554I

fatima zahra

DIYAILYAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
DIYAILYAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

الثالث رقم 951 حي الجديد زواغة 
العليا فاس - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
67947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DIYAILYAS
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

نقل املسسخدمين والنقل الحضري.
الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
حي الجديد زواغة   951 الثالث رقم 

العليا فاس - 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : السيد ضياءالدين سامر 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
سامر  ضياءالدين  السيد 
عنوانه)ا) حي بوخالف طنجة 91141 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
سامر  ضياءالدين  السيد 
عنوانه)ا) حي بوخالف طنجة 91141 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بصاس بساريخ 24 ماي 2121 

تحت رقم 2485.

555I

AMIATIS CONSEIL

TELEHEALTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكسب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
TELEHEALTH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء، مج وعة السقدم املج ع 
السكني 2-17, الطابق الثاني ، 

سيدي ال15نو�سي - 21451 الدار 
البيضاء ملغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 شتن15   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TELEHEALTH
الشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالبلدان  ك ا  املغرب  في  أهذاف  لها 

االخرى :
حلول  ج يع  وتشغيل  تطوير   -

االستشارات الرق ية عن بعد;
ج يع  وتشغيل  تسيي1  -تحرير, 
الهاتف املح ول واملواقع;  تطبيقات 

اإللكت1ونية واملساجر ع15 اإلنت1نت ;
والدراسات  -االستشارات 
السجارية  األنشطة  لج يع  والسطوير 
لج يع املنسجات والخدمات املسعلقة 
أو  املحررة  األنظ ة  نشاط  ب جال 

املدارة ؛
ع15  السكنولوجية  -الوساطة 
 / الع الء  بين  الك بيوتر  أنظ ة 
مخسلف  في  واملهنيين  املسسخدمين 

مجاالت الع ل عن بعد ؛
الك بيوتر  أنظ ة  -تطوير 
والخدمات  والسطبيقات  وال15مجيات 

املسنقلة لإلدارة السجارية ؛
آمنة  وبرامج  تطبيقات  -تطوير 
للهواتف املح ولة والهواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية واملنسجات امل اثلة ؛

-التسويق الرقمي من أي نوع;
الخدمات  وتقديم  -االستشارات 
اخسالف  على  واألع ال  والدراسات 

أنواعها;
واسسي1اد  وبيع  وشراء  -تجارة 
وتصدير وتوزيع وتسويق ج يع أنظ ة 
وتطبيقات  وال15مجيات  الك بيوتر 
الهاتف املح ول واملواقع اإللكت1ونية 
اللوحية  واألجهزة  الذكية  والهواتف 

وج يع املنسجات األخرى ؛

والبيع  والشراء  -املساجرة 
والسوزيع  والسصدير  واالسسي1اد 
لج يع  كانت  وسيلة  بأية  والتسويق 

املنسجات والبضائع من أي نوع;
وتطوير  وت ثيل  وتصنيع  -بيع 

ج يع املاركات املحلية والعاملية;
املاركات  كافة  وت ثيل  -تشغيل 

العاملية في املغرب;
براءات  ج يع  وحيازة  -أخذ 
والع ليات  والت1اخيص  االخت1اع 
واسسخدامها  السجارية  والعالمات 
ج يع  ومنح  مساه تها  أو  ونقلها 

تراخيص التشغيل ؛
داخل  وكاالت  أو  فروع  -إنشاء 

املغرب وخارجه..
الدار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املج ع  السقدم  مج وعة  البيضاء، 
السكني 17-2, الطابق الثاني ، سيدي 
البيضاء  الدار   21451  - ال15نو�سي 

ملغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   551  : ات15  نبيل  السيد 

بقي ة 100,00 درهم للحصة .
 311  : الحاج  ايت  رشيد  السيد 
حصة بقي ة 100,00 درهم للحصة .
151 حصة   : السيدة سناء لطصي 

بقي ة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
تجزئة  السيد نبيل ات15 عنوانه)ا) 
 95 رقم   ،  11 زنقة   ، موالي إدريس 
البيضاء  الدار   21111 كاليصورنيا   ،

املغرب.
الحاج  ايت  رشيد  السيد 
العلويين,زنقة  حي   ، ت ارة  عنوانه)ا) 
الكويت,ع ارة 311 شقة 1 125111 

ت ارة املغرب.
عنوانه)ا)  لطصي  سناء  السيدة 
،زنقة غاندي,   225  ، الدار البيضاء 
شقة 7 21111 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
تجزئة  السيد نبيل ات15 عنوانه)ا) 

 95 رقم   ،  11 زنقة   ، موالي إدريس 
البيضاء  الدار   21111 كاليصورنيا   ،

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
االيداع  تم  رقم  تحت   2121 شتن15 
لالستس ار  الجهوي  باملركز  القانوني 

بالدار البيضاء.
556I

AMIATIS CONSEIL

Check Auto
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكسب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
Check Auto شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء، مج وعة السقدم املج ع 
السكني 2-17, الطابق الثاني ، 

سيدي ال15نو�سي - 21111 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
461235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 ف15اير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 Check : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. Auto
الشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالبلدان  ك ا  املغرب  في  أهذاف  لها 

االخرى :
- خدمة مراقبة وتصحص املركبات 

والسيارات كيص ا كانت طبيعتها ؛
لل ركبات  السقني  التشخيص   -

كيص ا كانت طبيعتها ؛ 

تشغيل وإدارة مراب على شكل   -

وتشخيص  لصحص  مسنقلة  ورشة 

وإفالح وفيانة كهرباء السيارات من 

أي نوع ;

العامة  امليكاينك  -خدمات 

والتشخيص والسحقق من السيارات 

واإلطارات والصيانة وتج يع محركات 

ج يع أنواع املركبات والعربات ؛

والدراسات  الخدمات  -تقديم 

واألع ال ب خسلف أنواعها;

األخر  طراف  لال  التسيي1   -

والخدمات من أي نوع

الك بيوتر  أنظ ة  -تطوير 

والخدمات  والسطبيقات  وال15مجيات 

املسنقلة لإلدارة السجارية؛ 

آمنة  وبرامج  تطبيقات  تطوير   -

للهواتف املح ولة والهواتف الذكية 

واألجهزة اللوحية واملنسجات امل اثلة ؛

-التسويق الرقمي من أي نوع;

املعدات  أو  املواد  ج يع  توفي1   -

األدوات  أو  الت1كيبات  أو  األجهزة  أو 

للزبنا؛

الغيار  قطع  توزيع  تسويق   -

وأع ال  السيارات  ومسسلزمات 

وطالء  املعدنية  بالصصائح  املسعلقة 

املركبات وكهرباء السيارات;

التشحيم  مواد  وتسويق  توزيع   -

املنسجات  وج يع  والصالتر  والزيوت 

من أي نوع ;

أو  سلعة  أي  وتصدير  اسسي1اد   -

منسج أو مادة أو معدات من أي نوع ؛

ت ثيل وتسويق وتداول وتوزيع   -

ج يع أجزاء السيارات ؛

- شراء وإعادة بيع ج يع املعدات 

أو املواد أو اآلالت أو األجهزة أو املعدات 

الصناعية أو قطع الغيار الجديدة أو 

املسسع لة من أي نوع ؛

براءات  ج يع  على  الحصول   -

السجارية  العالمات  لج يع  االخت1اع 

والوكاالت  والت1اخيص  :والع ليات 

 ، واالمسيازات  والودائع  واالمسيازات 

أشكالها  بج يع  عليها  واالسسحواذ 

والس ثيل  والسحويل   ، واملساه ة   ،

املباشر أو غي1 املباشر ؛
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براءات  ج يع  وحيازة  أخذ   -

والع ليات  والت1اخيص  االخت1اع 

واسسخدامها  السجارية  والعالمات 

ج يع  ومنح  مساه تها  أو  ونقلها 

تراخيص التشغيل ؛

الدار   : االجس اعي  املقر  .عنوان 

املج ع  السقدم  مج وعة  البيضاء، 

السكني 17-2, الطابق الثاني ، سيدي 

البيضاء  الدار   21111  - ال15نو�سي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

الشصيق  الصياللي  أشرف  السيد 

درهم   100,00 بقي ة  حصة   511  :

للحصة .

499 حصة   : السيد ياسين رحمي 

بقي ة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الشصيق  الصياللي  أشرف  السيد 

51 تقاطع  عنوانه)ا) الدار البيضاء ، 

 ، بلع ان  وزنقة  املنصور  يعقوب 

 21111 حي الراحة   ، الطابق الساني 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  رحمي  ياسين  السيد 

كندا ، 1129-217 ميدوالندز، أوتاوا 

125111 أونساريو  k2E6J6 ، أونساريو 

كندا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الشصيق  الصياللي  أشرف  السيد 

51 تقاطع  عنوانه)ا) الدار البيضاء ، 

 ، بلع ان  وزنقة  املنصور  يعقوب 

 21111 حي الراحة   ، الطابق الساني 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

االيداع  تم  رقم  تحت   2121 مارس 

لالستس ار  الجهوي  باملركز  القانوني 

بالدار البيضاء.

557I

AMIATIS CONSEIL

 DORIGINE.MA AUTO
PARTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكسب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
 DORIGINE.MA AUTO PARTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء، مج وعة السقدم املج ع 
السكني 2-17, الطابق الثاني ، 

سيدي ال15نو�سي - 21451 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
461237

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 ف15اير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DORIGINE.MA AUTO PARTS
الشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالبلدان  ك ا  املغرب  في  أهذاف  لها 

االخرى :
قطع  لج يع  مسسورد  -تاجر 
النارية  والدراجات  السيارات  غيار 
والشاحنات الثقيلة واآلالت الجديدة 

أو املسسع لة من أي نوع؛
أنواع  ج يع  وتوزيع  -تسويق 
إطارات السيارات والدراجات النارية 
واملركبات  الثقيلة  والشاحنات 

الجديدة أو املسسع لة من أي نوع;
مواد  ج يع  وتوزيع  تسويق   -
التشحيم والزيوت والصلت1ات وج يع 

املنسجات من أي نوع;
- تسويق وتوزيع ج يع املنسجات أو 
املعدات أو املواد أو اآلالت أو األجهزة 

أو املعدات أو قطع الغيار امليكانيكية 
أو  الكهربائية  أو  الهيدروليكية  أو 
املسسع لة  أو  الجديدة  اإللكت1ونية 

من أي نوع ؛
-اسسي1اد وتصدير ج يع األفناف 
واملنسجات والبضائع واملواد واملعدات 

من أي نوع ؛
وخدمات  العام  -امليكانيك 
السيارات  والصحص  التشخيص 
واإلفالح  والصيانة  واإلطارات 
أنواع  ج يع  محركات  وتج يع 

املركبات واآلالت ؛
والدراسات  الخدمات  تقديم   -

واألع ال على اخسالف أنواعها;
وتقديم  اخرى  الطراف  االدارة   -

الخدمات من أي نوع ؛
الك بيوتر  أنظ ة  تطوير   -
والخدمات  والسطبيقات  وال15مجيات 

املسنقلة لإلدارة السجارية ؛
آمنة  وبرامج  تطبيقات  تطوير   -
للهواتف املح ولة والهواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية واملنسجات امل اثلة ؛

- التسويق الرقمي من أي نوع;
- توفي1 ج يع املواد أو قطع الغيار 
أو املعدات أو األجهزة أو األدوات أو 

السالسل من أي نوع للع الء ؛
وتوزيع  وتجارة  وتسويق  ت ثيل   -
ج يع أفناف السيارات والدراجات 

النارية ومركبات البضائع الثقيلة ؛
براءات  ج يع  على  الحصول   -
السجارية  العالمات  لج يع  االخت1اع 
والوكاالت  والت1اخيص  والع ليات 
واالمسيازات  والودائع  والحصريات 
أشكالها  بج يع  عليها  واالسسحواذ   ،
والس ثيل  والسحويل   ، واملساه ة   ،

املباشر أو غي1 املباشر ؛
براءات  ج يع  وحيازة  أخذ   -
والع ليات  والت1اخيص  االخت1اع 
واسسخدامها  السجارية  والعالمات 
ج يع  ومنح  مساه تها  أو  ونقلها 

تراخيص التشغيل ؛
في  وكاالت  أو  فروع  إحداث   -

املغرب وفي الخارج; .
الدار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املج ع  السقدم  مج وعة  البيضاء، 
السكني 17-2, الطابق الثاني ، سيدي 

البيضاء  الدار   21451  - ال15نو�سي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

411 حصة   : السيد ياسين رحمي 

بقي ة 100,00 درهم للحصة .

السيد رشيد حيدون : 411 حصة 

بقي ة 100,00 درهم للحصة .

الشصيق  الصياللي  أشرف  السيد 

درهم   100,00 بقي ة  حصة   211  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الشصيق  الصياللي  أشرف  السيد 

51 تقاطع  عنوانه)ا) الدار البيضاء ، 

 ، بلع ان  وزنقة  املنصور  يعقوب 

 21111 حي الراحة   ، الطابق الساني 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  رحمي  ياسين  السيد 

كندا ، 1129-217 ميدوالندز، أوتاوا 

أونساريو   21151 أونساريو   ،  k2E6J6

كندا.

عنوانه)ا)  حيدون  رشيد  السيد 

74 شارع عبد هللا ابن ياسين الطابق 

الخامس شقة رقم 29 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الشصيق  الصياللي  أشرف  السيد 

51 تقاطع  عنوانه)ا) الدار البيضاء ، 

 ، بلع ان  وزنقة  املنصور  يعقوب 

 21111 حي الراحة   ، الطابق الساني 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

االيداع  تم  رقم  تحت   2121 مارس 

لالستس ار  الجهوي  باملركز  القانوني 

بالدار البيضاء.

558I
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FIDUCIAIRE

GERMANI NOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

GERMANI NOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 32 زنقة 

28 حي واد فاس - 31111 فاس 

املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.58461

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم تحويل   2121 ماي   16 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 31111 28 حي واد فاس -  «32 زنقة 
درب   24 «رقم  إلى  املغرب»  فاس 

 31111  - الخوخة  باب  السرغيني 

فاس املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   18 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3288/2121.

559I

AMIATIS CONSEIL

NOVIMAT
شركة املساه ة

رفع رأس ال الشركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكسب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب

NOVIMAT شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكاتب 

الواحة سكوير ، طريق الواحة ، زنقة 

3، رقم 6 ، الطابق األول ، مكسب 
رقم 113 - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.494587

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2121 يونيو   15 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

أي  درهم»   9.700.000,00»

إلى  درهم»   300.000,00» من 

عن طريق  درهم»   10.000.000,00»

الشركة  ديون  مع  مقافة  إجراء   :

املحددة املقدار واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 787484.

561I

AMIATIS CONSEIL

MADINA GREEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكسب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب

MADINA GREEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 53A وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة

شقة 6A الطابق السصلي النوافر - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.478311

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2121 تم تحويل  22 يونيو  املؤرخ في 

للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الطابق   6A شقة   53A «ع ارة  من 

الدار   21111  - النوافر  السصلي 

إقامة تسنيم   » إلى  املغرب»  البيضاء 

الطابق   11 شارع الضحى شقة رقم 

البيضاء  الدار   21111  - السصلي 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 787483.

561I

COMPTAFFAIRES

FRUTADAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل السصصية

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
FRUTADAMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 224 
تجزئة حرية 1 طابق 3 شقة رقم 9 - 

21811 املح دية املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.27359

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2121 يونيو   22 في  املؤرخ 
ذات  شركة   FRUTADAMA حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 111.111 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
 224 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي 
رقم  شقة   3 طابق   1 حرية  تجزئة 
املح دية املغرب نتيجة   21811  -  9
شقة   3 طابق   1 تجزئة حرية  ل224 

رقم 9.
و عين:

بلغن  الغالي  سعيد  السيد)ة) 
رقم  خلدون  ابن  تجزئة  وعنوانه)ا) 
 21111 11 سيدي معروف البيضاء 
)ة)  ك صصي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
 224 وفي   2121 يونيو   22 بساريخ 
تجزئة حورية 1 طابق 3 شقة رقم 9 - 

21811 املح دية املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1825.

562I

AMIATIS CONSEIL

AL MAZYA
إعالن مسعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكسب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
AL MAZYA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 

الحوزة عكاشة عين السبع - - الدار 
البيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.235159
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 11 يوليوز 2121
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 : الشركة  في  جدد  شركاء  قبول   •
السيدعبد السالم العلج والسيد عبد 
املنعم العلج وشركة الح د القابضة.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
املوافقة على الس15ع باألسهم   • مايلي: 
البطاقة   ، السيد ح زة العلج   : بين 
الذي   ،  B171516 رقم  الوطنية 
عبد  السيد  لصائدة   1 بسهم  ت15ع 
الوطنية  ،البطاقة  العلج  السالم 
العلج  ح زة  والسيد   B18655 رقم 
 ،B171516 رقم  الوطنية  ،البطاقة 
الذي ت15ع بسهم 1 لصائدة السيد عبد 
البطاقة الوطنية رقم  املنعم العلج، 

BE91146
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: • القبول واملوافقة على تحويل 
السيد ح زة العلج،   -  : األسهم بين 
 ،B171516 رقم  الوطنية  البطاقة 
 21998 والذي نقل عن طريق البيع 
شركة لصائدة  اجس اعية  حصة 
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 الح د القابضة السجل السجاري رقم 
316673 - السيد عبد الكريم العلج 
 ،B9756 رقم  الوطنية  ،البطاقة 
الذي قام بالسحويل عن طريق البيع 
4951 حصة اجس اعية لصائدة شركة 
السجاري  السجل  القابضة  الح د 
العلج  ع ر  السيد   -  316673 رقم 
 ،B153288 رقم  الوطنية  البطاقة 
الذي قام بالسحويل عن طريق البيع 
4151 حصة اجس اعية لصائدة شركة 
الح د القابضة السجل السجاري رقم 

316673
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
اسسقالة السيد عبد الكريم العلج   •
العلج من وظيصسيه ا  لطصي  والسيد 
ك سي1ين في الشركة • تعيين مسي1ين 
العلج  السالم  عبد  السيد  جدد 

والسيد عبد املنعم العلج.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساه ات
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأس ال الشركة
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

مايلي: التسيي1
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 787514.

563I

LE LEGALISTE

E.C.R CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 E.C.R CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

اللة ياقوت زاوية مصطصى املعاني 
الطابق الثاني رقم 62 مركز الرياض 

- 21111 الدار البيضاء املغرب:
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.514117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية: 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 E.C.R  : ب خسصر تس يتها.  اإلقسضاء 

CONCEPT

القيام   -  : غرض الشركة بإيجاز 

السجديد،  البناء،  السطوير،  بأع ال 

الخارجي واألع ال  الديكور الداخلي، 

املخسلصة.

تصدير،  اسسي1اد،   ، بيع  شراء،   -

ج يع  ت ثيل  تصنيع،  اسسغالل، 

املواد والع ليات املسعلقة  املنسجات، 

باألشياء املذكورة أعاله. 

املساعدة  السنسيق،  الدراسة،   

السقنية وتقديم أي خدمات.

عنوان املقر االجس اعي : شارع اللة 

ياقوت زاوية مصطصى املعاني الطابق 

الثاني رقم 62 مركز الرياض - 21111 

الدار البيضاء املغرب. 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي

 511  : اسنيسلة  إلياس  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة

حصة   511  : طيان  السيدة وفاء 

بقي ة 111 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء

عنوانه  اسنيسلة  إلياس  السيد 

سيدي   121 تجزئة حصيد الخي1 رقم 

معروف الدار البيضاء. 

السيدة وفاء طيان عنوانه اقامة 

 7 ع ارة س شقة   1 حديقة االزهار 

املح دية.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه  اسنيسلة  إلياس  السيد 

سيدي   121 تجزئة حصيد الخي1 رقم 

معروف الدار البيضاء. 

السيدة وفاء طيان عنوانه اقامة 

 7 ع ارة س شقة   1 حديقة االزهار 

املح دية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791817.

564I

AMIATIS CONSEIL

FRANGETT DECOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكسب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب

FRANGETT DECOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء، 14 زنقة أبو قاسم 

القط15ي )سابقا: زنقة شيصغوي) 

، بوركون. - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.72533

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 21 شتن15 2121 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

زنقة أبو قاسم   14 «الدار البيضاء، 

شيصغوي)  زنقة  )سابقا:  القط15ي 

البيضاء  الدار   21111  - بوركون.   ،

زنقة  «لدار البيضاء،15  إلى  املغرب» 

الطابق   ، إقامة سعيدة   ، أبو عباس 

 - بوركون.   ،  7 رقم  شقة   ، الثاني 

21111 الدار البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أكسوبر 2121 تحت رقم 749941.

565I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

PESCADOS CABA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
فندوق ال15يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
 PESCADOS CABA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجس اعي شارع 

مح د فاضل الس اللي ع ارة الهبة 
الطابق الثاني شقة رقم 14 - 73111 

الداخلة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.12485

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 12 يوليوز 2121 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1351.

566I

AMIATIS CONSEIL

T.M.C LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكسب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
T.M.C LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء، 68 تجزئة املسسقبل ، زنقة 
3 ، الطابق السصلي، محل رقم 13 
، سيدي معروف. - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
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تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.347425
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 23 يوليوز 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
«الدار البيضاء، 68 تجزئة املسسقبل 
، زنقة 3 ، الطابق السصلي، محل رقم 
13 ، سيدي معروف. - 21111 الدار 
البيضاء املغرب» إلى «الدار البيضاء، 
الطابق  النافري,  أح د  زنقة   41
السصلي , شقة رقم 3 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أكسوبر 2121 تحت رقم 749941.

567I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

PESCADOS CABA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
فندوق ال15يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
 PESCADOS CABA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د فاضل الس اللي ع ارة الهبة 
الطابق الثاني شقة رقم 14 - 73111 

الداخلة املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.12485

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2121 تم تعيين  12 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

اقشيقيش ادريس ك سي1 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1351.

568I

فدكريد كونساي

 TRADING QUALITY
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

فدكريد كونساي
81 زنقة يوسف بن تاشصين برشيد ، 

26111، برشيد املغرب
 TRADING QUALITY SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 68 شارع 
موالي اس اعيل برشيد - 26111 

برشيد املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.11415

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يونيو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العالم  هشام  )ة)  السيد  تصويت 
511 حصة اجس اعية من أفل 511 
حصة لصائدة السيد )ة) شصيق املالح 

بساريخ 15 يونيو 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   23 بساريخ  ب15شيد  االبسدائية 

2121 تحت رقم 798.
569I

ALI HOUSSA

LBISM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل السصصية

ALI HOUSSA
رقم 299 امللعب البلدي ص-ب 86 
تنجداد الرشيدية، 52611، تنجداد 

املغرب
LBISM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : القرية 
الن ودجية رقم 79 ، بلوك 13 
تنجداد، الرشيدية. - 52611 

تنجداد املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.3255

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2121 يوليوز   18 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   LBISM حل 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   311.111 رأس الها 

مقرها اإلجس اعي القرية الن ودجية 

تنجداد،   13 بلوك   ،  79 رقم 

تنجداد املغرب   52611  - الرشيدية. 

نتيجة لت1اكم الخسائر.

و عين:

قيدوش  موحى  السيد)ة) 

تنجداد  السات  قصر  وعنوانه)ا) 

)ة)  تنجداد املغرب ك صصي   52611

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

القرية  وفي   2121 يوليوز   18 بساريخ 

 13 بلوك   ،  79 رقم  الن ودجية 

تنجداد، الرشيدية. - 52611 تنجداد 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 374.

571I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKLOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 

فندوق ال15يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

DAKLOG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

العركوب رقم 7724-11 - 73111 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

18745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DAKLOG
وحدة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسخزين والسج يد.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 73111  -  11-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : بوستى  ح يد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوستى  ح يد  السيد 
 27 كلم  فاكبوند  اوسيان  فندق 

العركوب 73111 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوستى  ح يد  السيد 
 27 كلم  فاكبوند  اوسيان  فندق 

العركوب 73111 الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

يونيو 2121 تحت رقم 1146.
571I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 SOCIÉTÉ DIVERS
FONCTION

إعالن مسعدد القرارات

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زنقة بورسعيد حي الصسح ع ارة بالل 
طابق االول الشقة رقم 11 العيون ،
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 71111، العيون املغرب
 SOCIÉTÉ DIVERS FONCTION
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: حي 

االداري شارع الحسن الثاني بدون 
رقم - 71151 طرفاية املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.24613
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 29 غشت 2118
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصة   171 بيع   : حصص  تصويت 
سالم  مح د  السيد  ملك  في  كانت 
ملك  في  كانت  حصة  و171  البشرة 
السيد  لصالح  دليل  ح ود  السيد 

الرحال اداه 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مديرا  اداه  الرحال  السيد  تعيين 

للشركة لصت1ة غي1 محددة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصة   171 بيع   : حصص  تصويت 
سالم  مح د  السيد  ملك  في  كانت 
ملك  في  كانت  حصة  و171  البشرة 
السيد  لصالح  دليل  ح ود  السيد 
الرحال  السيد  تعيين  اداه،  الرحال 
اداه مديرا للشركة لصت1ة غي1 محددة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   15 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2118 تحت رقم 1968/18.
572I

AMIATIS CONSEIL

JAD JUS ET FOOD
إعالن مسعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكسب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
JAD JUS ET FOOD «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: منصور 
11 ، بلوك 52 ، فهيب الرومي ، 

محل رقم 52 ب ، سيدي ال15نو�سي 
- - الدار البيضاء املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.444655

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 21 شتن15 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 BY تغيي1 اسم الشركة الذي أفبح •
 JAD JUS ET من   

ً
بدال  SANAA.B

.FOOD
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
على  الشركة  تغيي1غرض   • مايلي: 
النحو السالي: - إدارة وتشغيل فالون 
 من إدارة 

ً
حالقة وتج يل حديث. بدال

ع ليات تجارية أو فناعية أو زراعية.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: • اسسقالة السيد هشام عزيز 
من مهامه   BJ167917 البطاقة رقم 
ك سي1 وحيد. • تعيين مسي1ة وحيدة 
سناء  السيدة  للشركة  وجديدة 

.BB24631 بوع امة ، البطاقة رقم
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

التس ية االجس اعية
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الهذف اإلجس اعي 
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

مايلي: التسيي1
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أكسوبر 2121 تحت رقم 749931.
573I

ficogedek sarl au

 HAFID TRANSPORT SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 HAFID TRANSPORT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 31 
مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس - 

51151 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.45189

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2121 ماي   31 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 HAFID الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   TRANSPORT SARL AU
وعنوان  درهم   111.111 رأس الها 
مكرر   31 رقم  اإلجس اعي  مقرها 
 51151  - حي االمان مكناس   8 زنقة 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

النشاط السجاري.
 31 و حدد مقر السصصية ب رقم 
 - مكناس  االمان  حي   8 زنقة  مكرر 

51151 مكناس املغرب. 
و عين:

الوليدي  توفيق  السيد)ة) 
 . تواركة  لي1اك   611 وعنوانه)ا) 
مكناس املغرب ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 254.
574I

Global Infobel

STE FAWATEEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc

STE FAWATEEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الراشدية رقم 1 حي موالي رشيد 

انزكان انزكان 81111 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

23991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. FAWATEEN

غرض الشركة بإيجاز : فنع وبيع 

مواد السغدية والسج يل .

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رشيد  موالي  حي   1 رقم  الراشدية 

انزكان انزكان 81111 انزكان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : اولكبي1  الزهرة  فاط ة  السيدة 

511 حصة بقي ة 111 درهم للحصة 

السيدة مريم اولكبي1 : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

اولكبي1  الزهرة  فاط ة  السيدة 

عنوانه)ا) حي زالكا رقم 11 حي لي1اك 

انزكان 81111 انزكان املغرب.

عنوانه)ا)  اولكبي1  مريم  السيدة 

 15 حي سيدي حاج سعيد دراركة ى 

انزكان 81111 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

اولكبي1  الزهرة  فاط ة  السيدة 

عنوانه)ا) حي زالكا رقم 11 حي لي1اك 

انزكان 81111 انزكان املغرب.
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عنوانه)ا)  اولكبي1  مريم  السيدة 
 15 حي سيدي حاج سعيد دراركة ى 

انزكان 81111 انزكان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1679.

575I

AMIATIS CONSEIL

ARRAED PROMO
إعالن مسعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكسب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
ARRAED PROMO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: طريق 
الواحة، زنقة 3، رقم 6 ، الطابق 
الرابع - - الدار البيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.411245
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2121
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
املوافقة على شريك جديد   • مايلي: 
العلج،  سامية  السيدة  الشركة،  في 
 •  BK46622 رقم  الوطنية  البطاقة 
القبول واملوافقة على الس15ع بحصة 
ح زة  السيد  بين  واحدة  إجس اعية 

العلج وابنسه السيدة سامية العلج.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
في رأس ال الشركة  الزيادة   • مايلي: 
درهم   16.980.000,00 قدره  ب بلغ 
عن طريق إدماج الديون املسسحقة 
للشركة  الجارية  الحسابات  في 
إلى  درهم   20.000,00 من  لينسقل 
طريق  عن  درهم،   17.000.000,00
إجس اعية  حصة   169.811 افدار 
لكل  درهم   100,00 بقي ة  جديد 
 171.111 إلى   211 من  مرق ة  منها 

ومحررة بالكامل.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساه ات

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأس ال الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 788829.

576I

Majorel Morocco

MAJOREL MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي1 جديد للشركة

Majorel Morocco

 502BD AL QODS,& 511

 CASABLANCA PARK

 NEARSHORE, SHORE18,

 LES LOCAUX 5ème Etage,

 Casablanca، 20000،

Casablanca Maroc

Majorel Morocco شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1111 

 boulevard Al qods shore 18

 Les locaux 501et 502 5 ème

étage sidi maarouf 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم تعيين   2121 أبريل   31 املؤرخ في 

 Alain (مسي1 جديد للشركة السيد)ة

BERGEL JEAN LUC ك سي1 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789454.

577I

AMIATIS CONSEIL

AL YASSIRE INVEST
إعالن مسعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكسب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
AL YASSIRE INVEST «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: طريق 
الواحة، زنقة 3، رقم 6 ، الطابق 
األول مكسب رقم 111 - - الدار 

البيضاء املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.414777

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2121 تم اتخاذ  14 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
املوافقة على شريك جديد   • مايلي: 
العلج،  سامية  السيدة  الشركة،  في 
 •  BK46622 رقم  الوطنية  البطاقة 
القبول واملوافقة على الس15ع بحصة 
ح زة  السيد  من  واحدة  إجس اعية 
سامية  السيدة  ابنسه  لصائدة  العلج 

العلج.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
في رأس ال الشركة  الزيادة   • مايلي: 
درهم   24.980.000,00 قدره  ب بلغ 
عن طريق إدماج الديون املسسحقة 
للشركة  الجارية  الحسابات  في 
إلى  درهم   20.000,00 من  لينسقل 
طريق  عن  درهم،   25.000.000,00
إجس اعية  حصة   249.811 افدار 
لكل  درهم   100,00 بقي ة  جديد 
 251.111 إلى   211 من  مرق ة  منها 

ومحررة بالكامل.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساه ات
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأس ال الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 788828.

578I

LE LEGALISTE

FACON EXPRESS OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FACON EXPRESS OFFICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد,

وعنوان مقرها اإلجس اعي 75 ، شارع 

أنصا، زاوية زنقة كلوس دي بروفانس 

،الطابق 9 ، الشقة ب 8 - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد.
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.514119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية.

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها.  ب خسصر  اإلقسضاء 

FACON EXPRESS OFFICE

شراء،   -  : بإيجاز  غرض الشركة 

بيع، اسسي1اد، تصدير، توزيع، تسويق 

ومعدات  أجهزة  املكسبية،  اللوازم 

الك بيوتر، املواد االستهالكية واملواد,

اإلشهار,

تصدير،  اسسي1اد،  بيع،  شراء، 

توزيع وتسويق املنسجات الغذائية,

مجال  في  بدراسات  القيام 

االتصال والتسويق,

 أع ال الطباعة واالسسنساخ,

املكاتب  تجهيز  بأع ال  القيام   

واألماكن املهنية,
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واملشورة  السوجيه  السدريب، 

للشركات,

عنوان املقر االجس اعي : 75 ، شارع 
أنصا، زاوية زنقة كلوس دي بروفانس 

 21111  -  8 الشقة ب   ،  9 ،الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي,
جلون  بن  عادل  مح د  السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   1.111  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء.
جلون  بن  عادل  مح د  السيد 
 3 الطابق  مابيلون  زنقة   14 عنوانه 

شقة 15 فال فلوري الدار البيضاء. 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة
جلون  بن  عادل  مح د  السيد 
 3 الطابق  مابيلون  زنقة   14 عنوانه 

شقة 15 فال فلوري الدار البيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791816.

579I

THK CONSULTING

THK CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THK CONSULTING

 N°5 ,Rue Ghassan kanafani

 Espace jardin lala Meryem

 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC

THK CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 32 

شارع 218 عين قادوس حي املصلى - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
65815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يناير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 THK  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONSULTING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
أحسضان   - األدارية  -األستشارات 

الشركات.
 32 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
218 عين قادوس حي املصلى -  شارع 

31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   51  : السيد طارق قصري 

بقي ة 111 درهم للحصة .
حصة   51  : السيد ح زة خليصي 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  قصري  طارق  السيد 
مهراز  ظهر  الغول  باب   111 رقم 

31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  خليصي  ح زة  السيد 
رقم 34 قيسارية فنهاجي زقاق لحجر 

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  قصري  طارق  السيد 
مهراز  ظهر  الغول  باب   111 رقم 

31111 فاس املغرب
عنوانه)ا)  خليصي  ح زة  السيد 
رقم 34 قيسارية فنهاجي زقاق لحجر 

31111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بصاس بساريخ 11 يناير 2121 

تحت رقم -.

581I

شركة محاسبة فايم

 STE INSTITUT HIRAA
 ENSEIGNEMENT PRIVE

SARL
إعالن مسعدد القرارات

شركة محاسبة فايم
شارع الدرفوفي ع ارة السعادة 
الطابق الثالث رقم 6 ، 61111، 

وجدة مغرب
 STE INSTITUT HIRAA

 ENSEIGNEMENT PRIVE SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 21 زنقة 
ابن الهيثم - 63151 احصي1 املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.1121
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
اتخاذ  تم   2121 ماي   11 في  املؤرخ 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االجس اعي  املقر  عنوان  تصحيح 
زنقة ابن الهيثم  للشركة ليصبح:21 

احصي1
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تم استبدال املسي1ة السابقة للشركة 
باملسي1  خديجة  فادقي  السيدة 
النائب  مح دواملسي1  جبارة  السيد 
الرح ن  عبد  كروط  السيد  عنه 

وذلك ملدة غي1 محددة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
املقر  يخص  /الذي  رقم  بند 
مايلي:  على  ينص  الذي  االجس اعي: 
زنقة  املقر االجس اعي للشركة هو:21 

ابن الهيثم احصي1
تسيي1  يخص  /الذي  رقم  بند 
مايلي:  على  ينص  الذي   : الشركة 
مسي1ي الشركة ملدة غي1 محددة ه ا: 
واملسي1  مح د  السيدجبارة  املسي1 
عبد  كروط  السيد  عنه  النائب 

الرح ن
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بساريخ  ب15كان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 439.
581I

ADYEL & ASSOCIES

CHACUN CHEZ SOI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc

CHACUN CHEZ SOI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 131 شارع 

أنصا ، إقامة أزور ، مكسب رقم 11 

ب ، الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514235

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHACUN CHEZ SOI

نشاط   -  : غرض الشركة بإيجاز 

إدارة   ، املعامالت العقارية والسجارية 

ونقل   ، إدارة امل سلكات   ، اإليجارات 

األنشطة  وج يع  السجارية  األع ال 

املرتبطة بشكل مباشر أو غي1 مباشر 

هذا  على  املحدد  الشركة  بهدف 

النحو.

واإلدارة  واالسسحواذ  اإلنشاء   -

السجارية  املؤسسات  لج يع  الحرة 

والوكاالت العقارية وغي1ها ، وتأجي1 أو 

شراء أي عقار ي كن اسسخدامه بأي 

شكل من األشكال لغرض الشركة..

 131  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع أنصا ، إقامة أزور ، مكسب رقم 

11 ب ، الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ديصيد داني يان مارغوتين : 

51 حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 : الندر  جوينيل  فانيسا  السيدة 

51 حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ديصيد داني يان مارغوتين 
الربيع  زهرة  من  زقاق   3 عنوانه)ا) 

فرنسا  كلوتيلد  سانت   97491

97491 سانت كلوتيلد فرنسا.

الندر  جوينيل  فانيسا  السيدة 
الربيع  زهرة  من  زقاق   3 عنوانه)ا) 

فرنسا  كلوتيلد  سانت   97491

97491 سانت كلوتيلد فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد ديصيد داني يان مارغوتين 
الربيع  زهرة  من  زقاق   3 عنوانه)ا) 

فرنسا  كلوتيلد  سانت   97491

97491 سانت كلوتيلد فرنسا

الندر  جوينيل  فانيسا  السيدة 
الربيع  زهرة  من  زقاق   3 عنوانه)ا) 

فرنسا  كلوتيلد  سانت   97491

97491 سانت كلوتيلد فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم -.

582I

موثق

ميسم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

موثق
زاوية شارع يعقوب املنصور وزنقة 

لبنان اقامة اميطاف ب الطابق 

االول شقة رقم 2 جليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب

ميسم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مراكش 
سيدي غانم الحي الصناعي الطابق 

الثاني 243 - 41111 مراكش 
املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3388
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2121 يوليوز   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ع ر  الجزولي  )ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   1.111
1.111 حصة لصائدة السيد )ة) حانة 

ماء العينين بساريخ 11 يوليوز 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   13 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 9114.

583I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

MED GARDEN
إعالن مسعدد القرارات

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
MED GARDEN «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: 23، شارع 
علي عبدالرزاق، رسين، معاريف - - 

الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.31294

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 14 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
سهم   511 نقل  على  املوافقة   .1
للسيد  سعيد  بوقنوف  السيد  من 

الخ �سي إس اعيل.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اسسقالة السيد بل قدم ع ر من   .2

مهامه ك سي1.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد الخ �سي إس اعيل   .3

مسي1ًا جديًدا .

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املعدل  األسا�سي  النظام  اعس اد 

للشركة.

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشكليات والصالحيات

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791179.

584I

comptable - lafrikh said 

BCDT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي1 جديد للشركة

comptable - lafrikh said

 N° 60 rue 01 assaka Khénifra ،

25063، bejaad maroc

BCDT SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الزرقطوني الع ارة 2 الطابق 1 

الشقة رقم 11 - 54111 خنيصرة 

املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1911

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2121 تم تعيين  11 غشت  املؤرخ في 

مسي1 جديد للشركة السيد)ة) لصريخ 

سعيد ك سي1 وحيد

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

25 غشت  االبسدائية بخنيصرة بساريخ 

2121 تحت رقم 321/2121.

585I

Conexper ingénierie

CONEXPER INGÉNIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

Conexper ingénierie

إقامة جاد، زنقة 6، رقم 27، شقة 

4. ، 31191، فاس املغرب

CONEXPER INGÉNIERIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 44 شارع 

مح د السالوي فاس - 31111 فاس 

املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.61743

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 12 غشت 2121 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 - فاس  السالوي  مح د  شارع   44»

31111 فاس املغرب» إلى «إقامة جاد 
 ،27 رقم   ،6 زنقة   ، )طريق مكناس) 

شقة 4. - 31191 فاس املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15   12 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3973.

586I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سي1فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كيستافيان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سي1فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44111، 

الصويرة املغرب

كيسسافيان شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 

بالطابق الساني رقم 18 زنقة ح ان 

الصطواكي الصويرة - 44111 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

كيسسافيان .

تاجر   -(1  : غرض الشركة بإيجاز 

 -(2  - السقليدية  واملنسجات  املواد 

اإلسسي1اد   -  (3  - السجارة اإللكت1ونية 

والسصدير ..

شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة ح ان   18 الساني رقم  بالطابق 

 44111  - الصويرة  الصطواكي 

الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد عز الدين شيكر 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد عز الدين شيكر عنوانه)ا) 
الصطواكي  ح ان  زنقة   18 رقم 

الصويرة 44111 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد عز الدين شيكر عنوانه)ا) 
الصطواكي  ح ان  زنقة   18 رقم 

الصويرة 44111 الصويرة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ 16 غشت 

2121 تحت رقم 269.

587I

ficogedek sarl au

 SEKKOUR IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 SEKKOUR IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 

الكائن برقم 31 الطابق السصلي 
زنقة 23 فسح الزهر - 51111 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

54185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SEKKOUR IMPORT EXPORT

السصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالسسي1اد

وسيط.

املحل   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الكائن برقم 31 الطابق السصلي زنقة 

مكناس   51111  - الزهر  فسح   23

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : سكور  مليكة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سكور  مليكة  السيدة 
 51151 مكناس   2 مرجان   616 رقم 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  سكور  مليكة  السيدة 
 51151 مكناس   2 مرجان   616 رقم 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3918.

588I

شركة الحسي ة لالستشارات ش.م.م

 STE JOUDIA FRESH FOOD

SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسي ة لالستشارات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 STE JOUDIA FRESH FOOD

SARL A.U شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

املنتزه بوجيبار حي اكار ازكواغ 

الحسي ة - 32111 الحسي ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 JOUDIA FRESH FOOD SARL

.A.U

السعبئة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

والسغليف.

- االسسي1اد والسصدير..

طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ازكواغ  اكار  حي  بوجيبار  املنتزه 

الحسي ة - 32111 الحسي ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السقالي  زكرياء  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السقالي  زكرياء  السيد 

 32111 17 شارع تروكوت الحسي ة 

الحسي ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  السقالي  زكرياء  السيد 

 32111 17 شارع تروكوت الحسي ة 

الحسي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالحسي ة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 762.

589I
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KAMDOU CAR SARL AU

KAMDOU CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

KAMDOU CAR SARL AU
 RUE BIR ANZARANE KISSARIAT

 ALW ARD IMM 18 N 04 ،
90000، TANGER MAROC
KAMDOU CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع بي1 
انزران قيسارية الورود ع ارة 18 
رقم 4 - . - 91111 طنجة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.92751
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مح د السطي  )ة)  تصويت السيد 
أفل  من  اجس اعية  حصة   5.111
دنيا  )ة)  5.111 حصة لصائدة السيد 

فداق بساريخ 14 غشت 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   19 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7443.

591I

CAF MAROC

 SLS FORMATIONS ET
CONSEILS

إعالن مسعدد القرارات

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

TANGER MAROC
 SLS FORMATIONS ET

CONSEILS «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة واد 
زيز الرقم 21 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 17 - 91111 طنجة 
املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.96611

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2121 يونيو   21 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

تحويل املقر االجس اعي الحالي  مايلي: 

 21 زنقة واد زيز رقم   » للشركة من 

 «7 اقامة كاسطيا الطابق الثاني رقم 

61 تجزئة املنظر الج يل طريق  الى « 

تطوان، الطابق الثاني رقم 11 « 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الذي  املعنية:  البنود  رقم  بند 

ينص على مايلي: بالسعديل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245519.

591I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAMAYOZ LIBRAIRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 

فندوق ال15يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

TAMAYOZ LIBRAIRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

لكسيكسات تقاطع شارع لساركا 

وتنيغي1 - 73111 الداخلة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12687

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تصويت السيد )ة) الشيخ اليدا�سي 
أفل  من  اجس اعية  حصة   511
مبارك  )ة)  حصة لصائدة السيد   51

العالوي بساريخ 13 غشت 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1349.
592I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAMAYOZ LIBRAIRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
فندوق ال15يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
TAMAYOZ LIBRAIRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجس اعي حي 

الكسيكسات تقاطع شارع لساركا 
وتينغي1 - 73111 الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12687
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 13 غشت 2121 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1349.
593I

KAMDOU CAR SARL AU

KAMDOU CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

KAMDOU CAR SARL AU
 RUE BIR ANZARANE KISSARIAT

 ALW ARD IMM 18 N 04 ،
90000، TANGER MAROC

KAMDOU CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع بي1 
انزران قيسارية الورود ع ارة 18 
رقم 4 - . - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.92751
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2121 تم تعيين  14 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

فداق دنيا ك سي1 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7443.

594I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAMAYOZ LIBRAIRIE
مج وعة ذات النصع االقسصادي

تعيين مسي1 جديد للشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
فندوق ال15يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
TAMAYOZ LIBRAIRIE مج وعة 

ذات النصع االقسصادي
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

كسيكسات تقاطع شارع لساركا 
وتينغي1 - 73111 الداخلة املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12687
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2121 تم تعيين  13 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

العالوي مبارك ك سي1 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1349.

595I
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NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

CAFE BERRIYAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NEW COMPTA SOLUTIONS
SARL AU

 73ROUTE DE TETOUAN
 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53 ETG 4 N ° 8 ، 90000،
TANGER MAROC

CAFE BERRIYAN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطريق 
الوطنية رقم 16 مركز قصر املجاز - 

94152. طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118161
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CAFE  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. BERRIYAN
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

الطريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - 16 مركز قصر املجاز  الوطنية رقم 

94152. طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   51  : بريان  السيد مح د 

بقي ة 1.111 درهم للحصة .
51 حصة   : السيد الحسين بريان 

بقي ة 1.111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بريان  مح د  السيد 
دوار غاللة قصر املجاز فحص انجرة 

94152. طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  بريان  الحسين  السيد 

دوار واد اغاللة حومة كرنيوة قصر 

طنجة   94152 انجرة  فحص  املجاز 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بريان  مح د  السيد 

دوار غاللة قصر املجاز فحص انجرة 

94152 طنجة املغرب

عنوانه)ا)  بريان  الحسين  السيد 

دوار واد اغاللة حومة كرنيوة قصر 

طنجة   94152 انجرة  فحص  املجاز 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   12 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 244116.

596I

شركة محاسبة فايم

 INSTITUT HIRAA

 ENSEIGNEMENT PRIVE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

شركة محاسبة فايم

شارع الدرفوفي ع ارة السعادة 

الطابق الثالث رقم 6 ، 61111، 

وجدة مغرب

 INSTITUT HIRAA

 ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 21 زنقة 

ابن الهيثم - 63151 احصي1 املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1121

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 ماي   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

يوسف جبارة  )ة)  تصويت السيد 

167 حصة اجس اعية من أفل 333 

حصة لصائدة السيد )ة) مح د جبارة 

بساريخ 11 ماي 2121.

يوسف جبارة  )ة)  تصويت السيد 
166 حصة اجس اعية من أفل 333 
)ة) كروط عبد  حصة لصائدة السيد 

الرح ن بساريخ 11 ماي 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   28 بساريخ  ب15كان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 439.

597I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BRAHIM KHLILI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
فندوق ال15يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
 BRAHIM KHLILI SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي االمل 
2 بلوك 4 رقم 11 - 73111 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
19117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BRAHIM KHLILI SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املنسوجات البحرية.
عنوان املقر االجس اعي : حي االمل 
2 بلوك 4 رقم 11 - 73111 الداخلة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : الهادي  الحنصي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الهادي عنوانه)ا)  السيد الحنصي 

 372 رم  ي  بلوك  الوحدة  مدينة 

71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الهادي عنوانه)ا)  السيد الحنصي 

 372 رم  ي  بلوك  الوحدة  مدينة 

71111 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

يوليوز 2121 تحت رقم 1336.

598I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

PESCADOS CABA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 

فندوق ال15يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

 PESCADOS CABA MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د فاضل الس اللي ع ارة الهبة 

الطابق الثاني شقة رقم 14 - 73111 

الداخلة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12485

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 يوليوز   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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سواكي  س ي1  )ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   511
111 حصة لصائدة السيد )ة) ادريس 

اقشيقيش بساريخ 31 يونيو 2121.
ابراهيم  )ة)  السيد  تصويت 
511 حصة اجس اعية من  اضياضو 
)ة)  حصة لصائدة السيد   111 أفل 
يونيو   31 بساريخ  اقشيقيش  ادريس 

.2121
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1351.
599I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

GALERA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

GALERA TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية زنقة 
جبل طارق وزنقة الجزيرة الخضراء 

اقامة الجزيرة الخضراء رقم 26 
الطابق 2 مكسب رقم 7 طنجة - 

91111 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119555
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GALERA TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.

عنوان املقر االجس اعي : زاوية زنقة 

جبل طارق وزنقة الجزيرة الخضراء 
 26 رقم  الخضراء  الجزيرة  اقامة 

 - طنجة   7 رقم  مكسب   2 الطابق 

91111 طنجة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : الح دوني  أمينة  السيدة 

حصة بقي ة 51.111 درهم للحصة .

511 حصة   : السيد زهي1 بنشليح 

بقي ة 51.111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الح دوني  أمينة  السيدة 

حي مسنانة قطاع الضياء  عنوانه)ا) 
زنقة ال15يق 91111 طنجة املغرب .

عنوانه)ا)  بنشليح  زهي1  السيد 

الواحد  عبد  زنقة  الضحى  تجزئة 

طنجة   9111  42 القطعة  الهبطي 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الح دوني  أمينة  السيدة 

حي مسنانة قطاع الضياء  عنوانه)ا) 
زنقة ال15يق 91111 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7543.

611I

ste ovada

STE SALAH FILAHA SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ste ovada

 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad ، 35100،

guercif maroc

 STE SALAH FILAHA SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي حرشة 
عراس – جرسيف - 35111 

جرسيف املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1759

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   13 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
االشغال املخسلصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بساريخ  بجرسيف  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1137.

611I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سي1فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كابيني نزار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سي1فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44111، 
الصويرة املغرب

كابيني نزار شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مساكنة 
لدى شركة « كونديكسور ترافو» 

مقرها باملحل السجاري رقم 11 سوق 
اربعاء تاكوشت ت نار إقليم الصويرة 

- 44111 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

كابيني   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

نزار.

مكسب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات واألبحات .

مساكنة   : عنوان املقر االجس اعي 

ترافو»  كونديكسور   » شركة  لدى 
مقرها باملحل السجاري رقم 11 سوق 

اربعاء تاكوشت ت نار إقليم الصويرة 

- 44111 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : الصشاري  نزار  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الصشاري  نزار  السيد 

الخطابي  الكريم  عبد  شارع   1247

السجزئة 5 الصويرة 44111 الصويرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  الصشاري  نزار  السيد 

الخطابي  الكريم  عبد  شارع   1247

السجزئة 5 الصويرة 44111 الصويرة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ 11 غشت 

2121 تحت رقم 266.

612I

ACOMS Consulting

DAMELAB SARL
إعالن مسعدد القرارات

ACOMS Consulting
رقم 2 ع ارة 13 شارع ادريس 2 م ج 

، 51111، مكناس املغرب

DAMELAB SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
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وعنوان مقرها االجس اعي: محل 

س 26 ع ارة 2 ابن رشد الجديد - 

51111 مكناس املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.28457

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 18 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املنعم  عبد  زعيمي  السيد  اسسقالة 

منصبه مسي1 مساعد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

جايي  ع راني  السيدة  تعيين  مايلي: 

حرية ك سي1 وحيد للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3834.

613I

somadik

STE KEDDAR TRANS
إعالن مسعدد القرارات

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

STE KEDDAR TRANS «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 1154 

ج مدينة الوفاق العيون - 71111 

العيون املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.32669

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 25 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

كدار  السيد  من  حصة   511 بيع 

ابراهيم إلى السيدكدار املصطصى.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:
لشركة من  االنوني  الشكل  تغيي1 
الى شركة  شركة دات شريك وحيد 

دات املسوولية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  األسا�سي  القانون  تعديل 

بالصصل 6 و7
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
24 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2121 تحت رقم 2758.

614I

Majorel Morocco

TWIN TRUST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

Majorel Morocco
 502BD AL QODS,& 511

 CASABLANCA PARK
 NEARSHORE, SHORE18,
 LES LOCAUX 5ème Etage,

 Casablanca، 20000،
Casablanca Maroc

TWIN TRUST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 casablanca nearshore shore
 18 plateau 403 4ème Etage -

21111 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تعيين   2121 أبريل   31 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 
ALAIN BERGEL JEAN LUC ك سي1 

آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789451.

615I

Majorel Morocco

MAJOREL ACADEMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

Majorel Morocco
 502BD AL QODS,& 511

 CASABLANCA PARK
 NEARSHORE, SHORE18,
 LES LOCAUX 5ème Etage,

 Casablanca، 20000،
Casablanca Maroc

MAJOREL ACADEMY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 
 MOHAMED KAMAL - 20000

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2121 أبريل   31 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 
ALAIN BERGEL JEAN LUC ك سي1 

آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789453.

616I

ste controle balance sarl

SOCIETE BOUNYAN DALYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسسدراك خطٍإ

اسسدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرس ية

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

maroc
 SOCIETE BOUNYAN DALYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

االنارة 3 رقم 119 - 51111 مكناس 
املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسسدراك 

ماي   15 بساريخ   5662 الرس ية عدد 

.2121

بدال من : شركة السوفية باألسهم

املسؤولية  ذات  شركة   : يقرأ 

املحدودة

الباقي بدون تغيي1.

617I

Majorel Morocco

MAJOREL AFRICA

شركة املساه ة

تعيين مسي1 جديد للشركة

Majorel Morocco

 502BD AL QODS,& 511

 CASABLANCA PARK

 NEARSHORE, SHORE18,

 LES LOCAUX 5ème Etage,

 Casablanca، 20000،

Casablanca Maroc

MAJOREL AFRICA شركة 

املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 

 MOHAMED KAMAL 26

 MOHAMED KAMAL 20000

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2121 أبريل   31 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

ALAIN BERGEL JEAN LUC ك سي1 

آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789452.

618I
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EYAK GROUP

C-FIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

C-FIVE
C-FIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 32 شارع 
البنصسج - سكن الزيسونة الدور 
الثاني رقم 21 - 21131 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

512775
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
.C-FIVE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها
غرض الشركة بإيجاز : االسسحواذ 
على مساه ة أو مصلحة مباشرة أو 
، بأي شكل من األشكال  غي1 مباشرة 
في أي شركة أو مؤسسة لها غرض   ،

م اثل أو ثانوي.
 32  : االجس اعي  املقر  عنوان 
الزيسونة  سكن   - البنصسج  شارع 
الدار   21131 - 21 الدور الثاني رقم 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 211  : يوسف  الوادي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
211 حصة   : السيد لبيض اح د 

بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد املنصوري اإلدري�سي مح د 
111 درهم  211 حصة بقي ة   : أمين 

للحصة .
حصة   411  : السيد منيغ مح د 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

الوادي يوسف عنوانه)ا)  السيد 
طابق   7 شقة   5 إقامة البشي1 م س 
1 حي الصسح 3 عين شق 21481 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  اح د  لبيض  السيد 
الدار البيضاء   21199 زنقة انيزي   9

املغرب.
اإلدري�سي  املنصوري  السيد 
مح د أمين عنوانه)ا) 33 مكرر زنقة 
فلوري  فال   8 ش   4 ط  لوتيسيان 

21391 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  مح د  منيغ  السيد 
143 شارع املوحدين لبيطا الدكارات 

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
اإلدري�سي  املنصوري  السيد 
مح د أمين عنوانه)ا) 33 مكرر زنقة 
فلوري  فال   8 ش   4 ط  لوتيسيان 

21391 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  مح د  منيغ  السيد 
143 شارع املوحدين لبيطا الدكارات 

31111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.
619I

Majorel Morocco

 MAJOREL AFRICA
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي1 جديد للشركة

Majorel Morocco
 502BD AL QODS,& 511

 CASABLANCA PARK
 NEARSHORE, SHORE18,
 LES LOCAUX 5ème Etage,

 Casablanca، 20000،
Casablanca Maroc

 MAJOREL AFRICA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE وعنوان مقرها اإلجس اعي

 SOUMAYA RESIDENCE

 CHEHRAZED3,5ème étage

n°22 Palmier 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم تعيين   2121 أبريل   31 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

ALAIN BERGEL JEAN LUC ك سي1 

آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 788714.

611I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

GHELALA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

 NEW COMPTA SOLUTIONS

SARL AU

 73ROUTE DE TETOUAN

 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53 ETG 4 N ° 8 ، 90000،

TANGER MAROC

GHELALA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : عين 

دالية الصغي1ة - 91111 طنجة 

املغرب..

قصل السصصية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

. 115225

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تقرر حل  11 ف15اير  املؤرخ في 

ذات  شركة   GHELALA TRANS

رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   111.111

 - الصغي1ة  دالية  عين  اإلجس اعي 
91111 طنجة املغرب. نتيجة لسدهور 

النشاط السجاري.

و عين:

بوسرارف  مح د  السيد)ة) 

 11 وعنوانه)ا) حي راس لوطا زنقة د 

املغرب  الصنيدق   93112  21 رقم 

ك صصي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 11 ف15اير 2121 وفي عين دالية 

الصغي1ة - 91111 طنجة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7587 .

611I

Majorel Morocco

MAJOREL OUTSOURCING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

Majorel Morocco

 502BD AL QODS,& 511

 CASABLANCA PARK

 NEARSHORE, SHORE18,

 LES LOCAUX 5ème Etage,

 Casablanca، 20000،

Casablanca Maroc

 MAJOREL OUTSOURCING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 nearhore وعنوان مقرها اإلجس اعي

 park, shore 18 RDC 003 -

21111 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم تعيين   2121 أبريل   31 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

ALAIN BERGEL JEAN LUC ك سي1 

آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789449.

612I
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EYAK GROUP

EYAK GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EYAK GROUP

EYAK GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 32 شارع 

البنصسج - سكن الزيسونة الدور 

الثاني رقم 21 - 21131 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

512337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EYAK  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.GROUP

غرض الشركة بإيجاز : االسسحواذ 

على مساه ة أو مصلحة مباشرة أو 

، بأي شكل من األشكال  غي1 مباشرة 

في أي شركة أو شركة ذات غرض   ،

م اثل أو ثانوي.

 32  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الزيسونة  سكن   - البنصسج  شارع 

الدار   21131 - 21 الدور الثاني رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : يوسف  الوادي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 : الحكيم  عبد  خرساني  السيد 

511 حصة بقي ة 111 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الوادي يوسف عنوانه)ا)  السيد 
طابق   7 شقة   5 إقامة البشي1 م س 
1 حي الصسح 3 عين شق 21481 الدار 

البيضاء املغرب.
الحكيم  عبد  الخرساني  السيد 
 1 ش  ملوية ط1  زنقة   1 عنوانه)ا) 

21131 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الوادي يوسف عنوانه)ا)  السيد 
طابق   7 شقة   5 إقامة البشي1 م س 
1 حي الصسح 3 عين شق 21481 الدار 

البيضاء املغرب
الحكيم  عبد  الخرساني  السيد 
 1 ش  ملوية ط1  زنقة   1 عنوانه)ا) 

21131 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.
613I

QUALIMAINT SARL AU

 OPERATIONAL
 EXCELLENCE BUSINESS

PARTNERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة كالي انت 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
راس املال 41111 درهم 

العنوان : رقم 11 فضاء رياض فاس 
. زنقة اللة عائشة . الطابق الرابع 

املكسب رقم 21 فاس.
31111

اوبي1اسيونال اكسيالنس بيسنيس 
بارتن1

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد )في طور السصصية) 

مقرها وعنوانها 
االجس اعي 46 محج الزرقطوني 

الطابق الثاني الشقة رقم 6 الدار 
البيضاء 21111

الدار البيضاء املغرب
 حل الشركة 

 السقييد في السجل السجاري رقم 
425437

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 11 يوليوز 2121 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
اوبي1اسيونال  الوحيد  الشريك  ذات 

اكسيالنس بيسنيس بارتن1
درهم   111111 رأس الها  مبلغ 
محج   46 االجس اعي  مقرها  وعنوان 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة رقم 

6 الدار البيضاء 21111
الدار البيضاء املغرب 

كبي1ة  خسارة  تحقيق  ل  نتيجة   
مسواضعة  نتيجة  وتحقيق   2119 في 
للغاية في عام 2121 وتوقف النشاط 
 (19 )كوفيد  الصحية  االزمة  بسبب 
من   ¾ وتراكم الخسائر التي تسجاوز 
رأس ال الشركة وحدد مقر السصصية 
في 46 محج الزرقطوني الطابق الثاني 

الشقة رقم 6 الدار البيضاء 21111
الدار البيضاء املغرب

امين  مح د  السيد)ة)  عين  و 
2الطابق الرابع  بلقايد وعنوانه رقم 
عين الشقف  املج ع السكني اس اء 
ك صصي)ة)  املغرب  فاس   31111
الحدود  اقسضاء  وعند  للشركة 
املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق
 املسعلقة بالسصصية 

لل حك ة  القانوني  االيداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 25211
614I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

NORTH FISH DAKHLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
فندوق ال15يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
NORTH FISH DAKHLA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

الصناعي بقعة رقم ا 216 - 73111 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

19123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 يوليوز   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NORTH FISH DAKHLA

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االس اك بالج لة.

الحي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 73111  -  216 الصناعي بقعة رقم ا 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   111  : السيد انوار غيالن 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 211  : غيالن  سكينة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 711  : الزيسوني  فوريا  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة فوريا الزيسوني عنوانه)ا) 

 92111 زنقة ابي الطيب العلمي   11

العرائش املغرب.

السيد انوار غيالن عنوانه)ا) رقم 

اكادير   81111 املح دي  حي   1711

املغرب.

السيدة سكينة غيالن عنوانه)ا) 

بلوك ه5 رقم 62 حي الداخلة 81111 

اكادير املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد انوار غيالن عنوانه)ا) رقم 
اكادير   81111 املح دي  حي   1711

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1395.

615I

FATIGEST

مقهى الوالدين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FATIGEST
 RUE DEJLA CASABLANCA ، 67
20140، CASABLANCA MAROC

مقهى الوالدين شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تقسيم 
كنزا رقم 6 و7 ج اعة املجاتية أوالد 
طالب مديونة 29491 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
478515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
مقهى   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

الوالدين.
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقاهي واملطاعم.
تقسيم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
6 و7 ج اعة املجاتية أوالد  كنزا رقم 
29491 الدار البيضاء  طالب مديونة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد جدلي عبد الخالق : 1.111 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

الخالق  عبد  جدلي  السيد 
 161 تجزءة الوءام الرقم  عنوانه)ا) 
الدار   29491 مديونة الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الخالق  عبد  جدلي  السيد 
 161 تجزءة الوءام الرقم  عنوانه)ا) 
الدار   29491 مديونة الدار البيضاء 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

نون15 2121 تحت رقم 752664.
616I

PROGRESS MANAGEMENT

 Société d’ingénierie des
opérations

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 91
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
 Société d’ingénierie des

opérations شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 
اح د املجاطي طابق 1 رقم 8 

املعاريف - 21111 الدار البيضاء 
املغرب .

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.197713
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 16 غشت 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

«13 زنقة اح د املجاطي طابق 1 رقم 
الدار البيضاء   21111  - املعاريف   8
ع ارة   GH 1 «فردوس  إلى   » املغرب 
B19 1 طابق 2 عين السبع - 21311 

الدار البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791931.
617I

trainning office and accounting advice

CIMAJOB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
CIMAJOB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 1BD 196 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 LA GHOTA SIDI MOUMEN
 RÉSIDENCE ALYASSAMINE
 N° B - 20402 CASABLANCA

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
519715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CIMAJOB
فنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الالفقة؛
السجارة في ج يع املنسجات واملواد؛

أع ال الحديد والسصنيع؛

بناء الهياكل املعدنية؛
نقل البضائع ؛

تنصيذ األع ال وتقديم الخدمات ؛
وع وما ج يع الع ليات السجارية 
املنقولة  وغي1  املنقولة  والصناعية، 
واملالية املسعلقة بصصة مباشرة أو غي1 

مباشرة باملجاالت السالصة الذكر..
 196  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 1BD LA GHOTA SIDI MOUMEN
 RÉSIDENCE ALYASSAMINE N° B
.- 21412 CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد اإلله العريصي : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
العريصي  اإلله  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار أوالد سيدي عبو تيط 

مليل 29641 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
العريصي  اإلله  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار أوالد سيدي عبو تيط 

مليل 29641 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 785665.
618I

FIDUCIAIRE

E-L CON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
E-L CON شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 59 
إقامة الصردوس 2 زنقة بوجدور 
سيدي ابراهيم - 31111 فاس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

69193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 E-L  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. CON

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.

 59 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

بوجدور  زنقة   2 الصردوس  إقامة 

فاس   31111  - ابراهيم  سيدي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

العربي  مح د  خساري  السيد 

أوالد  يوسف  والد  دوار  عنوانه)ا) 

الطيب 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

العربي  مح د  خساري  السيد 

أوالد  يوسف  والد  دوار  عنوانه)ا) 

الطيب 31111 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم -.

619I

CABINET RAMI EXPERTISE

 SKILLS ENGLISH ACADEMY
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue

 Allal ben Abdellah Immb D,

 N°56, 5ème étage Bureau 30 ،

30000، Fés, Maroc

 SKILLS ENGLISH ACADEMY

املسؤولية  ذات  شركة   PRIVE

املحدودة
زنقة   3 وعنوان مقرها اإلجس اعي 

الخطيب  ابن  شارع  السايح  قا�سي 

فاس - 31111 فاس املغرب 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SKILLS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. ENGLISH ACADEMY PRIVE

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

خافة
زنقة   3  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الخطيب  ابن  شارع  السايح  قا�سي 

فاس - 31111 فاس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : السيد ح ام�سي مح د هشام 

511 حصة بقي ة 111 درهم للحصة 

 511  : سناء  اإلدري�سي  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

هشام  مح د  ح ام�سي  السيد 
عنوانه)ا) 4 زنقة ع ر بن كلثوم شقة 

5 م ج فاس 31111 فاس املغرب .

السيدة اإلدري�سي سناء عنوانه)ا) 
رقم 4 زنقة ع ر ابن كلثوم شقة 5 م 

ج فاس 31111 فاس املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة اإلدري�سي سناء عنوانه)ا) 
رقم 4 زنقة ع ر ابن كلثوم شقة 5 م 

ج فاس 31111 فاس املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3858.

621I

ficogedek sarl au

EUROPE GATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

EUROPE GATE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 

الكائن برقم 8 درب الدكاكين حي 

الصسح مكناس - 51111 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

54187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. EUROPE GATE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي1.

املحل   : االجس اعي  املقر  عنوان 

حي  الدكاكين  درب   8 برقم  الكائن 

مكناس   51111  - مكناس  الصسح 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : بابا  املصطصى  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بابا  املصطصى  السيد 
رقم 53 درب ال15جة حي الصسح 51151 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بابا  املصطصى  السيد 
رقم 53 درب ال15جة حي الصسح 51151 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3919.

621I

QUALIMAINT SARL AU

EDUSABIAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة كالي انت 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
راس املال 41111 درهم 

العنوان : رقم 11 فضاء رياض فاس 

. زنقة اللة عائشة . الطابق الرابع 

املكسب رقم 21 فاس.

31111

شركة ايدو سابعة 
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد )في طور السصصية)

عنوانها ومقرها االجس اعي شارع 

مح د الخامس اقامة سلمى 2 

الطابق الثالث الرقم 9 فاس املغرب 

31111

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

51243

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 31 ماي 2121

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

محدودة ذات الشريك الوحيد ايدو 

11111 درهم  سابعة ذات الرأس ال 

شارع  االجس اعي  مقرها  وعنوان 

 2 سلمى  اقامة  الخامس  مح د 

الطابق الثالث الرقم 9 فاس املغرب 

31111

نتيجة ل تراكم الخسائر على مدى 

تحقيق  وعدم  مالية  سنوات  ثالث 

مقر  وحدد  الوباء  بسبب  دوران 

السصصية ب 

اقامة  الخامس  مح د  شارع 

سلمى 2 الطابق الثالث الرقم 9 فاس 

املغرب 

31111

سابعة  سعيد  )ة)  السيد  عين  و 

اقامة  الشقة   3 الع ارة  وعنوانه 

فاس  خطيب  ابن  شارع  العث انية 

املغرب 31111

ك صصي)ة) للشركة وعند اقسضاء 

الصالحيات  على  املصروضة  الحدود 

املخولة لهم محل ومحل تبليغ العقود 

والوثائق املسعلقة بالسصصية

لل حك ة  القانوني  االيداع  تم 

يونيو   24 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3196 

622I

CABINET RAMI EXPERTISE

 DIGITAL DATA

PERFORMANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

 DIGITAL DATA PERFORMANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ع ارة بن مو�سى 

الجواش الطابق الثاني فاس - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DIGITAL DATA PERFORMANCE

هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلوميات.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بن  ع ارة  الخطابي  الكريم  عبد 

مو�سى الجواش الطابق الثاني فاس - 

31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد كرواوي محسن 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد كرواوي محسن عنوانه)ا) 
611 بلوك ب حي الوفاق زواغة  رقم 

العليا فاس 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد كرواوي محسن عنوانه)ا) 
611 بلوك ب حي الوفاق زواغة  رقم 

العليا فاس 31111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3868.

623I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 SOCIETE ILYAS ELBANINI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع موالي احصيظ ميسور ، 
33251، ميسور املغرب

 SOCIETE ILYAS ELBANINI SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار ايت 

يعقوب انجيل اخاثرن بوملان - 
33123 بوملان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 SOCIETE ILYAS ELBANINI SARL

.AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - ايت يعقوب انجيل اخاثرن بوملان 

33123 بوملان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : اع ر  بن  يسين  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد يسين بن اع ر عنوانه)ا) 
انجيل  اوسلي ان  أح د  ايت  دوار 

بوملان 33123 بوملان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد يسين بن اع ر عنوانه)ا) 
انجيل  اوسلي ان  أح د  ايت  دوار 

بوملان 33123 بوملان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 بساريخ  ببوملان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 298/2121.

624I

fidu_farabi

 SOCIETE BUILDING
MEKKAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidu_farabi
رقم 9 زنقة سبع عيون شارع سوسة 
زهور 2 فاس ، 31111، فاس املغرب

 SOCIETE BUILDING
MEKKAOUI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
5 املرجة بلوكE الطابق االول واد 

فاس. - 31191 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

69271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 يوليوز   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE BUILDING  :

.MEKKAOUI

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلصة والبناء- مصاوض..

عنوان املقر االجس اعي : 12 زنقة 5 

املرجة بلوكE الطابق االول واد فاس. 

- 31191 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد املكاوي عبد هللا 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد املكاوي عبد هللا عنوانه)ا) 

الطابق   Eبلوك املرجة   5 زنقة   15

االول واد فاس. 31191 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد املكاوي عبد هللا عنوانه)ا) 

الطابق االول   Eاملرجة بلوك  5 زنقة 

واد فاس. 31191 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3877.

625I

MOORISH

MAROC TAQA SOLAIRE

إعالن مسعدد القرارات

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيضاء املغرب

MAROC TAQA SOLAIRE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: زاوية 

شارع عبد املومن وزنقة س ية، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

21 النخيل - 21341 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.423655

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 21 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تصويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 11.111» من  أي  درهم»   91.111»

درهم» إلى «111.111 درهم»

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجس اعي للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيي1 مسي1ي الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

الشركة  النقدية  الحصص  مايلي: 

 SUPPORT SOLUTION

 111 بقي ة   511 TRAINING حصة 

درهم للحصة, السيد أناس اسعيدي 

درهم   111 بقي ة  حصة   251  :

 : عاطصي  شي اء  السيدة   . للحصة 

251 حصة بقي ة 111 درهم للحصة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 111.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم.

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي:
املقر االجس اعي الحالي للشركة حي 
القدس تجزئة النور زنقة 12 رقم 17 
مكرر ال15نو�سي الدار البيضاء املغرب
على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 
السيدة  الشركة:  مسي1ي  مايلي: 
شي اء, السيد أناس اسعيدي, السيد 

عادل مراغ
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791112.
626I

إئس انيات الدريوش

 SOCIETE ZAMBIA TRANS
LARA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئس انيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92111، العرائش املغرب

 SOCIETE ZAMBIA TRANS LARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

جكارطا رقم 78 - 92111 العرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
.SOCIETE ZAMBIA TRANS LARA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE PERSONNEL

.POUR LE COMPTE D’AUTRUI

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

العرائش   92111  -  78 جكارطا رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : عث ان  ركيك  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عث ان  ركيك  السيد 

حي النج ة رقم 34 92111 العرائش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  عث ان  ركيك  السيد 

حي النج ة رقم 34 92111 العرائش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعرائش بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 953/2121.

627I

NAC CONSEIL

STE GROUPE MAROC-

 EGYPTE DE TOURISME ET

MESSAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NAC CONSEIL

 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

 STE GROUPE MAROC-EGYPTE

 DE TOURISME ET MESSAGERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األسصلي رقم 15 شارع لومي 

منصلوري1 فاس - 31111 فاس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 GROUPE MAROC-EGYPTE DE

. TOURISME ET MESSAGERIE

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سصر.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

لومي  شارع   15 رقم  األسصلي 

فاس   31111  - فاس  منصلوري1 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح ود جاد الكريم توفيق 

 111 بقي ة  حصة   511  : شحات 

درهم للحصة .

 511  : البكوري  مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح ود جاد الكريم توفيق 

مصر  سوهاج  عنوانه)ا)  شحات 

31111 سوهاج مصر.

السيد مح د البكوري عنوانه)ا) 
38 تجزئة جنة الزيسون بنسودة  رقم 

فاس 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة منية مجد عنوانه)ا) رقم 
الوفاق حي الحسني طريق  زنقة   34

فاس   31111 فاس  الشقف  عين 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3897.

628I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

BLESSED VIBE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

BLESSED VIBE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تقاطع 

شارع لالياقوت وزنقة العرعار مبنى 

9 اقامة غاليز الطابق 4 شقة 17 - 

21521 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

513775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BLESSED VIBE

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التسويق.

تقاطع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

العرعار مبنى  شارع لالياقوت وزنقة 

 -  17 شقة   4 اقامة غاليز الطابق   9

21521 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : انلوف  سلوى  السيدة 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  انلوف  سلوى  السيدة 
 1 رقم   58 حي القدس مباركة ع ارة 
 21615 البيضاء  ال15نو�سي  سيدي 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  انلوف  سلوى  السيدة 
 1 رقم   58 حي القدس مباركة ع ارة 
 21615 البيضاء  ال15نو�سي  سيدي 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791438.
629I

FLASH ECONOMIE

TRANSPORT HAFIANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 TRANSPORT HAFIANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ICE : 000068984000026

RC:2967
رفع رأس ال الشركة وتحديث 

النظام األسا�سي
العام  الج ع  ملقس�سى  تبعا 
يونيو   28 بساريخ  املؤرخ  االسسثنائي 
يوليوز   14 بساريخ  واملسجل   2121
الوحيد  الشريك  بالجديدة   2121

لشركة
TRANSPORT HAFIANE

الشركة  رأس ال  رفع  قرر   
أي  درهم   4.000.000،00 ب بلغ 
إلى  درهم   2.000.000،00 إلى  من 
يسم  أن  درهم   6.000.000،00
بالسعويض  عنه  والسحرير  اإلكسساب 

السائلة  الديون  سداد  يسم  أن  مع 
من  الشركة  على  الدفع  واملسسحقة 
خالل الحساب الجاري للشريك عن 
طريق إفدار 41.111 حصة جديدة 
111 درهم للواحد مرق ة من  بقي ة 

21111 إلى 61111 
تعديل وتحديث النظام األسا�سي 

للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ 16 غشت 

2121 تحت رقم 26838

631I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

OPTIMAL INTERACTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
OPTIMAL INTERACTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تقاطع 
شارع لالياقوت وزنقة العرعار مبنى 
9 اقامة غاليز الطابق 4 شقة 17 - 

21521 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
513777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OPTIMAL INTERACTION
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خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التسويق.

تقاطع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
العرعار مبنى  شارع لالياقوت وزنقة 
 -  17 شقة   4 اقامة غاليز الطابق   9

21521 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : أفواب  مريم  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أفواب  مريم  السيدة 
 1115 رقم  السادس  مح د  شارع 
 21351 الدارالبيضاء   2 حكم 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  أفواب  مريم  السيدة 
 1115 رقم  السادس  مح د  شارع 
 21351 الدارالبيضاء   2 حكم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791439.
631I

زوبي1 بوتغ اس

PEPINIERE TADDART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

زوبي1 بوتغ اس
اكنول املركز تازة ، 35151، تازة 

املغرب
PEPINIERE TADDART شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 111 
تجزئة تادرت مركز ص ب رقم 6 
جرسيف رقم 111 تجزئة تادرت 

مركز ص ب رقم 6 جرسيف 35111 
جرسيف املغرب .

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.653

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2121 يوليوز   16 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 PEPINIERE الوحيد  الشريك  ذات 
TADDART مبلغ رأس الها 211.111 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
تجزئة تادرت مركز ص ب رقم   111
تادرت  تجزئة   111 جرسيف رقم   6
مركز ص ب رقم 6 جرسيف 35111 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  جرسيف 

املردودية.
و حدد مقر السصصية ب رقم 111 
 6 رقم  ب  ص  مركز  تادرت  تجزئة 
جرسيف   35111 املغرب  جرسيف 

املغرب. 
و عين:

جوهري  مليكة  السيد)ة) 
زنقة  املخينزة  تجزئة   46 وعنوانه)ا) 
غيثة العوفي1 شارع مح د السادس 
الرباط   11171 الرباط  السوي�سي 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.
جوهري  مليكة  السيد)ة) 
زنقة  املخينزة  تجزئة   46 وعنوانه)ا) 
غيثة العوفي1 شارع مح د السادس 
الرباط   11171 الرباط  السوي�سي 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بجرسيف بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 31 غشت 2121.

632I

FLASH ECONOMIE

AVCI CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 AVCI CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ICE : 000156122000035

RC:11699
رفع رأس ال الشركة وتحديث 

النظام األسا�سي

العام  الج ع  ملقس�سى  تبعا 

غشت   11 بساريخ  املؤرخ  السسثنائي 

غشت   12 بساريخ  واملسجل   2121

الوحيد  الشريك  بالجديدة   2121

لشركة

 AVCI CONSULTING

الشركة  رأس ال  رفع  قرر   

أي  درهم   500.000,00 ب بلغ 

 600.000,00 إلى  من100.000,00 

درهم أن يسم اإلكسساب والسحرير عنه 
بالسعويض مع أن يسم سداد الديون 

على  الدفع  واملسسحقة  السائلة 
الشركة من خالل الحساب الجاري 

 5111 إفدار  طريق  عن  للشريك 

درهم   111 بقي ة  جديدة  حصة 

للواحد مرق ة من 1111 إلى 5111 

تعديل وتحديث النظام األسا�سي 

للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة بساريخ 23 غشت 

2121 تحت رقم 26853 

633I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

BINAYAT HICHTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NEW COMPTA SOLUTIONS

SARL AU

 73ROUTE DE TETOUAN

 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53 ETG 4 N ° 8 ، 90000،

TANGER MAROC

BINAYAT HICHTRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

اغاللة قصر املجاز فحص أنجرة - 

94152 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BINAYAT HICHTRAV

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - أنجرة  فحص  املجاز  قصر  اغاللة 

94152 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد نجيب الهيشو : 111 حصة 

بقي ة 1.111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الهيشو  نجيب  السيد 

دوار اغاللة قصر املجاز فحص أنجرة 

94152 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  الهيشو  نجيب  السيد 

دوار اغاللة قصر املجاز فحص أنجرة 

94152 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245578.

634I
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fiduciaire la koutoubia

شركة صيدلية االطلس ابن 
جرير

إعالن مسعدد القرارات

fiduciaire la koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 GUELIZ n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH MAROC
شركة فيدلية االطلس ابن جرير 
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 21 
مج ع البلدي ابن جرير رقم 21 

مج ع البلدي ابن جرير 41111 ابن 
جرير املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.884
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 يونيو 2121
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تقديم أفل تجاري )حصة في 
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  شركة) 
بابن  ومسجل   2121 يونيو   28 في 
 : قدم   2121 يوليوز   13 جرير بساريخ 
السيد بوشعيب عبدالحق الحامل   -
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
PA1089 الساكن بسجزئة املص ودي 
لصائدة شركة  مراكش.   –  341 رقم 
«شركة  بنجرير  األطلس  فيدلية 
وحيد»  بشريك  املسؤولية  محدودة 
مقرها  الكائن  السأسيس  طور  في 
البلدي  مج ع   21 :رقم  االجس اعي 
ج يع األفل السجاري  ابن جرير.   –
 – البلدي  مج ع   21 برقم  الكائن 
واملقيد بالسجل السجاري  ابن جرير. 
من   884 عدد  تحت  جرير  بابن 
عنافره  بج يع  اإليضاحي  السجل 
ث نه  يقدر  والذي  واملعنوية  املادية 
ب 2.600.000,00 درهم. فعلى دائني 
يسقدموا  أن  أعاله  املذكور  البائع 
بسعرضاتهم إلى قسم السجل السجاري 
باملحك ة االبسدائية بابن جرير داخل 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبسدئ  أجل 
األول وينسهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني. اإلعالن الثاني 
عن رئيس كسابة الضبط 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تقديم أفل تجاري )حصة في شركة)
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بابن جرير بساريخ 11 شتن15 

2121 تحت رقم 884.
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شركة مكسب املحاسبة والتسيي1 ايت عزة ش.م.م 

دات الشريك الوحيد

)STE IMP EDEELA SARL (AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مكسب املحاسبة والتسيي1 ايت 
عزة ش.م.م دات الشريك الوحيد

31 شارع بغداد زنقة -ب- الطوابل 
السصلى -تطوان تطوان، 93111، 

TETOUAN El Moustapha
 (STE IMP EDEELA SARL (AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
االمل 12 تجزئة رقم 11 تارجيست 

91111 تارجيست املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 91
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.(IMP EDEELA SARL (AU
تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والطباعة  النسخ  باع ال  الشركة 
وكل  واملستندات  الوثائق  لج يع 

الحرف املرتبطة بها.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تارجيست   11 تجزئة رقم   12 االمل 

91111 تارجيست املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : الطوير  دليلة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 
 1111  : الطوير  دليلة  السيدة 

بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الطوير  دليلة  السيدة 
شارع السعديين - تارجيست 91111 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  الطوير  دليلة  السيدة 
شارع السعديين - تارجيست 91111 

تارجيست املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  بسارجيست  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 18/2121.

636I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

 EXPERTISE CONSEIL
KAZMANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE
 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 46

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 EXPERTISE CONSEIL KAZMANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 
زرقطوني - 2111 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.31435

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 13 غشت 2121 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الدار   2111  - زرقطوني  شارع   46»

طريق   28» إلى  املغرب»  البيضاء 

الوازيس، الطابق الثالث من منطقة 

البيضاء  الدار   21111  - املعاريف 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791242.

637I

DO CONSULTING

GOOD FELLOWS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,31

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

GOOD FELLOWS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 36 - 

فيال رقم 81-82 - حي الهنا - 21111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 GOOD : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.FELLOWS

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة ، في املغرب أو في الخارج ، 

بشكل مباشر أو غي1 مباشر ، لنصسها 

، إما باملشاركة أو ألطراف ثالثة:
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توزيع   ، تسويق   ، إنساج   ، إنساج 

وبث األفالم في VOD وSVOD بج يع 
األشكال ، على منصة رق ية ، في دور 

السين ا أو على أي وسائط موجودة 

أو سيسم إنشاؤها ؛

الصوتية  التسجيالت  فناعة 

وتصوير  الوسائل  بكل  والصورة 

وتسجيل وتحرير األفالم وال15امج.

والرقص   ، إبداع ج يع العروض 

والسصور   ، واملعاينة   ، واملسرح   ،

والرسوم   ، والسنظيم   ، والت1ويج   ،

املسحركة ، واإلنساج ، سواء في املجال 

العام أو الخاص ؛

وإنساج  وإنساج  وتص يم  دراسة 

املنسجات  ج يع  وتوزيع  وتسويق 

والخدمات السين ائية واملوسيقية.

والدراسة  املشورة  تقديم   -

واملساعدة  والسنظيم  والسص يم 

السين ائي  واإلنساج  اإلخراج  في 

واملوسيقي ؛

والتسويق  واالمسياز  الس ثيل 

أنواع  لج يع  والسصدير  واالسسي1اد 

األنشطة  لسحقيق  الالزمة  املعدات 

املذكورة أعاله.

إنشاء وتشغيل دور السين ا.

كافة  في  والوساطة  الوساطة   -

املجاالت.

طلبات  ج يع  في  املشاركة 

الباطن  من  والسعاقد  املناقصات 

باألشياء  املسعلقة  العقود  لج يع 

املذكورة أعاله.

املشاركة في ج يع األشكال ب ا في 

االتحادات  ج يع  في  االندماج  ذلك 
األخرى  والج عيات  والشركات 

ملج وعة املصالح التي تم إنشاؤها أو 

التي سيسم إنشاؤها ؛

ج يع املعامالت   ، وبشكل أعم   

أو  الصناعية  أو  املالية  أو  السجارية 

تسعلق  قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 
بشكل مباشر أو غي1 مباشر أو تكون 

مصيدة ملوضوع الشركة أو بأي غرض 

مشابه أو مرتبط أو من املحس ل أن 

تسهل تطويره أو تحقيقه.

 36 عنوان املقر االجس اعي : شارع 
- فيال رقم 82-81 - حي الهنا - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 311.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد نبيل عيوش : 1.171 حصة 

بقي ة 117.111 درهم للحصة .
حصة   Gleny : 300 الشركة 

بقي ة 31.111 درهم للحصة .
 Ali N’Productions : الشركة 
1.531 حصة بقي ة 153.111 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عيوش  نبيل  السيد 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

امل لكة املغربية.
الدار  عنوانه)ا)   Gleny الشركة 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

امل لكة املغربية.
 Ali N’Productions الشركة 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء امل لكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  عيوش  نبيل  السيد 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791285.
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provalues consulting

2SEHAH O CAMION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

provalues consulting
 bourgoune casa، 20200،

casablanca maroc
2SEHAH O CAMION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
شراردة درب لوبلة بوركون الدار 

البيضاء شارع شراردة درب لوبلة 
بوركون الدار البيضاء 212111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511957
 15 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. 2SEHAH O CAMION
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

اللوجستية
السوفيل

نقل البضائع
نقل األفراد.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الدار  بوركون  لوبلة  درب  شراردة 
لوبلة  درب  شراردة  شارع  البيضاء 
بوركون الدار البيضاء 212111 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : أوزيف  ح زة  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 1.111  : أوزيف  ح زة  السيد   

بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أوزيف  ح زة  السيد 
الحي  درب الوفاء   64 شارع س رقم 
املح دي الدار البيضاء 21211 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  الرملي  هاجر  السيدة 
2 شقة  39 زنقةاإلمام البخاري طاق 
6 اقامة عالء املعاريف الدار البيضاء 

21211 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم -.

639I

TSL GOLDEN DAK

TSL Golden dak
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TSL GOLDEN DAK

حي موالي رشيد زنقة انصافن رقم 

 Dakhla ،73111 ، 742 الداخلة

املغرب

TSL Golden dak شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 hay وعنوان مقرها اإلجس اعي

 moulay rachid Rue infafen NR

742 - 73000 DAKHLA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

18271

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TSL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Golden dak

-فيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطازجة  األس اك  وتجارة  األس اك 

واملج دة.

ونقل  ومعالجة  وتج يد  -تسويق 

األس اك  وتصدير  واسسي1اد  م15د 

وج يع املأكوالت البحرية ومنسجاتها.

سواء   ، وبيعها  األس اك  -فيد 

كانت طازجة أو بعد السصنيع ، سواء 

في السوق املحلي أو للسصدير.

تعليب  مصانع  وإدارة  -تشغيل 

األس اك.

-تأجي1 القوارب وشحنها وتزويدها 

بالوقود.
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أثاث  وتسويق  وتصدير  -اسسي1اد 

املكاتب وج يع معدات الصيد,

للبضائع  والدولي  الوطني  -النقل 

لحسابها الخاص ولحساب اآلخرين ، 

والعبور واللوجستيك .

 ، تجارة عامة   ، -أع ال مسنوعة 

اسسي1اد / تصدير .

وبيع  وشراء  وتصدير  -اسسي1اد 

ج يع  وتسويق  وس سرة  وعرض 

واملعدات  واملواد  املنسجات  أنواع 

واملواد الخام واألشياء والسلع والسجار 

تلك  خاص  وبشكل   ، عام  بشكل 

املسعلقة بصناعة األس اك والسجارة.

السجارية  األع ال  -إنشاء 

واملحاسبة السجارية.

وامللصات  املالية  امللصات  -تج يع 

االئس انية واالستث ارية.
األمور  في  واملساعدة  -املشاورة 

اإلدارية.

الدراسات  إدارة   ، -السدريب 

العامة.

القانونية  -االستشارات 
جدوى  ودراسات  واالستث ارية 

املشروع

-استشارات األع ال والتسويق 

 hay  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 moulay rachid Rue infafen NR

.742 - 73000 DAKHLA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

فاروخ  اتسولي  خالد  السيد 

زنقة  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 

 73111 الداخلة   742 رقم  انصافن 

الداخلة املغرب.

فاروخ  اتسولي  ايوب  السيد 

زنقة  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 

 73111 الداخلة   742 رقم  انصافن 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

فاروخ  اتسولي  ايوب  السيد 
زنقة  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 
 73111 الداخلة   742 رقم  انصافن 

الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

ماي 2121 تحت رقم 836.
641I

COMPTE A JOUR

WEST CERAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
WEST CERAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الحسن الثاني - 62111 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22697
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 WEST  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.CERAM
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البالط واالدوات صحية ؛
- تاجر مواد البناء.
اسسي1اد وتصدير.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الناظور   62111  - الثاني  الحسن 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : الديواني  مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 511  : بوالديوان  حسين  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د الديواني عنوانه)ا) 
 61 رقم   58 زنقة  مي ون  اوالد  حي 

62111 الناظور املغرب.

بوالديوان  حسين  السيد 

عنوانه)ا) حي اوالد بوطيب سكسور ا 
رقم 111 62111 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد مح د الديواني عنوانه)ا) 
 61 رقم   58 زنقة  مي ون  اوالد  حي 

62111 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 27 غشت 

2121 تحت رقم 3796.

641I

EXPACT PARTNERS

ANFA SKY
إعالن مسعدد القرارات

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 4ème 211

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

ANFA SKY «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 

والد رحو رقم 5 املنطقة الصناعية 

سيدي معروف الدارالبيضاء - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.323975

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 13 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة  في  االسهم  بج يع  املساه ة 

.WALILI HOLDING CAPITAL

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

اسهم الشركة ANFA SKY أفبحت 

 WALILI HOLDING لشركة 

CAPITAL

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 27164.

642I

رمزي لالستشارات

ASMAK ZAHI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصل السصصية

رمزي لالستشارات

شارع 24 نون15 ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 

العيون ، 71111، العيون املغرب

ASMAK ZAHI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 

 AVENUE OUM SAAD IMM

 N°48 TROISIEME ETAGE N°10 -

71111 العيون املغرب.

قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.18371

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2121 تقرر حل  23 غشت  املؤرخ في 

ASMAK ZAHI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   111.111 رأس الها 

 AVENUE OUM اإلجس اعي  مقرها 

 SAAD IMM N°48 TROISIEME

العيون   ETAGE N°11 - 71111

املغرب نتيجة لنهاية نشاط الشركة.
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و عين:

السيد)ة) السيد نور الدين الزاهي 

 19 شارع ابو طصيل رقم  وعنوانه)ا) 

املغرب  العيون   71111 الصداء  حي 

ك صصي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 AVENUE بساريخ 23 غشت 2121 وفي

 OUM SAAD IMM 48 3 EME
العيون   ETAGE N° 11 - 71111

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

31 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2121 تحت رقم 2796.

643I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

STG MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

STG MEDIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي تقاطع 

موالي عبد العزيزو الزالقة رقم 5 ، 

اقامة النصر ، شقة 22 ، الطابق 

السادس - 91121 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

. 88595

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2121 يونيو   31 املؤرخ في 

 STG شركة ذات املسؤولية املحدودة

 111.111 رأس الها  مبلغ   MEDIA

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الزالقة  العزيزو  عبد  موالي  تقاطع 

 ،  22 شقة   ، اقامة النصر   ،  5 رقم 

طنجة   91121  - السادس  الطابق 

النشاط  غياب   : ل  نتيجة  املغرب 

خالل السنوات األخي1ة.

تقاطع  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
 5 رقم  الزالقة  العزيزو  عبد  موالي 
الطابق   ،  22 ، شقة  اقامة النصر   ،

السادس - 91121 طنجة املغرب. 
و عين:

الواسيني  مح د  السيد)ة) 
الساحلي وعنوانه)ا) شارع أبو العالء 
 91121  17 8،شقة  الطابق  املعري، 

طنجة املغرب ك صصي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالسصصية  العقود والوثائق املسعلقة 
تقاطع موالي عبد العزيزو الزالقة   :
 ،  22 شقة   ، اقامة النصر   ،  5 رقم 

الطابق السادس ، طنجة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 11245414.

644I

K.Y.M.K IMMOBILIER

K.Y.M.K IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

K.Y.M.K IMMOBILIER
 Oujda, Angle Derfoufi et Ahfir

 ،Appt A 103 étage N° 1 ، 60000
وجدة املغرب

K.Y.M.K IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 
 A 103 الدرفوفي وأحصي1 شقة
الطابق رقم 1 - 61111 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

38151
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.K.Y.M.K IMMOBILIER
القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالسطوير  املسعلقة  الع ليات  بج يع 

العقاري للبناء أو الهدم أو السقسيم.
ورب ا  وإدارة  وتشغيل  حيازة 
إعادة بيع ج يع امل سلكات والحقوق 

املنقولة وغي1 املنقولة.
مج عات  لبناء  األرا�سي  شراء 

عقارية أو ع ارات.
إعادة بيع العقارات املذكورة بعد 

تقسي ها أو تجزئتها.
جديدة  شركة  أي  إنشاء 
ج يع  في  حصة  على  واالسسحواذ 
الشركات ذات الغرض امل اثل أو ذي 

الصلة.
وتقسيم  واسس رارية  اقسناء 

األرا�سي العارية للبيع.
املوا�سي  وتربية  الدواجن  تربية 

وتصنيع منسجاتها.
تسويق املنسجات الزراعية.

ج يع  وتسويق  وشراء  بيع 
املنسجات املسعلقة باألنشطة املذكورة 

أعاله..
زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الدرفوفي وأحصي1 شقة A 113 الطابق 

رقم 1 - 61111 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
 Mohammed KEJIOU السيد 
تجزئة  املح دي  الحي  عنوانه)ا) 
 13 الوحدة زنقة أداي بن حسيم رقم 

61111 وجدة املغرب.
 Mohammed Karim السيد 
GSIYER عنوانه)ا) حي العرفان زنقة 
وجدة   61111  14 رقم   2 الحقيقة 

املغرب.
 Mohammed السيد 
حي األندلس  عنوانه)ا)   YAHYAOUI
وجدة   61111  22 زنقة سوسن رقم 

املغرب.

 Abdeladim MALKI السيد 

وجدة   61111 املغرب  عنوانه)ا) 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

 Mohammed السيد 

حي األندلس  عنوانه)ا)   YAHYAOUI

وجدة   61111  22 زنقة سوسن رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15   11 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 38151.

645I

EXPACT PARTNERS

MULTILOGE
إعالن مسعدد القرارات

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 4ème 211

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

MULTILOGE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: 12 

زنقة ذو بي1ن حي املستشصيات 

الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.118567

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 13 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة  في  االسهم  بج يع  املساه ة 

WALILI HOLDING CAPITAL

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
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بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

اسهم شركة MULTILOGE أفبحت 

 WALILI HOLDING لشركة 

CAPITAL

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 28844.

646I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

AMJ ASSURANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

AMJ ASSURANCES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 5 

شارع غسان كنصاني اقامة حديقة 

لالمريم مكسب رقم 29 الطابق رقم 

4 - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

 69341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AMJ  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ASSURANCES

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النداء.

 5 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
حديقة  اقامة  كنصاني  غسان  شارع 
الطابق رقم   29 لالمريم مكسب رقم 

4 - 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 41.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 : فدوق  السو�سي  ليلى  السيدة 
211 حصة بقي ة 111 درهم للحصة 
211 حصة   : السيد جويني ك يل 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
فدوق  السو�سي  ليلى  السيدة 
بن  زنقة حسان   5 ع ارة  عنوانه)ا) 
املدينة   3 تابت اقامة امرود الشقة 

الجديدة 31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  ك يل  جويني  السيد 
 CAMI DE PASTOUREL 47300

VILLENEUVE-SUR-LOT فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
فدوق  السو�سي  ليلى  السيدة 
بن  زنقة حسان   5 ع ارة  عنوانه)ا) 
املدينة   3 تابت اقامة امرود الشقة 

الجديدة 31111 فاس املغرب
عنوانه)ا)  ك يل  جويني  السيد 
 CAMI DE PASTOUREL 47300

VILLENEUVE-SUR-LOT فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   11 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم -.
647I

EXPACT PARTNERS

 CABINET D›ETUDES
ARCHITECTURALES

إعالن مسعدد القرارات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 211
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
 CABINET D›ETUDES

ARCHITECTURALES «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 11 زنقة 

امسسي1دام الدارالبيضاء - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.283487

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 13 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة  في  االسهم  بج يع  املساه ة 

WALILI HOLDING CAPITAL

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

 CABINET الشركة  اسهم  مايلي: 

 D’ETUDES ARCHITECTURALES

 WALILI لشركة  أفبحت 

HOLDING CAPITAL

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 28843.

648I

STE SUD EST GESTION SARL

STE COMINATRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 16 الع ارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52111، الرشيدية 

املغرب

STE COMINATRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

الكارة اوفوس الرشيدية - 52111 

الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9223

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2121 غشت   31 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STE الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ   COMINATRAV

مقرها  وعنوان  درهم   91.111

اوفوس  الكارة  قصر  اإلجس اعي 

الرشيدية - 52111 الرشيدية املغرب 

نتيجة ل : عدم مزاولة أي نشاط.

قصر  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

الرشيدية   52111  - اوفوس  الكارة 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) يوسف خويا وعنوانه)ا) 

قصر الكارة اوفوس 52111 الرشيدية 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن15 2121 تحت رقم 391/21.

649I

cabinet jdaini

FERHANE BENI ZNASSEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

 FERHANE BENI ZNASSEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

بولويز سناء قطعة رقم 62 الطابق 

االر�سي السعيدية - 63611 

السعيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

8111
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FERHANE BENI ZNASSEN
*اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السنقيط املخسلصة 
*االسسي1اد والسصدير 

*مقاول السنظيف والبستنة .
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق   62 قطعة رقم  بولويز سناء 
 63611  - السعيدية  االر�سي 

السعيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ج ال فرحان : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد مح د مربوح : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فرحان  ج ال  السيد 
 19 رقم   17 زنقة  الشيخ  لعري  حي 

الناظور 62111 الناظور املغرب.
عنوانه)ا)  مربوح  مح د  السيد 
13 العيون  55 رقم  حي الصسح الزنقة 

65451 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  فرحان  ج ال  السيد 
 19 رقم   17 زنقة  الشيخ  لعري  حي 

الناظور 62111 الناظور املغرب
عنوانه)ا)  مربوح  مح د  السيد 
13 العيون  55 رقم  حي الصسح الزنقة 

65451 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  ب15كان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 499/2121.

651I

EXPACT PARTNERS

 GROUPE WALILI
D›INVESTISSEMENT

إعالن مسعدد القرارات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 211
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
 GROUPE WALILI

D›INVESTISSEMENT «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجس اعي: 227 شارع 
انصا طابق 3 الدارالبيضاء - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.161911

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 13 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
شركة  في  االسهم  بج يع  املساه ة 

WALILI HOLDING CAPITAL
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 GROUPE WALILI الشركة  اسهم 
أفبحت   D’INVESTISSEMENT
 WALILI HOLDING لشركة 

CAPITAL
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 28842.
651I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE BOUL-BARJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

STE BOUL-BARJ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

السالم، شارع مح د فاضل 

الس اللي، رقم 48، الداخلة, - 

73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOUL-BARJ

إفالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ذات  واملعدات  اآلليات  وفيانة 

امليكانيكي  البناء  العام،  االسسع ال 

والهيدرليكي,.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

فاضل  مح د  شارع  السالم، 
 - الداخلة,   ،48 رقم  الس اللي، 

73111 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : الحسين  بول15ج  السيد 

حصة بقي ة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد بول15ج الحسين عنوانه)ا) 

الداخلة 73111 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد بول15ج الحسين عنوانه)ا) 

الداخلة 73111 الداخلة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1468.

652I

Bureau d’étude et conseil 

MENUISERIE NAJAH DAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC

 MENUISERIE NAJAH DAK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السالم 

رقم 1734 الداخلة - 74111 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

19251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MENUISERIE NAJAH DAK

ج يع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسصنيع  العامة  النجارة  أنشطة 

املسعلقة  والت1كيبات وج يع األع ال 

بنشاط البناء.

فنع أفناف الخشب والصلين   -

وشبكة السالل والحلصاء.

ج يع األع ال الخشبية بشكل   -

عام.
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األع ال  وتركيب  تصنيع   -

تركيب نجارة من الخشب  الخشبية. 

والخشب  واألملنيوم  والبالستيك 

تركيب  ؛  واأللومنيوم  املخسلط 

مصاريع تركيب سسائر تركيب مصاريع 

وبوابات. تصنيع وتركيب االثاث.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

السالم رقم 1734 الداخلة - 74111 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ياسين تابت : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ياسين تابت عنوانه)ا) حي 

 73111 الداخلة   1734 السالم رقم 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد ياسين تابت عنوانه)ا) حي 

 73111 الداخلة   1734 السالم رقم 

الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1465.

653I

BHA CONSULTING

GOUBNASE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BHA CONSULTING

MARRAKECH MAROC ،1 ، .

GOUBNASE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 

4 الطابق 1 ع ارة الوافي تجزئة 

الزيسون - 41111 شيشاوة امل لكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GOUBNASE

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اسسي1اد وتصدير   - وتسويق األكواب 

- تجارة.

 4 عنوان املقر االجس اعي : الشقة 

الطابق 1 ع ارة الوافي تجزئة الزيسون 

- 41111 شيشاوة امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : مويكينة  انس  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مويكينة  انس  السيد 

 41111  138 الرقم  الزيسون  حي 

شيشاوة امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مويكينة  انس  السيد 

 41111  138 الرقم  الزيسون  حي 

شيشاوة امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بامنسانوت  االبسدائية 

شتن15 2121 تحت رقم 498/2121.

654I

SOCIETE SEJD SARL

CARECOL SARL
إعالن مسعدد القرارات

SOCIETE SEJD SARL

 RES SOUFIANE RUE HASSAN

 IBN OUAZZANE N 6 ، 90000،

TANGER MAROC

CARECOL SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

 route des :وعنوان مقرها االجس اعي

abattoirs - 90000 طنجة املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.9293

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

«811.111 درهم» أي من «211.111 

عن  درهم»   1.111.111» إلى  درهم» 

أو  أرباح  أو  إحسياطي  إدماج  طريق 

عالوات إفدار في رأس مال شركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تصويت عن طريق الهبة 2.941 حصة 

ي لكها  التي  حصص  من  اجس اعية 

من رأس ال الشركة السيد )ة) مح د 

)ة)  السيد  لصائدة  شهيبي  االدري�سي 

نهلة االدري�سي شهيبي 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة املسي1 الوحيد

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

-1السيد   : جديدين  مسي1ين  تعيين 

-2السيد  )ة) مح د االدري�سي شهيبي 

)ة) االدري�سي شهيبي نهلة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم _: الذي ينص على مايلي: 

_

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245528.

655I

FIDULATIMO

ISMA-BOSS SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
20400، CASABLANCA MAROC
ISMA-BOSS SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة س ية 
اقامة شهرزاد 3.الطابق الخامس 
رقم 22 النخيل معاريف الدار 

البيضاء - 21331 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.414181
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2121 يونيو   29 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ISMA-BOSS ذات الشريك الوحيد 
 111.111 رأس الها  مبلغ   SARLAU
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
3.الطابق  زنقة س ية اقامة شهرزاد 
معاريف  النخيل   22 رقم  الخامس 
الدار البيضاء - 21331 الدار البيضاء 
عدم تسجيل اي   : املغرب نتيجة ل 

نشاط تجاري للشركة
نشاطها  اسس رار  في  فعوبة 

االقسصادي.
زنقة  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
3.الطابق  شهرزاد  اقامة  س ية 
املعاريف  النخيل   22 رقم  الخامس 
الدار البيضاء - 21331 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

بوسدرة  اس اعيل  السيد)ة) 
رقم   26 ع ارة  حي الوالء  وعنوانه)ا) 
سيدي مومن   11 قطاع   1 جناح   1
الدارالبيضاء   21412 البيضاء 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.
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وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : زنقة س ية اقامة 

 22 3.الطابق الخامس رقم  شهرزاد 

النخيل املعاريف الدار البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 786713.

656I

HORICOM

SOLY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOLY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

ع ارة تجزئة مرجان 1 رقم 216 

الطابق االر�سي ج اعة ايت والل - 

51111 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.52615

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2121 غشت   24 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ   SOLY الوحيد  الشريك  ذات 

وعنوان  درهم   111.111 رأس الها 

مقرها اإلجس اعي محل ع ارة تجزئة 

الطابق االر�سي   216 رقم   1 مرجان 

مكناس   51111  - ج اعة ايت والل 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.

و حدد مقر السصصية ب ج اعة 

 1 مرجان  تجزئة  ايت والل  القروية 

رقم 216 دو القس ة املصرزة رقم 2 - 

51111 مكناس املغرب. 

و عين:

الع ارتي  ح يد  السيد)ة) 
حي اللة   19 درب   7 رقم  وعنوانه)ا) 

فاس املغرب   31111 سكينة زواغة 

ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 289.

657I

FIDULATIMO

SONAMED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

SONAMED SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة س ية 

اقامة شهرزاد 3.الطابق الخامس 
رقم 22 النخيل املعاريف الدار 

البيضاء - 21331 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.431943

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2121 يونيو   28 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   SONAMED SARL

مقرها  وعنوان  درهم   111.111

اإلجس اعي زنقة س ية اقامة شهرزاد 

النخيل   22 رقم  الخامس  3.الطابق 

 21331  - البيضاء  الدار  املعاريف 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تسجيل اي نشاط تجاري للشركة.

نشاطها  اسس رار  في  فعوبة 

االقسصادي

زنقة  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

3.الطابق  شهرزاد  اقامة  س ية 

املعاريف  النخيل   22 رقم  الخامس 

الدار   21331 املغرب  الدار البيضاء 

البيضاء املغرب. 

و عين:

نوفل ليتيم وعنوانه)ا)  السيد)ة) 

حي الرح ة شارع خليصة بن اس اعيل 
الدار   21661 الدار البيضاء   71 رقم 

البيضاء املغرب ك صصي )ة) للشركة.

الزاهي1  انهكض  السيد)ة) 

 17 زنقة  العيون  حي  وعنوانه)ا) 
الدار   21511 الدار البيضاء   14 رقم 

البيضاء املغرب ك صصي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املسعلقة بالسصصية : 
3.الطابق  زنقة س ية اقامة شهرزاد 

املعاريف  النخيل   22 رقم  الخامس 

الدار البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789141.

658I

FIDUCIAIRE EDAKHLA مكسب حسابات الداخلة

AERO CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIDUCIAIRE EDAKHLA مكسب 

حسابات الداخلة
رقم 19 زنقة الغزالي بلوك ج2 حي 

الداخلة اكادير ، 81161، اكادير 

املغرب

AERO CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 25 

مكرر قطعة رقم 151 ا حي القدس 

اكادير - 81111 اكادير املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.14945
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 23 غشت 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
ا   151 رقم  قطعة  مكرر   25 «رقم 
اكادير   81111  - حي القدس اكادير 
ع ارة   13 رقم  «شقة  إلى  املغرب» 
 - السعادة الحي املح دي اكادير   21

81111 اكادير املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  باكادير  السجارية 

2121 تحت رقم 116196.

659I

FIDULATIMO

RACINE SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
20400، CASABLANCA MAROC
RACINE SPA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 32 زنقة 

طلوع الصجر املعاريف الدار البيضاء 
- 21111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.212547
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2121 يونيو   16 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد RACINE SPA مبلغ 
وعنوان  درهم   411.111 رأس الها 
طلوع  زنقة   32 اإلجس اعي  مقرها 
 - البيضاء  الدار  املعاريف  الصجر 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111
عدم تسجيل اي نشاط تجاري   : ل 

للشركة.
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نشاطها  اسس رار  في  فعوبة 
االقسصادي.

زنقة   32 و حدد مقر السصصية ب 
طلوع الصجر املعاريف الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) امينة مسرار وعنوانه)ا) 
اقامة   1 شارع موالي ادريس   46-84
اح د  القائد  زنقة  السصي41زاوية 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
زنقة طلوع   32  : املسعلقة بالسصصية 

الصجر املعاريف الدار البيضاء 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2121 تحت رقم 784936.
661I

CABINET RAMI EXPERTISE

RIM ASSISTANCE FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

RIM ASSISTANCE FES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 

درار ابن أزور الطابق 1 الشقة 2 م ج 
فاس - 31111 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 RIM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ASSISTANCE FES
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخدمة في ج يع مجاالت املساعدة 
وإفالحها  األخطاء  واسسكشاف 

وغي1ها.
زنقة   13  : عنوان املقر االجس اعي 
درار ابن أزور الطابق 1 الشقة 2 م ج 

فاس - 31111 فاس املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 6.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   61  : بدر  فرايحي  السيد 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
 13 السيد فرايحي بدر عنوانه)ا) 
زنقة درار ابن أزور الشقة 2 م ج فاس 

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 13 السيد فرايحي بدر عنوانه)ا) 
زنقة درار ابن أزور الشقة 2 م ج فاس 

31111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3887.

661I

MOORISH

LAZIZIENNE BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيضاء املغرب
LAZIZIENNE BUSINESS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 

شارع عبد املومن وزنقة س ية، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

21 النخيل - 21341 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LAZIZIENNE BUSINESS

اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصديرونقل البضائع.

زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 

س ية،  وزنقة  املومن  عبد  شارع 

الرقم   4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 

الدار البيضاء   21341  - النخيل   21

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   511  : السيدة بينسو كييي 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كييي  بينسو  السيدة 

 171 ع ارة   8 مج وعة  الصردوس 

21111 الدار  12 ح ح  3 شقة  طابق 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  كييي  بينسو  السيدة 

 171 ع ارة   8 مج وعة  الصردوس 

21111 الدار  12 ح ح  3 شقة  طابق 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791776.

662I

ASMAA MEDIA GROUP

PROMOKIA
إعالن مسعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP

شارع فهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 ال15نو�سي البيضاء، 21111، 

البيضاء املغرب

PROMOKIA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: الطابق 

الرابع شقة رقم 11 شارع مو�سى 

ابن نصي1 وشارع البوص رقم 12 

الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.231577

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 16 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: تصحيح االسم االعائلي للسيد 

نورالدين أيت مانة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيي1 في الحصص االجس اعية

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيي1 شكل الشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

توزيع الحصص 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 786951.

663I
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

STG BTOC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

STG BTOC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي تقاطع 
موالي عبد العزيز والزالقة رقم 5 ، 
اقامة النصر ، شقة 22 ، الطابق 
السادس - 91121 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

. 71857
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2121 يونيو   31 املؤرخ في 
 STG شركة ذات املسؤولية املحدودة
11.111 درهم  BTOC مبلغ رأس الها 
تقاطع  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
 5 رقم  والزالقة  العزيز  عبد  موالي 
الطابق   ،  22 ، شقة  اقامة النصر   ،
املغرب  طنجة   91121  - السادس 

نتيجة ل : 
قلة النشاط في السنوات األخي1ة.

تقاطع  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
موالي عبد العزيز

5 ، اقامة النصر ،  و الزالقة رقم 
شقة 22 ، الطابق السادس - 91121 

طنجة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) مح د عدنان الواسيني 
الساحلي وعنوانه)ا) شارع أبو العالء 
 91121  17 8،شقة  الطابق  املعري، 

طنجة املغرب ك صصي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالسصصية  العقود والوثائق املسعلقة 
تقاطع موالي عبد العزيزو الزالقة   :
 ،  22 شقة   ، اقامة النصر   ،  5 رقم 

الطابق السادس .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 11245413.

664I

BHA CONSULTING

TILDAT MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BHA CONSULTING

MARRAKECH MAROC ،1 ، .

TILDAT MARBRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النهضة 

- 41111 شيشاوة امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TILDAT MARBRE

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مسنوعة أو   - الرخام وتركيبه 

البناء -اسسي1اد وتصدير - تجارة.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

امل لكة  شيشاوة   41111  - النهضة 

املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : مساعد  سصيان  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد سصيان مساعد عنوانه)ا) 

41111 شيشاوة امل لكة  حي النهضة 

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد سصيان مساعد عنوانه)ا) 

41111 شيشاوة امل لكة  حي النهضة 

املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بامنسانوت  االبسدائية 

شتن15 2121 تحت رقم 496/2121 .

665I

aice compta

GROUPE QUA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

GROUPE QUA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مدينة 

السالم الصرح ع ارة 129 طابق 4 
رقم 25 - 21213 البيضاء املغرب .

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.311125

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

رفع  تم   2121 ماي   21 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال 

من  أي  درهم»   2.911.111»

 3.111.111» إلى  درهم»   111.111»

مقافة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2121 تحت رقم 781816.

666I

iso fidus

 TRANSPORT
 INTERNATIONAL

IDMOUGUNE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

iso fidus
حي األمال 12 رقم 41 مكسب رقم 16 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29641، دارالبيضاء املغرب
 TRANSPORT INTERNATIONAL
IDMOUGUNE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 
رقم 11 ع ارة رقم 13 الطابق 

13 شقة رقم 21 رياض اللويزية 
املح دية - 28811 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
28739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 TRANSPORT INTERNATIONAL

.IDMOUGUNE SARL AU
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل البضائع نيابة عن اآلخرين )نقل 
والسصدير  االسسي1اد  ودولي)،  محلي 

)أداء تاجر أو وسيط) ، تاجر.
عنوان املقر االجس اعي : مج وعة 
الطابق   13 رقم  ع ارة   11 رقم 
اللويزية  رياض   21 رقم  شقة   13
املح دية - 28811 املح دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : موكن  مح د  السيد 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د موكن عنوانه)ا) 21 
11 شقة  زنقة الت1ياق االبيض طابق 
12 حي الراحة البيضاء 21211 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد مح د موكن عنوانه)ا) 21 
11 شقة  زنقة الت1ياق االبيض طابق 
12 حي الراحة البيضاء 21211 الدار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1821.

667I

Annonce

BEST RENOVATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Annonce
إقامة الصصا 215 الطابق 2 شقة 

12 حي منضرونا عين الشق البيضاء 
، 21461، الدار البيضاء املغرب

BEST RENOVATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 

الحرية طابق 3 شقة رقم 5 - 21121 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
513761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BEST  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.RENOVATION

أع ال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

وأع ال  الكهربائية  الت1كيبات 

السباكة وتركيب السدفئة والسكييف 

وكذلك أع ال الت1كيب األخرى.

- أع ال أو إنشاءات مخسلصة.

-اسسي1اد وتصدير.

من  معاملة  أي   ، عام  بشكل   -

 ، كانت تجارية  ، سواء  أي نوع كانت 

 ، أو منقولة   ، أو مالية   ، أو فناعية 

أو عقارية قد تكون مرتبطة بغرض 

الشركة وأي أغراض م اثلة أو ذات 

فلة..

زنقة   11  : عنوان املقر االجس اعي 

الحرية طابق 3 شقة رقم 5 - 21121 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : لكبي1بناسف  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد لكبي1بناسف عنوانه)ا) حي 

الصرح زنقة 41 رقم 18 الدارالبيضاء 

21552 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد لكبي1بناسف عنوانه)ا) حي 

الصرح زنقة 41 رقم 18 الدارالبيضاء 

21552 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 29559.

668I

cabinet jdaini

ESPERANZA M.A.G.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

ESPERANZA M.A.G.M شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار بني 

وكيل لعسامنة بركان - 63324 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

8117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ESPERANZA M.A.G.M

*تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناديق

*تربية املاشية.

دوار بني   : عنوان املقر االجس اعي 

63324 بركان   - وكيل لعسامنة بركان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

511 حصة   : السيد موني1 الغازي 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 : السيد عبد القادر عبد الخالق 

511 حصة بقي ة 111 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغازي  موني1  السيد 
بركان  اللي ون  حي  افيال  زنقة   21

63311 بركان املغرب.

الخالق  عبد  القادر  عبد  السيد 
زنقة عبد املومن الحي   41 عنوانه)ا) 

املح دي بركان 63311 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  الغازي  موني1  السيد 
بركان  اللي ون  حي  افيال  زنقة   21

63311 بركان املغرب

الخالق  عبد  القادر  عبد  السيد 
زنقة عبد املومن الحي   41 عنوانه)ا) 

املح دي بركان 63311 بركان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  ب15كان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 513/2121.

669I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية 

الح راء

Fantasy style Del deserto
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

فندوق ال15يد 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

Fantasy style Del deserto شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الشريف الرا�سي رقم 145 حي 
الوحدة 11 العيون - 71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Fantasy style Del deserto

فناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنسوجات.

• شركة األشغال العامة واملسنوعة 

املباني  ج يع  وإنشاء  املائي  والعزل 

السكنية وغي1 السكنية. ج يع أع ال 

 ، النجارة   ، الجص   ، التشطيبات 

 ، الكسوة   ، والجدران  األرضيات 

الطالء ، مرايا البناء ، التزجيج ، إلخ.

والحصر   ، • هدم وتحضي1 املواقع 

والس15 ، وأع ال السباكة ، وتركيب 

السدفئة وتكييف الهواء ، والت1كيبات 

العالي  الجهد  ذات  الكهربائية 

أع ال  ج يع  وع وًما   ، واملنخصض 

املدنية  بالهندسة  الخافة  البناء 

وأع ال   ، واإلطارات   ، والسقوف   ،

تشغيل  طريق  عن  األخرى.  البناء 

املعدات السابعة لإلدارات العامة أو 

الخافة.

أنشطة تجار   ، املروج العقاري   •

العقارات ، تأجي1 واسسغالل العقارات 

الخافة باملؤجر ، األنشطة العقارية 

نيابة عن الغي1.

• تأجي1 وبيع وشراء معدات ومواد 

البناء.

الج ع بين أنشطة دعم البناء   •

وأنشطة السنظيف وخدمات تنسيق 

الحدائق

أنشطة األسر املعيشية كأرباب   •

واألنشطة   ، املنزليين  للع ال  ع ل 

غي1 املس ايزة لألسر ك نسجين للسلع 

والخدمات لالسسخدام الخاص.

واالسسضافة  البيانات  معالجة   •

وبوابات  الصلة  ذات  واألنشطة 

اإلنت1نت وأنشطة النشر

• اسسي1اد وتصدير ج يع املنسجات 

والخدمات.

أو  السجارية  األنشطة  ج يع   •

الصناعية أو الزراعية أو البحرية أو 

الخدمية.

أي منقول مالي   ، وبصورة أعم   •
تجاري أو عقارات تسعلق بشكل مباشر 
املحددة أعاله  أو غي1 مباشر باألشياء 
أو التي ي كن أن تساعد على تطوير 

الشركة..
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
حي   145 رقم  الرا�سي  الشريف 
الوحدة 11 العيون - 71111 العيون 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة السيدة هل عبد الرح ان 
درهم   111 بقي ة  حصة   1.111  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة السيدة هل عبد الرح ان 
عنوانه)ا) شارع الشريف الرا�سي رقم 
 71111 11 العيون  145 حي الوحدة 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة السيدة هل عبد الرح ان 
عنوانه)ا) شارع الشريف الرا�سي رقم 
 71111 11 العيون  145 حي الوحدة 

العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
18 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2121 تحت رقم 2723/2121.

671I

ALISSONE CONSULTING

Contifibre
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Contifibre
 S.A.R.L au CAPITAL DE 5 000

000,00 DHS
 SIEGE SOCIAL: ZONE

 INDUSTRIELLE EL JADIDA LOT
355 RUE N14

EL JADIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ب قس�سى العقد العرفي املؤرخ في 
القانون  وضع  تم  يوليوز2121   31
املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة ذات الخصائص السالية: 
 Contifibre SARL : التس ية -

  - الهدف
املسعلقة  األلياف  ج يع  نسج   -

بالنسيج
- ج يع ع ليات الغزل٬ التشطيب 

والصباغة
السوق  في  والسجارة،  الصناعة   -
والس ثيل،  الخارجية،  أو  الداخلية 
والس سرة  والشحن  والع ولة، 
أو  الخام  النسيج  منسجات  لج يع 
النسيج  مواد  وكذلك  املصنعة، 

وج يع املواد
بج يع  والسحصيل  الدراسة   -
أشكاله واملساه ة ونقل واسسغالل أو 
الس ثيل املباشر أو غي1 املباشر لج يع 
براءات االخت1اع والعالمات السجارية 
والحصرية  والت1اخيص  والع ليات 

والودائع واالمسيازات
على  الصائدة  أخد  أو  املشاركة   -
مصالح بأي شكل من األشكال في أي 

شركة أو شركة لغرض م اثل
وإدارة  وتأجي1  وشراء  إنشاء   -
وتشغيل أي ع ل أو منشأة فناعية 

ضرورية مل ارسة األنشطة
املعامالت  ج يع  عام،  وبشكل   -
التي  والصناعية  والسجارية  املالية 
أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
املذكور أعاله أو  غي1 مباشر بال�سيء 
من  به،  أو مرتبط  مشابه  بأي �سيء 
املحس ل أن تعزز تطويره أو توسيعه.

 ZONE االجس اعي:  املقر 
 INDUSTRIELLE EL JADIDA LOT

.355 RUE N14 - EL JADIDA
من يوم  سنة ابسداء   99 املــدة:   -  

السأسيس النهائي 
حدد  االجس اعي:  الرأس ال    -
 111  5 في:  االجس اعي  الرأس ال 

000,00 درهم 
السيد  الشركة  يدير  اإلدارة:    -
هشام لحلو٬ يونس لحلو وأمين لحلو 

ملدة غي1 محددة.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بالجديدة  لالستث ار  الجهوي 

 25/18/2121
السجل السجاري رقم 18535

671I

fidact

 STE HAFID BOUDAKMA
CARS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي1 جديد للشركة

fidact
رقم 22 بلوك E حي السالم ، 
14211، سيدي سل ان املغرب

 STE HAFID BOUDAKMA CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي نسيم 
6 الشقة 7 تجزية جليل السازي - 
14211 سيدي سلي ان املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1857
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2121 تم تعيين  13 غشت  املؤرخ في 
مسي1 جديد للشركة السيد)ة) الزاهر 

مح د ك سي1 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ 11 

شتن15 2121 تحت رقم 281/2121.
672I

fidact

 STE HAFID BOUDAKMA
CARS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تصويت حصص

fidact
رقم 22 بلوك E حي السالم ، 
14211، سيدي سل ان املغرب

 STE HAFID BOUDAKMA CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي نسيم 
6 الشقة 7 تجزئة جليل السازي - 
14211 سيدي سلي ان املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1857
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد )ة) حصيظ بودك ة 
أفل  من  اجس اعية  حصة   1.111
)ة)  السيد  لصائدة  حصة   1.111
مح د الزاهر بساريخ 13 غشت 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ 11 

شتن15 2121 تحت رقم 281/2121.

673I

FIL CONSEIL

PALMERAIE ASSISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة ، 51111، مكناس املغرب

PALMERAIE ASSISTANCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة أثينا 
الع ارة 4 الشقة 2 املدينة الجديدة 

- 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

54211
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PALMERAIE ASSISTANCE
سيارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إسعاف.

نقل العربات.
خدمة الدفن وتشييع الجنازات. .

عنوان املقر االجس اعي : زنقة أثينا 
الع ارة 4 الشقة 2 املدينة الجديدة - 

51111 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : البطحاوي  العزيز  عبد  السيد 
511 حصة بقي ة 111 درهم للحصة 
السيد عبد الرزاق الخليصي : 511 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
البطحاوي  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة أثينا الع ارة 4 الشقة 
مكناس   51111 الجديدة  املدينة   2

املغرب.
الخليصي  الرزاق  عبد  السيد 
مونبيليه   34281 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
البطحاوي  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة أثينا الع ارة 4 الشقة 
مكناس   51111 الجديدة  املدينة   2

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   12 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3959.
674I

EXPACT PARTNERS

5EME ART
إعالن مسعدد القرارات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 211
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
5EME ART «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: 12 
زنقة ذو بي1ن حي املستشصيات 

الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 
املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.148373
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 13 يونيو 2121
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
شركة  في  االسهم  بج يع  املساه ة 

WALILI HOLDING CAPITAL
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
5EME ART أفبحت  اسهم الشركة 
 WALILI HOLDING لشركة 

CAPITAL
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 27165.

675I

CASA COMPTES

TERRE ESSENTIELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

TERRE ESSENTIELLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 212، 
شارع عبد املومن الطابق السصلي 
رقم 5 - 21361 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

518969
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TERRE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.ESSENTIELLE

غرض الشركة بإيجاز : - األنشطة 

وتنظيم  وترويج  بإنساج  املسعلقة 

العروض والصعاليات الثقافية ؛ 

تنظيم ج بع املناسبات العامة   -

والحصالت  العروض  مثل  والخافة 

املوسيقية واملؤت رات والندوات.

- إعداد وتنظيم جوالت الصنانين ؛

لصائدة  والنشر  املرافقة   -

املوسيقيين النساج األع ال  الصنانين 

الصونوغرافية. 

والطعام  اإلقامة  توفي1   -

لل شاركين في الصعاليات التي تنظ ها 

الشركة. 

املنسجات  مخسلف  وبيع  شراء   -

الصعاليات  في  لل شاركين  والنباتات 

التي تنظ ها الشركة. 

- إنساج وتوجيه األفالم اإلعالنية ، 

واألفالم السقنية والسجارية ، ومقاطع 

الصيديو، واألفالم السدريبية ، وبشكل 

عام أي إنساج س عي بصري ، 

والنشر  اإلنساج  أنشطة   -

املوسيقي..

 ،212  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع عبد املومن الطابق السصلي رقم 

5 - 21361 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : بنصاري  سهام  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

س ي1س  بناني  يوسف  السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   511  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة سهام بنصاري عنوانه)ا) 
السالم  حي  إفري  ضاية  زنقة   ،12

11111 الدار البيضاء املغرب.
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س ي1س  بناني  يوسف  السيد 
زنقة ضاية إفري حي   ،12 عنوانه)ا) 

السالم 11111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة سهام بنصاري عنوانه)ا) 
السالم  حي  إفري  ضاية  زنقة   ،12

11111 الدار البيضاء املغرب

س ي1س  بناني  يوسف  السيد 
زنقة ضاية إفري حي   ،12 عنوانه)ا) 

السالم 11111 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2121 تحت رقم 784784.

676I

CASA COMPTES

GUSTUS
إعالن مسعدد القرارات

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

GUSTUS «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: 212، 

شارع عبد املومن الطابق السصلي 
رقم 5 - 21361 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.464291

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: - نقل املقر االجس اعي للشركة 

للعنوان السالي: كلم 15، طريق أزمور، 

دار بوعزة - الدار البيضاء.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

1111 حصة اجس اعية  بيع   - مايلي: 

الداودي  دنية  السيدة  طرف  من 

االدري�سي لصائدة ملياء مرابط.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الداودي  دنية  السيدة  اسنقالة   -

االدري�سي من مهامها ك سي1 للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
مرابط ك سي1  تعيين السيدة ملياء   -

وحيد للشركة ملدة غي1 محدودة.
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: - املصادقة عل تجديد القانون 

األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجس اعي  املقر  يوجد   -
طريق   ،15 كلم  السالي:  بالعنوان 

أزمور، دار بوعزة - الدار البيضاء.
ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 
يسكون الرأس ال االجس اعي   - مايلي: 
بقي ة  حصة اجس اعية،   1111 من 
كلها  الواحدة،  للحصة  درهم   111
ملياء  للسيدة  وم نوحة  محررة 

مرابط.
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
بالسوقيع  الشركة  تسي1   - مايلي: 
وذلك  مرابط،  الوحيد للسيدة ملياء 

ملدة غي1 محدودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791414.

677I

مكسب الجرودي

SERIE MOBLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

مكسب الجرودي
شارع 18 نون15 رقم 24 الناضور ، 

62111، الناضور املغرب
SERIE MOBLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الشطر 
الرابع املنطقة الصناعية سلوان 

62111 الناضور املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.19529

 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي

تم   2121 شتن15   11 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

أي  درهم»   9.111.111» قدره 

إلى  درهم»   1.111.111» من 

: طريق  عن  درهم»   11.111.111» 

الشركة  ديون  مع  مقافة  إجراء 

املحددة املقدار واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 12 شتن15 

2121 تحت رقم 3854.

678I

EXPACT PARTNERS

WALILI STREET
إعالن مسعدد القرارات

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 4ème 211

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

WALILI STREET «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: 227 شارع 

انصا طابق 3 الدارالبيضاء - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.371135

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 13 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة  في  االسهم  بج يع  املساه ة 

WALILI HOLDING CAPITAL

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

 WALILI الشركة  اسهم  مايلي: 

 WALILI لشركة  أفبحت   STREET

.HOLDING CAPITAL

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 28841.

679I

دار االستث ار

 ANASOMA أناسوما فريش
FRESH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دار االستث ار
شارع موالي سلي ان ع ارة املامون 

16 مكسب 2 املدينة العليا ، 14111، 

القنيطرة املغرب

 ANASOMA FRESH أناسوما فريش

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 117 شارع 

موالي عبد العزيز رقم 3 القنيطرة - 

14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : أناسوما 

.ANASOMA FRESH فريش

غرض الشركة بإيجاز : -االسسي1اد 

والسصدير 

- تاجر املنسجات الغذائية.

عنوان املقر االجس اعي : 117 شارع 

 - القنيطرة   3 موالي عبد العزيز رقم 

14111 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : سناء  حضار  السيدة 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سناء  حضار  السيدة 
األول  الطابق  ح  ف  رقم  س  بلوك 
القنيطرة   14111 الحوزية القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  سناء  حضار  السيدة 
األول  الطابق  ح  ف  رقم  س  بلوك 
القنيطرة   14111 الحوزية القنيطرة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن15 2121 تحت رقم 62151.
681I

CASA COMPTES

DERMALLURE
إعالن مسعدد القرارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

DERMALLURE «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 191 زنقة 
56 تجزئة -ج- حي األلصة - - الدار 

البيضاء املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.411897

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 21 غشت 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ليش ل  الشركة  غرض  توسيع   -
الع ليات السالية: - اسسي1اد وتصدير 
- اسسي1اد  وتوزيع املنسجات الصحية. 
وتصدير وتوزيع وفيانة ج يع أنواع 
وتصدير  اسسي1اد   - الطبية.  االجهزة 

مسسحضرات  وتصنيع  وتوزيع 

النظافة  ومنسجات  السج يل 

الشخصية. - اسسي1اد وتصدير وتوزيع 

الكواشف الطبية. - اسسي1اد وتصدير 

- اسسي1اد  وتوزيع املك الت الغذائية. 

املواد األولية لصناعة مسسحضرات 

السج يل

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

- إزالة نشاط اسسي1اد وتصدير وتوزيع 

الصيدالنية  شبه  املنسجات  وترويج 

من غرض الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  اجس اعية،  حصة   511 وهب   -

طرف السيدة الويزة بوجدة لصائدة 

ابنتها السيدة س ية عزمي.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد سي ة عزمي ك سي1   -

للشركة ملدة غي1 محدودة، وعليه فإن 

الشركة تسي1 بسوقيع كل من السيدة 

يسي1ة عزمي والسيدة س ية عزمي

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: - املصادقة عل تجديد القانون 

األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

وتصدير  اسسي1اد  الشركة:-  غرض 

- اسسي1اد  وتوزيع املنسجات الصحية. 

وتصدير وتوزيع وفيانة ج يع أنواع 

وتصدير  اسسي1اد   - الطبية.  االجهزة 

مسسحضرات  وتصنيع  وتوزيع 

النظافة  ومنسجات  السج يل 

الشخصية. - اسسي1اد وتصدير وتوزيع 

الكواشف الطبية. - اسسي1اد وتصدير 

- اسسي1اد  وتوزيع املك الت الغذائية. 

املواد األولية لصناعة مسسحضرات 

كافة  وإنساج  تص يم   - السج يل 

الوثائق واألدوات اإلعالنية والت1ويج 

السدريبات  تنظيم   - املنسجات.  لهذه 

الشركة  بغرض  املسعلقة  والندوات 

وتقديم املشورة التسويقية واإلدارية. 

يسعلق  مشروع  أي  وتنصيذ  دراسة   -

هدايا   - أعاله.  املذكورة  باألنشطة 

الشركة.

على  ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 

الشركة  رأس ال  يسكون   - مايلي: 

حصة   1111 من  االجس اعي 

اجس اعية، بقي ة 111 درهم للحصة 

على  كلها محررة وموزعة  الواحدة، 

الشكل السالي: -1 السيدة س ة عزمي: 

511 حصة. -2 السيدة يسي1ة عزمي: 

511 حصة.

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: - تسي1 الشركة بسوقيع كل من 

السيدة يسي1ة عزمي والسيدة س ية 

عزمي، وذلك ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791286.

681I

EUROFID

ZOT CONSTRUCTION
إعالن مسعدد القرارات

EUROFID

 Lot N°9 Immeuble B , Zineb

 3, Hay Houda, Sidi Moumen

 CASABLANCA، 20402،

CASABLANCA MAROC

ZOT CONSTRUCTION «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

الحسين السو�سي إقامة النخيل 37 
رقم 4 سيدي مومن الدارالبيضاء - 

21411 الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.458363

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 11 نون15 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

عث ان  يوسف  )ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   511

)ة)  السيد  لصائدة  حصة   1.111

سعيد الزنزون بساريخ 11 نون15 2121

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  يوسف  عث ان  السيد  اسسقالة 
السيد سعيد  وتعيين  الشركة  إدارة 

الزنزون ك سي1 وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مساه ة السيد سعيد الزنزون برأس 
مائة ألف   »  111111.11 مال قدره 

درهم»
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لصائدة  اجس اعية  حصة   1.111

السيد )ة) سعيد الزنزون
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
الزنزون  السيد سعيد  تعيين  مايلي: 

ك سي1 وحيد للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

دجن15 2121 تحت رقم 757267.

682I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

BARRIO ESPANO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
BARRIO ESPANO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 14 ساحة 

فلورونس - 31111 فاس املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 

.58141

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تم تعيين  31 دجن15  املؤرخ في 

أنور  مسي1 جديد للشركة السيد)ة) 

السدالوي هشام ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15   11 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3952.

683I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 TRANSOUTH

TOURISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 TRANSOUTH TOURISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 51 

شارع 11 يناير حي الداخلة اكادير - 

81111 اكادير املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11935

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هدى الخطصي  )ة)  تصويت السيد 

أفل  من  اجس اعية  حصة   411

امال  )ة)  حصة لصائدة السيد   411

الخطصي بساريخ 24 غشت 2121.

تصويت السيد )ة) فصاء الخطصي 

أفل  من  اجس اعية  حصة   411

411 حصة لصائدة السيد )ة) مح د 

الخطصي بساريخ 24 غشت 2121.

الدين  فالح  )ة)  السيد  تصويت 

اجس اعية من  حصة   411 الخطصي 

)ة)  حصة لصائدة السيد   411 أفل 

غشت   24 بساريخ  الخطصي  مح د 

.2121

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن15   11 بساريخ  باكادير  السجارية 

2121 تحت رقم 116311.

684I

EXPACT PARTNERS

 GROUPE WALILI

 PROMOTION

IMMOBILIERE
إعالن مسعدد القرارات

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 4ème 211

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

 GROUPE WALILI PROMOTION

IMMOBILIERE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 11 زنقة 

امسسي1دام الدارالبيضاء - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.257137

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 13 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة  في  االسهم  بج يع  املساه ة 

WALILI HOLDING CAPITAL

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 GROUPE WALILI شركة  اسهم 

 PROMOTION IMMOBILIERE

 WALILI لشركة  أفبحت 

.HOLDING CAPITAL

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 28841.

685I

مكسب الجرودي

SERIE MOBLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

مكسب الجرودي
شارع 18 نون15 رقم 24 الناضور ، 

62111، الناضور املغرب
SERIE MOBLE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: الشطر 
الرابع املنطقة الصناعية سلوان 

62111 الناضور املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.19529
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 12 شتن15 2121
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
بعد  للشركة مع مقسضيات القانون: 
الزيادة في راس ال الشركة قرر الج ع 
العام االسسثنائي تبني قانون اسا�سي 

جديد للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بالناضور بساريخ 12 شتن15 

2121 تحت رقم 3854.

686I

THK CONSULTING

ALUMINUVER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue Ghassan kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
ALUMINUVER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 
6 ع ارة رقم 45 شارع القرويين 

طريق فصرو فاس - 31111 فاس 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.41155
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 18 يوليوز 2121 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ALUMINUVER الوحيد  الشريك 
مبلغ رأس الها 11.111 درهم وعنوان 
6 ع ارة  مقرها اإلجس اعي محل رقم 
رقم 45 شارع القرويين طريق فصرو 
فاس - 31111 فاس املغرب نتيجة ل 

: توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر السصصية ب محل رقم 
6 ع ارة رقم 45 شارع القرويين طريق 
فصرو فاس - 31111 فاس املغرب. 

و عين:
عالمي  ادريس  السيد)ة) 
درعة  واد  زنقة   15 وعنوانه)ا) 
فاس   31111 فاس  س  الن1جس 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   11 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 41155.

687I

M.O.N.S TRAVAUX

M.O.N.S TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.O.N.S TRAVAUX
 HAY EL JADID BLOC 12 N°
 67 TIFLET ، 15400، TIFLET

MAROC
 M.O.N.S TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الجديد 
بلوك 12 رقم 67 تيصلت تيصلت 

15411 تيصلت املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.M.O.N.S TRAVAUX
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  -تاجر  مخسلصة  وإنشاءات  أع ال 

وسيط يقوم باالسسي1اد والسصدير .
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تيصلت   67 رقم   12 بلوك  الجديد 

تيصلت 15411 تيصلت املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : السيد مح د العجوطي 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 
 1111  : السيد مح د العجوطي 

بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد مح د العجوطي عنوانه)ا) 
327 تيصلت  7 رقم  حي الجديد بلوك 

15411 تيصلت املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد مح د العجوطي عنوانه)ا) 
327 تيصلت  7 رقم  حي الجديد بلوك 

15411 تيصلت املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   11 بساريخ  بتيصلت  االبسدائية 

2121 تحت رقم 214.
688I

بالم فيديس ش م م

SOMA INOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بالم فيديس ش م م

169 شارع مح د بوزيان , فرحسين 

9 الطابق الرابع رقم 15 سيدي 

عث ان، 21711، الدار البيضاء 

املغرب

SOMA INOX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية شارع 

لال اليقوت وزنقة العرعار اقامة 

كاليس ع ارة 9 الطابق الرابع رقم 

17 - 21251 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SOMA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.INOX

اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبيع بنصف الج لة ملواد االينوكس 

ومسسلزماتها..
زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع لال اليقوت وزنقة العرعار اقامة 

كاليس ع ارة 9 الطابق الرابع رقم 17 

- 21251 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : بيزكين  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بيزكين  سعيد  السيد 

تجزئة التسي1 رقم 87 مديونة 21911 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بيزكين  سعيد  السيد 

تجزئة التسي1 رقم 87 مديونة 21911 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791346.

689I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 TRANSOUTH

TOURISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 TRANSOUTH TOURISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 51 

شارع 11 يناير حي الداخلة اكادير - 

81111 اكادير املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11935

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تم تعيين  24 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

الخطصي مح د ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15   11 بساريخ  باكادير  السجارية 

2121 تحت رقم 116311.

691I

cabinet aux services des affaires

MERZOUGA DESERT TRIPS 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصل السصصية

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

 MERZOUGA DESERT TRIPS 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : قصر 

تابوميت الطاوس الريصاني - 

52451 الريصاني املغرب.

قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.2117/11817

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2121 تقرر حل  11 غشت  املؤرخ في 

 MERZOUGA DESERT TRIPS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم   11.111

الطاوس  تابوميت  قصر  اإلجس اعي 

الريصاني - 52451 الريصاني املغرب 

عدم مزاوالة الع ل .
ًُ
نتيجة ل

و عين:

موهو  مصطصي  السيد)ة) 

الطاوس  تابوميت  قصر  وعنوانه)ا) 

املغرب  الريصاني   52451 الريصاني 

ك صصي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

قصر  وفي   2121 غشت   11 بساريخ 

تابوميت الطاوس الريصاني - 52451 

الريصاني املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن15 2121 تحت رقم 389/21.

691I
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HRIBACH TRAVAUX

احريبش طغافو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HRIBACH TRAVAUX

 PLACE ROUDANI RESIDENCE

 BEETHOVEN II BUREAU 82 ،

90000، Tanger Maroc

احريبش طغافو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

الروداني زنقة سينا إقامة بيتهوفن 

2 الطابق الثالث رقم 82 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

احريبش طغافو.

ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال البناء.

ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بيتهوفن  إقامة  سينا  زنقة  الروداني 

 91111  -  82 الطابق الثالث رقم   2

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 111  : السيد احريبش نور الدين 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الدين  نور  احريبش  السيد 
زياد   GH13  4 الزموري  عنوانه)ا) 

 19 رقم  األر�سي  الطابق   15 بناية 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الدين  نور  احريبش  السيد 
زياد   GH13  4 الزموري  عنوانه)ا) 

 19 رقم  األر�سي  الطابق   15 بناية 

91111 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245499.

692I

MSK DRIP 
إعالن مسعدد القرارات

 MSK DRIP «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

 N° 22 :وعنوان مقرها االجس اعي

 HAY AL AMAL - - CHICHAOUA

.maroc

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.2121/261

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للسيد  م لوكة  سهم   7515 بيع   -

حسن مسواك لصالح السيد يونس 

م لوكة  سهم   7515 بيع   - مسواك 

للسيد مصصى مسواك لصالح السيد 

يونس مسواك

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
زيادة رأس املال لرفع ثالثة ماليين   -

درهم)3.006.000،00) آالف  وسسة 

إلى ث انية ماليين وسسة آالف درهم 

(8.006.000،00(

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

- تحويل الشكل القانوني للشركة.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

7 من  ؛   6 ؛   1  : - تعديل في الصصول 

املذكورة  للشركة  األسا�سي  النظام 

أعاله.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

- تصويض السلطات.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

- تحويل الشكل القانوني للشركة من 

إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية ذات الشريك 

الوحيد 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

السيد يونس مسواك مبلغ   - مايلي: 

)ث انية  درهم   8،006،000.00

إج الي  درهم)  آالف  وسسة  ماليين 

)ث انية  درهم   8،006،000.00 مبلغ 

ماليين وسسة آالف درهم)

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي: 

)ث انية  درهم   8،006،000.00

ب ا يعادل  ماليين وسسة آالف درهم) 

من خالل  إج الي مساه ة الشركاء 

والحسابات  اإلنشاء  عند  النقد 

الجارية. وهي مقس ة إلى 81.161.11 

لكل  درهم   111 متساوية  أجزاء 

ومكستب   ، بالكامل  مدفوعة  منها 

على  الشركاء  قبل  من  بالكامل  بها 

النحو السالي: - السيد يونس مسواك: 

)ث انون ألف وسسون  سهم   81.161

سهم.   80،060  ، في املج وع  سهم). 

)ث انون ألف وسسون سهم).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  بامنسانوت  االبسدائية 

يوليوز 2121 تحت رقم 312/2121.

693I

ASMAA MEDIA GROUP

CONSTRUCTION MELILLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع فهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 ال15نو�سي البيضاء، 21111، 

البيضاء املغرب

 CONSTRUCTION MELILLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 

اح د املجاتي اقامة ليزالب الطابق 

االول رقم 8 - 21111 الدارالبيصاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONSTRUCTION MELILLA

مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.

زنقة   13  : عنوان املقر االجس اعي 

الطابق  ليزالب  اقامة  املجاتي  اح د 

الدارالبيصاء   21111  -  8 االول رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 111  : السيد عبد السالم العاللي 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

العاللي  السالم  عبد  السيد 
 37 رقم  الرباط  شارع  عنوانه)ا) 

الناظور 62111 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
العاللي  السالم  عبد  السيد 
 37 رقم  الرباط  شارع  عنوانه)ا) 

الناظور 62111 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791193.

694I

ائس انية زهي1

GZENAYA DOMAINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية زهي1
زنقة ابن عائشة ع ارة باريس 

الطابق السالت مكسب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب

GZENAYA DOMAINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

اهرشلين شوين اجدير اقليم تازة - 
35152 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GZENAYA DOMAINE

-مسسغل   : غرض الشركة بإيجاز 
لدار الضيافة واملنشآت السياحية.

واإلقامة  الشخصية  الخدمات   -
السياحية.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - اهرشلين شوين اجدير اقليم تازة 

35152 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : السيد رشيد الش روقي 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد الش روقي عنوانه)ا) 

فرنسا 25211 مونسبيليار فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد رشيد الش روقي عنوانه)ا) 

فرنسا 25211 مونسبيليار فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 475.
695I

ZHAR AHMED

CABSKIFF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
CABSKIFF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 92 أ 
تجزئة املنتزه 1 طريق مكناس فاس - 

31191 فاس املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.55319

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 15 يوليوز 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
طريق   1 املنتزه  تجزئة  أ   92 «رقم 

مكناس فاس - 31191 فاس املغرب» 
أ تجزئة باب األندلس   351 «رقم  إلى 
فاس   31191  - طريق مكناس فاس 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   11 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3948/2121.

696I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SKY HEALTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا فندوق ال15يد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

SKY HEALTH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 57, شارع 
موريسانيا فندوق ال15يد 2619 

مراكش الرئيسية - جيليز - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
118153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SKY  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HEALTH
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وشراء / بيع واسسي1اد وتصدير وتوزيع 
الجراحية  الطبية  األجهزة  ج يع 

واملستهلكات الطبية.
عنوان املقر االجس اعي : 57, شارع 
 2619 ال15يد  فندوق  موريسانيا 
 41111  - جيليز   - مراكش الرئيسية 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 MANAGEMENT  » الشركة 
 AND ADVISORYCOMPANY
 111 حصة بقي ة   (SARL( » : 500

درهم للحصة .
 RAFFIN MEDICAL  » الشركة 
SA( » : 500) حصة بقي ة 111 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
املغرب«  الشركة 
 MANAGEMENT AND
 «  (ADVISORYCOMPANY (SARL
مكرر   89/89 رقم  تجزئة  عنوانه)ا) 
حي الصناعي ازلي فندوق ال15يد 588 

41111 مراكش املغرب.
 RAFFIN MEDICAL الشركة 
عنوانه)ا) 746 طريق سار�سي 69491 

سانتس رومان بوبي فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
البارودي  عباس  امين  السيد 
بن  كم   8 امزميز  طريق  عنوانه)ا) 
 41111 سعادة  تسلطانت  كاوي 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   11 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 187111.

697I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

SOCIETE MBE CAR›S SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 SOCIETE MBE CAR›S SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11, مركب 
طنجيس, إقامة بابل, ع ارة 11 
الطابق الساسع رفم 31 مسنانة - 

91111 طنجة املغرب



18503 الجريدة الرسميةعدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE MBE CAR’S SARL

تهدف   :  : بإيجاز  الشركة  غرض 

كراء  الى  أساسا  الشركة  هذه 

السيارات بدون سائق 

الع ليات  ج يع  عامة  بصصة  و 

السجارية, املالية, الصناعية والعقارية 

التي تسعلق بصصة مباشرة باملواضيع 

املشار إليها أعاله أو أي موضوع مشابه 

له أو ي كنه املساه ة في الن و تحت 

أي نوع لحساب الشركة الخافة. 

 ,11  : االجس اعي  املقر  عنوان 

ع ارة  بابل,  إقامة  طنجيس,  مركب 

11 الطابق الساسع رفم 31 مسنانة - 

91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د الحنصي : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

511 حصة   : السيد بالل الحنصي 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحنصي  مح د  السيد 
 25 رقم   34 زنقة   2 الجي1اري  حي 

91111 طنجة املغرب.

السيد بالل الحنصي عنوانه)ا) حي 
 91111 25 34 رقم  2 زنقة  الجي1اري 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  الحنصي  مح د  السيد 
 25 رقم   34 زنقة   2 الجي1اري  حي 

91111 طنجة املغرب
السيد بالل الحنصي عنوانه)ا) حي 
 91111 25 34 رقم  2 زنقة  الجي1اري 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   14 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245142.
698I

رمزي لالستشارات

 ETABLISSEMENT SABRA
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون15 ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 
العيون ، 71111، العيون املغرب

 ETABLISSEMENT SABRA PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة بابل 
رقم 11 حي موالي رشيد العيون - 

71111 العيون املغرب .
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5629

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوطيبي  س يا  )ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   571
نجاة  )ة)  حصة لصائدة السيد   571
الطاهري باعسبارها املسي1ة الجديدة 

بساريخ 17 يونيو 2121.
بسام  بشرى  )ة)  السيد  تصويت 
571 حصة اجس اعية من أفل 571 
زهرة فهيم  )ة)  حصة لصائدة السيد 

بساريخ 17 يونيو 2121.
الرح ان  عبد  )ة)  السيد  تصويت 
من  اجس اعية  حصة   571 كسابي 
)ة)  حصة لصائدة السيد   571 أفل 
عبد اللطيف طاهري بساريخ 17 يونيو 

.2121
تصويت السيد )ة) زوهرة الع راوي 

أفل  من  اجس اعية  حصة   572

نجاة  )ة)  حصة لصائدة السيد   572

-عبد اللطيف الطاهري-فهيم  -زهرة 

-طاهري بساريخ 17 يونيو 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   15 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2121 تحت رقم 2413/2121.

699I

MAROC COMPTA PLUS

LYSE MONEY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 

رقم 2 الصقيه بن فالح ، 23211، 

FKIH BEN SALAH MAROC

LYSE MONEY SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اوالد رحو 

اوالد ادريسس برادية - 23211 

الصقيه بن فالح املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.4517

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2121 يوليوز   11 في  املؤرخ 

تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

 LYSE MONEY SARL AU التس ية 

سوس  اهل  دوار  بالعنوان  والكائن 

فالح  بن  الصقيه   23211  - برادية 

السيد)ة)  طرف  من  واملسي1  املغرب 

العاطي حصيظة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بن فالح  بالصقيه  االبسدائية 

11 شتن15 2121 تحت رقم 226.

711I

SAGASUD

SEA MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمي1 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

SEA MARKET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

عبد العزيز الدوائري اقامة املهدي 2 
رقم 11 بوجدور - 71111 بوجدور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SEA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MARKET

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ك  بيع  البحري  بالصيد  يسعلق 

يسعلق  ما  كل  والسقسيط  بالج لة 

باملالحة ع وما النقل لحساب الغي1 

نقل البضائع.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 2 عبد العزيز الدوائري اقامة املهدي 
بوجدور   71111  - بوجدور   11 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
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 : السيدة سهام مريم فرج اكزوم 

511 حصة بقي ة 111 درهم للحصة  

 : السيدة سهام مريم فرج اكزوم 

51111 بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

اكزوم  فرج  مريم  سهام  السيدة 

رقم  اي  بلوك   14 قطاع  عنوانه)ا) 

الرباط  الرياض  حي  الدلب  شارع   6

11111 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

اكزوم  فرج  مريم  سهام  السيدة 

رقم  اي  بلوك   14 قطاع  عنوانه)ا) 

الرباط  الرياض  حي  الدلب  شارع   6

11111 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

27 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2121 تحت رقم -.

711I

SAGASUD

STE DININ TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمي1 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

STE DININ TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مدينة 

الوفاق بلوك رقم 11 س العيون - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DININ TRADING
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالج لة والسقسيط الصيد  الس ك 
البحري كل ما يسعلق باملالحة ع وما 

ونقل البضائع.
مدينة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - العيون  س   11 بلوك رقم  الوفاق 

71111 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد الحليم املسيوي : 511 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد عبد الغصور مسحيق : 511 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 
 : املسيوي  الحليم  عبد  السيد 

51111 بقي ة 111 درهم.
 : مسحيق  الغصور  عبد  السيد 

51111 بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
املسيوي  الحليم  عبد  السيد 
مشرع  املديور  دوارعين  عنوانه)ا) 
العين اوالد تاي ة 83351 اوالد تاي ة 

املغرب.
مسحيق  الغصور  عبد  السيد 
حي   11 اكودار  تجزئة  عنوانه)ا) 
الحوز   43113 ركراكة امزميز الحوز 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
املسيوي  الحليم  عبد  السيد 
مشرع  املديور  دوارعين  عنوانه)ا) 
العين اوالد تاي ة 83351 اوالد تاي ة 

املغرب
مسحيق  الغصور  عبد  السيد 
حي   11 اكودار  تجزئة  عنوانه)ا) 
الحوز   43113 ركراكة امزميز الحوز 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
31 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2121 تحت رقم -.
712I

ZHAR AHMED

CABSKIFF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
CABSKIFF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 92 أ 
تجزئة املنتزه 1 طريق مكناس فاس - 

31191 فاس املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.55319

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2121 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مح د فريدي  )ة)  تصويت السيد 
أفل  من  اجس اعية  حصة   511
)ة)  السيد  لصائدة  حصة   1.111
يوليوز   15 بساريخ  العبقري  توفيق 

.2121
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن15   11 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3948/2121.

713I

ZHAR AHMED

CABSKIFF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
CABSKIFF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجس اعي رقم 92 أ 
تجزئة املنتزه 1 طريق مكناس فاس - 

31191 فاس .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.55319

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 15 يوليوز 2121 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15   11 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3948/2121.

714I

ASMAA MEDIA GROUP

VELAR PIECE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع فهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 ال15نو�سي البيضاء، 21111، 

البيضاء املغرب

VELAR PIECE AUTO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الشرف 2 ج ش 39 ع ارة 4 شقة 

12 االلصة البيضاء - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.499953

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2121 يونيو   22 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

VELAR PIECE AUTO مبلغ رأس الها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00

اإلجس اعي تجزئة الشرف 2 ج ش 39 

 - االلصة البيضاء   12 شقة   4 ع ارة 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   21111

ل : عدم االشسغال.

تجزئة  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

شقة   4 ع ارة   39 ج ش   2 الشرف 

 21111  - البيضاء  االلصة   12

الدارالبيضاء املغرب. 
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و عين:

بونعيم  طارق  السيد)ة) 

 1 شارع   II تجزئة املسي1ة  وعنوانه)ا) 
سباتة   2 الياس ين  اقامة   11 رقم 

شقة 6 الطابق األول البيضاء 21111 

)ة)  ك صصي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالسصصية  العقود والوثائق املسعلقة 

: تجزئة الشرف 2 ج ش 39 ع ارة 4 

شقة 12 االلصة البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 786747.

715I

AUDEXPERT

TWIN CERAME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEXPERT

 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM 9- 4ème

 ETAGE APPART 17 RESIDENCE

 GALIS CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc

TWIN CERAME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 
مرس سلطان الشقة 3 الطابق االول 

- 21251 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

493813

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يناير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TWIN  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.CERAME
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تاجر   ، موزاييك  البالط  أو  الحجر 

أجهزة سانيسي1 بالج لة.
26 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
مرس سلطان الشقة 3 الطابق االول 

- 21251 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : مح د  فسحان  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح د  فسحان  السيد 
زنقة موالي اس اعيل الرقم 44 درب 

ع ر 26111 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  فسحان  السيد 
زنقة موالي اس اعيل الرقم 44 درب 

ع ر 26111 سطات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

مارس 2121 تحت رقم -.
716I

فيكاميد

 BOULANGERIE
ERROUADDI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93111، تطوان املغرب
 BOULANGERIE ERROUADDI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجس اعي شارع 

عث ان بن عصان رقم 282 - 93111 
تطوان .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.19417

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 16 غشت 2121 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 2669.

717I

فيكاميد

 BOULANGERIE

ERROUADDI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93111، تطوان املغرب

 BOULANGERIE ERROUADDI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

عث ان بن عصان رقم 282 - 93111 

تطوان املغرب.

تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.19417

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ابداون  سعاد  )ة)  السيد  تصويت 

181 حصة اجس اعية من أفل 911 

حصة لصائدة السيد )ة) نادية ابداون 

بساريخ 16 غشت 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   31 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 2669.

718I

مكسب املحاسبة الصا�سي

 CERAMICA DE TETOUAN
s.a.r.l

إعالن مسعدد القرارات

مكسب املحاسبة الصا�سي
1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

93111، تطوان املغرب
 CERAMICA DE TETOUAN s.a.r.l

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: طريق 

خ يس أنجرة بونزال تطوان تطوان 
93111 تطوان املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.3617
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 25 يونيو 2114
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بيع السيد أح د مو�سى 2611 حصة 
يوسف  السيد   : لصائدة  اجس اعية 
بيع السيد مح د مو�سى   - الخطيب 
 : لصائدة  اجس اعية  حصة   1211
السيد يوسف الخطيب. -بيع السيد 
حصة   1211 مو�سى  العربي  مح د 
يوسف  السيد   : لصائدة  اجس اعية 

الخطيب. 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  مو�سى  أح د  السيد  اسسقالة 
وتنصيب  للشركة،  ك سي1  منصبه 
ك سي1  الخطيب  يوسف  السيد 

جديد ملدة غي1 محدودة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من النظام  و14  و7   6 تحيين البنود 

األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
الشركاء  يقدم   : الحصص  مايلي: 
السيد  وهم  نقدا،  املساه ات 
درهم)،  مو�سى)11641111  أح د 
مو�سى)3881111  مح د  السيد 
العربي  مح د  السيد  درهم)، 
السيد  مو�سى)3881111درهم)، 
الخطيب)511111درهم) يوسف 
الرقيوق  نشأت  السيد  و 

)111111درهم).
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بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:
رأس ال  يبلغ   : الشركة  رأس ال 
مقسم  درهم   21111111 الشركة 
اجس اعية  حصة   211111 الى 
مكستبة  للحصة،  درهم   111 بقي ة 
ومخصصة  بالكامل  ومدفوعة 
ب ا يتناسب مع مساه اتهم  للشركاء 
أح د  السيد   : كالسالي  وهي 
السيد  مو�سى)116411حصة)، 
مح د مو�سى)38811حصة)، السيد 
مح د العربي مو�سى)38811حصة)، 
السيد يوسف الخطيب)5111حصة) 
والسيد نشأت الرقيوق)1111حصة)
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
السيد  تنصيب  تم  التسيي1:  مايلي: 
للشركة  ك سي1  الخطيب  يوسف 
الشركة  تلتزم   . محدودة  غي1  ملدة 
املسعلقة  والع ليات  األع ال  بج يع 
يوسف  السيد  املسي1  بسوقيع  بها 

الخطيب . الباقي لم يسغي1.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2114 تحت رقم 34732.
719I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 AUTO ECOLE TANJA AL
KOBRA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
 AUTO ECOLE TANJA AL KOBRA

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 
الكائن بسوسعة بدروين تجزئة 2688 

الطابق االر�سي كزناية طنجة - 
91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.97837

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2121 يونيو   22 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 AUTO ECOLE TANJA AL KOBRA
 111.111 رأس الها  مبلغ   SARL
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
محل الكائن بسوسعة بدروين تجزئة 
الطابق االر�سي كزناية طنجة   2688
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   91111  -

نقص كبي1 في الزبناء 
تاثي1 كوفيد على النشاط السجاري 
محل  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
الكائن بسوسعة بدروين تجزئة 2688 
 - طنجة  كزناية  االر�سي  الطابق 

91111 طنجة املغرب . 
و عين:

ر�سى  القندوري  السيد)ة) 
طنجة  توزين  بني  حي  وعنوانه)ا) 
)ة)  املغرب ك صصي  طنجة   91111

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
الكائن  محل   : بالسصصية  املسعلقة 
بسوسعة بدروين تجزئة 2688 الطابق 

االر�سي كزناية طنجة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 7573.
711I

BACEGM

أطركتيفيتي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BACEGM
 N°194 Azli de sud Hay Bennani
 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc
أطركسيصيتي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 194 

كراج أ أزلي حي بناني س ي1س - 
41111 مراكش امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

118111

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2121 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

أطركسيصيتي.

بيع شراء   : غرض الشركة بإيجاز 

كراء الدراجات النارية والعادية.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - 194 كراج أ أزلي حي بناني س ي1س 

41111 مراكش امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

: املحسافيد  العزيز  عبد   السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   1.111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

املحسافيد  العزيز  عبد  السيد 

القدي ة  ال15دعي  عرفة  عنوانه)ا) 

امل لكة  مراكش   41111  117 رقم 

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

املحسافيد  العزيز  عبد  السيد 

القدي ة  ال15دعي  عرفة  عنوانه)ا) 

امل لكة  مراكش   41111  117 رقم 

املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127155.

711I

فيكاميد

 STE DISTRIBUCIONES SEA

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93111، تطوان املغرب

 STE DISTRIBUCIONES SEA

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

البطولة السجزئة العسكرية رقم 17 

- 93111 تطوان املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.22273

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تقرر حل  16 غشت  املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

 DISTRIBUCIONES SEA SARL

مبلغ رأس الها 61.111 درهم وعنوان 

البطولة  شارع  اإلجس اعي  مقرها 

السجزئة العسكرية رقم 17 - 93111 

انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  تطوان 

النشاط.

شارع  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

 17 البطولة السجزئة العسكرية رقم 

- 93111 تطوان املغرب. 

و عين:

بوعبسيدي  سعيد  السيد)ة) 

 93151 السواني  حي  وعنوانه)ا) 

مرتيل املغرب ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 3257.

712I
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fiduciaire elbakkouri sarl au

LE ROCHER BELG SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

 LE ROCHER BELG SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 56 شارع 

موالي يوسف ، الطابق 4 شقة 19 - 

21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ROCHER BELG SARL AU

مجزرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عصرية .

56 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

موالي يوسف ، الطابق 4 شقة 19 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

باهلل  املحصوظ  ادريس  السيد 

درهم   111 بقي ة  حصة   1.111  :

للحصة . 

 : باهلل  املحصوظ  ادريس  السيد 

1111 بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

املحصوظ  ادريس  السيد 
 1181LOUIS عنوانه)ا)  باهلل 
 METTEWIELAAN KOEKELBERG
 30/0010 BRUXELLES

.BELGIQUE
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
املحصوظ  ادريس  السيد 
 1181LOUIS عنوانه)ا)  باهلل 
 METTEWIELAAN KOEKELBERG
30/0010 BRUXELLES BELGIQUE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 1111111.

713I

cabinet nabil el azouzi

NIKITIS GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
NIKITIS GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

الصسح ، 217 شارع برايم روداني ، 
الطابق 1 رقم 3 - الدار البيضاء - 

25121 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514473
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NIKITIS GROUP

غرض الشركة بإيجاز : - االستث ار 

الشركات  ج يع  في  أشكاله  بج يع 

الصناعات  أو  السجارية  األع ال  أو 

املساه ة  طريق  عن  سي ا  وال   ، 

األسهم  شراء  أو  االكسساب   أو 

إنشاء  أو   ، االجس اعية  الحقوق  أو 

املشروع  أو   ، االندماج  أو   ، شركة 

املشت1ك... .

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 ، روداني  برايم  شارع   217  ، الصسح 
 - البيضاء  الدار   -  3 رقم   1 الطابق 

25121 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ولر إريك والت1 : 521 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

برنهارت  فونيا  فابرينا  السيدة 

درهم   111 بقي ة  حصة   361  :

للحصة.

 121  : بنطالبة  عسيقة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  والت1  إريك  ولر  السيد 
 ، زيرل   6171  ،  21 سولستينست1اس 

الن سا 6171 زيرل الن سا.

برنهارت  فونيا  فابرينا  السيدة 
حي   229 رقم   119 بلوك  عنوانه)ا) 

الشرف اكادير 81111 اكادير املغرب.

السيدة عسيقة بنطالبة عنوانه)ا) 

اسالن  اقامة   17 شقة   171 ع ارة 

اكادير   81111 اكادير  املح دي  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  والت1  إريك  ولر  السيد 
 ، زيرل   6171  ،  21 سولستينست1اس 

الن سا 6171 زيرل الن سا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791142.

714I

FIDUCIAIRE NAKHIL

DAR NAKHIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL

 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -

 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

DAR NAKHIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 75 

كسبية امرشيش مرسسان - 41111 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.35115

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 19 يوليوز 2121 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 DAR NAKHIL الوحيد  الشريك 

درهم   10.000,00 رأس الها  مبلغ 

 75 رقم  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

 41111  - مرسسان  امرشيش  كسبية 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

نشاط الشركة.

 75 و حدد مقر السصصية ب رقم 

 41111  - مرسسان  امرشيش  كسبية 

مراكش املغرب. 

و عين:

وعنوانه)ا)  رزقي  الهام  السيد)ة) 
مرسسان  امرشيش  كسبية   75 رقم 

)ة)  41111 مراكش املغرب ك صصي 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15   11 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127188.

715I
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GLOFID

TITIZ PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

GLOFID

196 شارع السصي1 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 21311، الدار 

البيضاء املغرب

TITIZ PLASTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي السعدي 

15 شارع الشصشاون الحي الصناعي 

- 21111 الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.215873

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2121 22 ف15اير  املؤرخ في 

كوك  مسي1 جديد للشركة السيد)ة) 

يوسف ك سي1 وحيد

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791426.

716I

BUREAU ESSOUFYANI

E.D.M PACKAGING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

E.D.M PACKAGING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 94 تجزئة 

األمل الشقة 13 - 71111 العيون - 

املر�سى املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.25893

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2121 غشت   17 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
«411.111 درهم» أي من «111.111 
عن  درهم»   511.111» إلى  درهم» 

طريق : -.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   11 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2121 تحت رقم 2812/2121.
717I

2A CONSEIL

 SOIN D›URGENCE A
DOMICILE ET FORMATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR ESSEDIK، 20100،

CASABLANCA MAROC
 SOIN D›URGENCE A DOMICILE

ET FORMATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
س ية اإلقامة 82 الطابق 4 رقم 16 
حي النخيل الدار البيضاء - 21341 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.31466

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 18 غشت 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 4 الطابق   82 اإلقامة  «زنقة س ية 
 - حي النخيل الدار البيضاء   16 رقم 
إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   21341
شارع مصطصى   211 «الدار البيضاء 
 -  18 الرقم  الرابع  الطابق  معاني 

21131 الدار البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791314.
718I

cabinet nabil el azouzi

ZESTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet nabil el azouzi

 Rue jbal ELAYACHI IMM 28

 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC

ZESTECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 

األبطال ، رقم 14 ، أكدال ، الرباط - 

11191 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

154377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ZESTECH

غرض الشركة بإيجاز : االستث ار 

بج يع أشكاله في ج يع الشركات أو 

األع ال أو الصناعات ، وال سي ا عن 

طريق املساه ة أو االكسساب أو شراء 

أو  االجس اعية  الحقوق  أو  األسهم 

إنشاء شركة أو االندماج أو املشروع 

املشت1ك أو غي1 ذلك....

15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

األبطال ، رقم 14 ، أكدال ، الرباط - 

11191 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 511  : بندح ان  ج ال  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 : بنحربيط  ك ال  مح د  السيد 

511 حصة بقي ة 111 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ج ال بندح ان عنوانه)ا) 

زنقة البصي1ي اكدال الرباط   4 فيال 

11191 الرباط املغرب.

بنحربيط  ك ال  مح د  السيد 

شارع   11.8 كلم   6 رقم  عنوانه)ا) 

الرباط  السوي�سي  السادس  مح د 

11171 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد ج ال بندح ان عنوانه)ا) 

زنقة البصي1ي اكدال الرباط   4 فيال 

11191 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15   12 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 117142.

719I

STE MURAL IMMO SARLAU

›MURAL IMMO ‹MIUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

STE MURAL IMMO SARLAU

شارع مهدي بن بركة الطابق 2 شقة 

4 بوركون ، 21361، الدار البيضاء 

املغرب

MURAL IMMO ‹MIUM› شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مهدي بن بركة الطابق 2 شقة 4 

بوركون - 21141 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.515861
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الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2121 غشت   19 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 11.111» أي من  درهم»   491.111»
عن  درهم»   511.111» إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791373.

721I

LUCA CENTER

 SALON BETTY AND
BEAUTY BY SAAD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SALON BETTY AND BEAUTY
BY SAAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 786 

املسار املكسب 2 طريق اسصي مراكش 
- 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
118195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 SALON BETTY AND BEAUTY BY

.SAAD

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تج يل.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 786 
املسار املكسب 2 طريق اسصي مراكش 

- 41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : خاليص  سعد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خاليص  سعد  السيد 
تجزئة اكيدر ع ارة 159 رقم 19 عالل 

الصا�سي 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  خاليص  سعد  السيد 
 19 رقم   159 ع ارة  اكيدر  تجزئة 
عالل الصا�سي 41111 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   12 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127132.

721I

malartci

STE ARAA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
STE ARAA CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

تصرانت اوفصرو دير لقصيبة قصبة 
تادلة - 23351 قصبة تادلة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.721

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2121 غشت   17 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE ARAA الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   CONSULTING
مقرها  وعنوان  درهم   111.111
اوفصرو  تصرانت  دوار  اإلجس اعي 
 23351  - دير لقصيبة قصبة تادلة 
قصل   : قصبة تادلة املغرب نتيجة ل 

الشركة.
دوار  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
تصرانت اوفصرو دير لقصيبة قصبة 
تادلة - 23351 قصبة تادلة املغرب. 

و عين:
السباعي  الرحيم  عبد  السيد)ة) 
 78261 وعنوانه)ا) م ر اح ر جورج 
اشرس فرنسا   2311 اشرس فرنسا 

ك صصي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالسصصية  العقود والوثائق املسعلقة 
دوار تصرانت اوفصرو دير لقصيبة   :

قصبة تادلة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  تادلة  بقصبة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 94.
722I

malartci

STE ASHOR CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 STE ASHOR CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

تصرانت اوسصرو دير لقصيبة قصبة 
تادلة - 23351 قصبة تادلة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1231

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2121 غشت   17 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE ASHOR ذات الشريك الوحيد 
رأس الها  مبلغ   CONSULTING
مقرها  وعنوان  درهم   111.111
اوسصرو  تصرانت  دوار  اإلجس اعي 
 23351  - دير لقصيبة قصبة تادلة 
قصل   : قصبة تادلة املغرب نتيجة ل 

الشركة.
دوار  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
تصرانت اوفصرو دير لقصيبة قصبة 
تادلة - 23351 قصبة تادلة املغرب. 

و عين:
هند النجار وعنوانه)ا)  السيد)ة) 
اشرس   78261 جورج  اح ر  م ر 
فرنسا 2311 اشرس فرنسا ك صصي 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالسصصية  العقود والوثائق املسعلقة 
دوار تصرانت اوفصرو دير لقصيبة   :

قصبة تادلة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  تادلة  بقصبة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 93.
723I

BACEGM

يام نيت ورك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BACEGM
 N°194 Azli de sud Hay Bennani
 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc
يام نيت ورك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 194 

كراج أ أزلي حي بناني س ي1س - 
41111 مراكش امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
117947

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : يام نيت 

ورك .
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

انساج االشهارات .
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - 194 كراج أ أزلي حي بناني س ي1س 

41111 مراكش امل لكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
موريس  ماتيس  كاسساني  السيد 
روبيي1 : 511 حصة بقي ة 111 درهم 

للحصة .
السيد أيوب االكحل : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
موريس  ماتيس  كاسساني  السيد 
رقم  عث ان  تجزئة  عنوانه)ا)  روبيي1 
امل لكة  مراكش   41111 تاركة   59

املغربية.
عنوانه)ا)  االكحل  أيوب  السيد 
رقم   6 زنقة   1 بلوك  السالمة  درب 
امل لكة  البيضاء   21111 ق ج   221

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
موريس  ماتيس  كاسساني  السيد 
رقم  عث ان  تجزئة  عنوانه)ا)  روبيي1 
امل لكة  مراكش   41111 تاركة   59

املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126982.

724I

ائس انية الجوهرة

TADLA CARRIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصل السصصية

ائس انية الجوهرة

الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

ج يلة الطابق الثاني ، 25111، 

خريبكة امل لكة املغربية

TADLA CARRIERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 11 تجزئة 

لبليدية - 25141 ابي الجعد املغرب.

قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.259

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   2121 نون15   19 املؤرخ في 

ذات  شركة   TADLA CARRIERE

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 111.111 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

ابي   25141  - لبليدية  تجزئة   11

الجعد املغرب نتيجة للتشطيب على 

السجل السجاري بسبب تحويل املقر 

االجس اعي للشركة.

و عين:

السيد)ة) ح زة ملياني وعنوانه)ا) 

فيال 8 تجزئة االس اعيلية درب الورد 

فاس   31111 الخطيب  ابن  شارع 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

مازيال  وفي   2121 نون15   19 بساريخ 

زنقة  و31  زيان  اوالد  طريق   2/33

 -  2 مكسب  الرابع  الطابق  ليبورن 

21111 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  الجعد  بابي  االبسدائية 

شتن15 2121 تحت رقم 114.

725I

مكسب السوثيق العصري ب راكش االسساذ ج ال 

محدا

NOUR CHAM FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

مكسب السوثيق العصري ب راكش 
االسساذ ج ال محدا

زاوية شارع مح د السادس وطريق 
تاركة اقامة كارولين الطابق االول 
الشقة رقم 1 ,2 جليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
NOUR CHAM FOODS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مراكش 
مسجر رقم 14 و15 ع ارة رقم 16 
شارع عبد الكريم الخطابي وعالل 
الصا�سي - 41111 مراكش املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.95217
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يوليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
السيوفي  عالء  )ة)  تصويت السيد 
أفل  من  اجس اعية  حصة   333
)ة)  السيد  لصائدة  حصة   1.111
مح د راشد مانع الصال�سي بساريخ 26 

يوليوز 2121.
اللطيف  عبد  )ة)  السيد  تصويت 
من  اجس اعية  حصة   667 مزوز 
أفل 1.111 حصة لصائدة السيد )ة) 
مح د راشد مانع الصال�سي بساريخ 26 

يوليوز 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   27 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127121.
726I

FOUZMEDIA

VIRMED SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

VIRMED SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي بقعة 
رقم 11.55 و11.56 املنطقة الحرة 

اطلنتيك الرقم 14 عامر السصلية - 

14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62117

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.VIRMED SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

العقارات والع ارات

ج يع الع ليات العقارية.

بقعة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الحرة  املنطقة  و11.56   11.55 رقم 

 - عامر السصلية   14 اطلنتيك الرقم 

14111 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الشويطار عنوانه)ا)  السيد ح و 

مليلية   ---  25 رقم  القصبة  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

الشويطار عنوانه)ا)  السيد ح و 

مليلية   ---  25 رقم  القصبة  طريق 

املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم -.

727I

FOUZMEDIA

 SOCIETE MABANI

ARCHITECTES
إعالن مسعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE MABANI

ARCHITECTES «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 58 زنقة 

ابو بكر الصديق مكسب رقم 1 - - 

القنيطرة املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.52119

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 يوليوز 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 1111 حصة من أفل   511 تصويت 

اس اعيل  السيد  ملكية  في  حصة 

ح راس لصائدة السيدة أمي ة اوكزار 

الشركة  رأس ال  أفبح  لذلك  تبعا 

السيدة  السالي:  الشكل  على  موزع 

حصة   511 ح راس  اس اعيل 

والسيدة أمي ة اوكزار 511 حصة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ك ا أفبح تسيي1 

الشركة منافصة من طرف السيدة 

اس اعيل  والسيد  اوكزار  أمي ة 

ح راس ملدة غي1 محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 1111 حصة من أفل   511 تصويت 
اس اعيل  السيد  ملكية  في  حصة 
ح راس لصائدة السيدة أمي ة اوكزار 
الشركة  رأس ال  أفبح  لذلك  تبعا 
السيدة  السالي:  الشكل  على  موزع 
حصة   511 ح راس  اس اعيل 

والسيدة أمي ة اوكزار 511 حصة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ك ا أفبح تسيي1 
الشركة منافصة من طرف السيدة 
اس اعيل  والسيد  اوكزار  أمي ة 

ح راس ملدة غي1 محدودة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 88163.
728I

FOUZMEDIA

 SOCIETE TORANO
BATIMENT SARL
إعالن مسعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE TORANO BATIMENT

SARL «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: حي اوريدة 
الرقم 218 - 14111 القنيطرة 

املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.29311

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 14 غشت 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
وفاة  بعد  العام  الج ع  لقرار  تبعا 
تقرر  املو�سي  املخسار  السيد  املرحوم 
بين  الحصص  ج يع  تقسيم  مايلي: 
السيد مح د املو�سي  الورثة كالسالي: 
املو�سي  سعيد  السيد  حصة،   241

الشوادلي  السيدة  حصة،   241
وفاء  السيدة  حصة   111 حسناء 
بوشرى  السيدة  حصة   71 املو�سي 
س ي1ة  السيدة  حصة   71 املو�سي 
فاط ة  السيدة  حصة   71 املو�سي 
السيدة  حصة   71 املو�سي  الزهراء 
السيدة  حصة   71 املو�سي  إي ان 

سكينة املو�سي 71 حصة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املو�سي  بوشرى  السيدة  تعيين  تم 
مسي1ة للشركة ك ا خولت لها ج يع 

الصالحيات مع اإلمضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
وفاة  بعد  العام  الج ع  لقرار  تبعا 
تقرر  املو�سي  املخسار  السيد  املرحوم 
بين  الحصص  ج يع  تقسيم  مايلي: 
السيد مح د املو�سي  الورثة كالسالي: 
املو�سي  سعيد  السيد  حصة،   241
الشوادلي  السيدة  حصة،   241
وفاء  السيدة  حصة   111 حسناء 
بوشرى  السيدة  حصة   71 املو�سي 
س ي1ة  السيدة  حصة   71 املو�سي 
فاط ة  السيدة  حصة   71 املو�سي 
السيدة  حصة   71 املو�سي  الزهراء 
السيدة  حصة   71 املو�سي  إي ان 

سكينة املو�سي 71 حصة
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
بوشرى  السيدة  تعيين  تم  مايلي: 
املو�سي مسي1ة للشركة ك ا خولت لها 

ج يع الصالحيات مع اإلمضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 88162.
729I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

KAZOM NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
KAZOM NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

الرحبة زريكات اوفوس - 52153 
الرشيدية املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.13499

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العالي  عبد  )ة)  السيد  تصويت 
اجس اعية  حصة   311 الحسناوي 
حصة لصائدة السيد   611 من أفل 
 11 عبد العزيز القسباوي بساريخ  )ة) 

غشت 2121.
العالي  عبد  )ة)  السيد  تصويت 
الحسناوي 111 حصة اجس اعية من 
)ة)  حصة لصائدة السيد   611 أفل 
غشت   11 بساريخ  قدوري  مصطصى 

.2121
العالي  عبد  )ة)  السيد  تصويت 
الحسناوي 111 حصة اجس اعية من 
)ة)  حصة لصائدة السيد   611 أفل 
11 غشت  عبد املالك قدوري بساريخ 

.2121
العالي  عبد  )ة)  السيد  تصويت 
اجس اعية  حصة   111 الحسناوي 
حصة لصائدة السيد   611 من أفل 
غشت   11 هاشم قدوري بساريخ  )ة) 

.2121
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 31 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 384.

731I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOZATL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOZATL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
القصبة القدي ة مدغرة الرشيدية - 

52111 الرشيدية املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.14151

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عيي  فالح  )ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   3.111
)ة)  السيد  لصائدة  حصة   11.111

ايوب عيي بساريخ 11 غشت 2121.
عيي  فالح  )ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   3.111
11.111 حصة لصائدة السيد )ة) عبد 

الحق عيي بساريخ 11 غشت 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 31 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 385.

731I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

DOMAINE DRAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
DOMAINE DRAA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
قبا الخنك الرشيدية - 52111 

الرشيدية املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.13393

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كروم  س ية  )ة)  السيد  تصويت 
511 حصة اجس اعية من أفل 511 
عبد الكبي1  )ة)  حصة لصائدة السيد 

بلكوري بساريخ 11 غشت 2121.

تصويت السيد )ة) حكي ة ماكوري 

161 حصة اجس اعية من أفل 511 

عبد الكبي1  )ة)  حصة لصائدة السيد 

بلكوري بساريخ 11 غشت 2121.

تصويت السيد )ة) حكي ة ماكوري 

341 حصة اجس اعية من أفل 511 

)ة) عبد العزيز  حصة لصائدة السيد 

عي�سى بساريخ 11 غشت 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 31 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 383.

732I

FOUZMEDIA

SOCIETE KCS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE KCS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 64 مكرر 

زنقة أنوال الشقة 11 - 14111 

القنيطرة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.44453

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2121 تقرر حل  25 ف15اير  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد SOCIETE KCS مبلغ 

وعنوان  درهم   111.111 رأس الها 

مقرها اإلجس اعي 64 مكرر زنقة أنوال 

الشقة 11 - 14111 القنيطرة املغرب 

نتيجة ل : حل الشركة.

و حدد مقر السصصية ب 64 مكرر 

 14111  -  11 الشقة  أنوال  زنقة 

القنيطرة املغرب. 

و عين:
نبيل نعيمي وعنوانه)ا)  السيد)ة) 
21 زنقة أنوال ع ارة غيسة الشقة 14 
ك صصي  املغرب  القنيطرة   14111

)ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 12 أبريل 

2121 تحت رقم 81877.

733I

األسساذ مح د بن عبد الجليل

LFIDA ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

األسساذ مح د بن عبد الجليل
13 شارع جوالن رقم 16 و17 الطابق 

الثالث ، 31111، فاس املغرب
LFIDA ISKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 14 زنقة 
4 حي اللة سكينة - 31151 فاس 

املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.49629

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد )ة) مح د لحري�سي 
أفل  من  اجس اعية  حصة   251
1.111 حصة لصائدة السيد )ة) حاجي 

لحري�سي بساريخ 28 يونيو 2121.
ابراهيم الركيز  )ة)  تصويت السيد 
أفل  من  اجس اعية  حصة   251
)ة)  السيد  لصائدة  حصة   1.111
 28 بساريخ  علوي  مهدي  احصيض 

يونيو 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   31 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3916.

734I

fiduciaire elbakkouri sarl au

LINA SOLUTIONS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

LINA SOLUTIONS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املج وعة 

س زنقة 88 رقم 32 31 حي األلصة - 

21241 الدار البيضاء املغرب .

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.216483

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 18 ف15اير 2121 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 31  32 رقم   88 «املج وعة س زنقة 

البيضاء  الدار   21241  - األلصة  حي 

 88 إلى «املج وعة س زنقة  املغرب « 
الدار   21241  - األلصة  حي   32 رقم 

البيضاء املغرب «.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791428.

735I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

CAIS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

214 شارع إبن سينا ، 21211، الدار 

البيضاء املغرب

CAIS SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 214 شارع 

إبن سينا - 21211 الدار البيضاء 

املغرب .
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حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.392175

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 19 يوليوز 2121 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 CAIS SERVICES الوحيد  الشريك 

مبلغ رأس الها 11.111 درهم وعنوان 

مقرها اإلجس اعي 214 شارع إبن سينا 

- 21211 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد .

و حدد مقر السصصية ب 214 شارع 

البيضاء  الدار   21211  - سينا  إبن 

املغرب . 

و عين:

الهجهوج  العزيز  عبد  السيد)ة) 
 3 رقم   2 بلوك أوه زنقة  وعنوانه)ا) 

دوار الدرابنة سيدي معروف 21111 

)ة)  ك صصي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791171.

736I

 MANI SPORT 
S.A.R.L

الغي1  الج ع  قرار  ب قس�سى   -  I  

عادي، بساريخ 28 يوليوز 2121، قرر 

 MANI SPORT » الشركة«  شركاء 

مسؤولية  ذات  شركة   ،-  S.A.R.L
 500.000,00 رأس الها  محدودة، 

بالدار  االجس اعي  مقرها  درهم، 

شارع بئ1 انزاران   –   154– البيضاء 

  –  22 شقة  السادس  الطابق 

املعاريف ما يلي :

املشت1ك،  املسي1  بوفاة  األخذ   –

الرح ان  عبد  السيد  شريك  الغي1 

بنجلون، 

– تعيين السيدة رشيدة مكزاري، 
إقامة  بالدارالبيضاء،  القاطنة 
شارع حبيب ال�سي   7 رقم   2 مزوكة 
السعريف  لبطاقة  الحاملة   – نافر 
مسي1ة   ،B326399 رقم  الوطنية 
بنجلون  ليلى  اآلنسة  مع  مشت1كة 
ملدة غي1 محددة، مع تخويله ا ج يع 
الصالحيات لس ثيل الشركة املذكورة 
 15 بصصة منصردة، وتم تعديل املادة 

من النظام األسا�سي.
بنجلون  ليلى  اآلنسة  وتعيين   –
من  سسصبح  والتي  للنشر،  مديرة 
اآلن فصاعًدا مسي1ة مشت1كة ومديرة 
النشر، لصت1ة غي1 محددة.                   

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 ،2121 غشت   31 في  بالدارالبيضاء 

تحت عدد 791119.
لالسسخالص و النشر

املسي1ة املشت1كة

737I

G.MAO.CCF

STE NAJAH ETUDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE NAJAH ETUDE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 52 
تجزئة زهرة املدائن 3 الطابق 1 

فاس. رقم 52 تجزئة زهرة املدائن 3 
الطابق 1 فاس. 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
68355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NAJAH ETUDE
مكسب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات السقنية.
 52 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
تجزئة زهرة املدائن 3 الطابق 1 فاس. 
رقم 52 تجزئة زهرة املدائن 3 الطابق 

1 فاس. 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
مغراوي  املنعم  عبد  السيد 
النزهة  أ حي  بلوك   7 رقم  عنوانه)ا) 
 31111 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.
عنوانه)ا)  خنو�سي  ك ال  السيد 
فاس  زازة  حي   218 رقم   21 زنقة 

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
مغراوي  املنعم  عبد  السيد 
النزهة  أ حي  بلوك   7 رقم  عنوانه)ا) 
 31111 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب
عنوانه)ا)  خنو�سي  ك ال  السيد 
فاس  زازة  حي   218 رقم   21 زنقة 

31111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 2866/21.
738I

G.MAO.CCF

STE IDAK PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE IDAK PROMOTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

امنسانوت رقم 25 حي الوفاء طريق 

فصرو فاس زنقة امنسانوت رقم 25 

حي الوفاء طريق فصرو فاس 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IDAK PROMOTION

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

طريق  الوفاء  حي   25 امنسانوت رقم 

 25 فصرو فاس زنقة امنسانوت رقم 

حي الوفاء طريق فصرو فاس 31111 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الخالق  عبد  االدري�سي  السيد 
زنقة   1 25 حي الوفاء  رقم  عنوانه)ا) 

امنسانوت طريق فصرو فاس 31111 

فاس املغرب.

الزهراء  فاط ة  مصيد  السيدة 
عنوانه)ا) رقم 25 زنقة امنسانوت حي 

 31111 فاس  فصرو  طريق  الوفاء 

فاس املغرب.

هللا  عبد  االدري�سي  السيد 
زنقة امنسانوت حي  رقم25  عنوانه)ا) 

 31111 1 طريق فصرو فاس  الوفاء 

فاس املغرب.
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السيد االدري�سي يوسف عنوانه)ا) 
الوفاء  حي  امنسانوت  زنقة  رقم25 
فاس   31111 طريق فصرو فاس   1

املغرب.
محسن  االدري�سي  السيد 
زنقة امنسانوت حي  رقم25  عنوانه)ا) 
 31111 1 طريق فصرو فاس  الوفاء 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الخالق  عبد  االدري�سي  السيد 
1 قعث  25 حي الوفاء  عنوانه)ا) رقم 
امنسانوت طريق فصرو فاس 31111 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3789/21.

739I

FOUZMEDIA

TSTAR TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
TSTAR TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 63 
الوفا 2 - 14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 شتن15   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TSTAR : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRAVAUX SARL
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املخسلصة واشغال البناء.

عنوان املقر االجس اعي : الرقم 63 
الوفا 2 - 14111 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأس ال الشركة: 1.111.111 
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فغيور  مح د  السيد 
مج وعة ب ع ارة 7 الشقة 7 ق.ج.م. 

الثانية --- مكناس املغرب.
السيد محسن الحجام عنوانه)ا) 
 --- 13 ح.م  رقم   5 الزنقة   1 العنت1ية 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  بوراس  مح د  السيد 
حي الوفا 2 اوريدة الرقم 63 14111 

القنيطرة املغرب.
اكاوي  عبدالكريم  السيد 
عنوانه)ا) مركز تدريب أمن الدفاع ح 

ع --- الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوراس  مح د  السيد 
حي الوفا 2 اوريدة الرقم 63 14111 

القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم -.
741I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

WE BREATHE SOCIAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
 WE BREATHE SOCIAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 
 Résidence Kamel Park Center,

 Immeuble A, Bureau n°17,

 étage 3 à Mohammedia - 28810

املح دية املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.26885

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 14 يوليوز 2121 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 Résidence Kamel Park Center,»

 Immeuble A, Bureau n°17,

 étage 3 à Mohammedia - 28810

 Résidence» إلى  املغرب»  املح دية 

 les Orchidées 3- Immeuble

 A- bureau n°12- 3ème étage-

املح دية   Mohammedia - 28000

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1828.

741I

برتناريا وسرفيس

BENGHAIT IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

برتناريا وسرفيس
رقم 81زنقة 5 حي نزهة عين 

السبع الدارالبيضاء ، 21651، 

الدارالبيضاء املغرب

BENGHAIT IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 18 زنقة 

3 الطابق رقم 1 القدس سيدي 

برنو�سي الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

511981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BENGHAIT IMMOBILIER

: موضوع   : غرض الشركة بإيجاز 

الشركة تيهئ وإنجاز كل أع ال البناء 

األع ال  كل  عامة  بصصة  والتشييد 

واملباني  الع ارات  بتشييد  املسعلقة 

إنجاز شقق   ِ بيع وشراء مواد البناء   .

للبيع بامللكية املشت1كةِ  وكل ما يسعلق 

باإلنعاش العقاري .

بج يع  القيام  عامة  وبصصة   

الع ليات التي لها عالقة مباشرة أو 

غي1 مباشرة مع موضوع الشركة من 

اجل ن اءها وازدهارها..
زنقة   18  : عنوان املقر االجس اعي 

سيدي  القدس   1 رقم  الطابق   3

 21111  - البيضاء  الدار  برنو�سي 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 334  : السيد مح د ايت الحاج 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 333  : بنخيس  هشام  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد مح د هشام غ ري : 333 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الحاج  ايت  مح د  السيد 

فيال  ميسان  تجزئة  عنوانه)ا) 

 21111 النوافر  فالح  اوالد   938

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  بنخيس  هشام  السيد 

اوالد فالح   918 تجزئة ميسان فيال 

الدارالبيضاء   21111 النوافر 

املغرب.
غ ري  هشام  مح د  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة فوريست بارك فيال 
 21111 البيضاء  بوسكورة   21 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي1ي الشركة:

الحاج  ايت  مح د  السيد 
فيال  ميسان  تجزئة  عنوانه)ا) 
 21111 النوافر  فالح  اوالد   938

الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا)  بنخيس  هشام  السيد 
اوالد فالح   918 تجزئة ميسان فيال 
الدارالبيضاء   21111 النوافر 

املغرب
غ ري  هشام  مح د  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة فوريست بارك فيال 
 21111 البيضاء  بوسكورة   21 رقم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 787139.
742I

FIDUCIAIRE LAMIN

BARAKA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
BARAKA CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار والد 
لخدر والد الطيب - 31111 فاس 

املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.41727

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2121 يونيو   29 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي1 

بوشالغم بن يونس ك سي1 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3513.
743I

EURODEFI

ARWEAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
ARWEAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 119 شارع 

عبد املومن الطابق تاني رقم 15 
الدار البيضاء 21361 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
514449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 شتن15   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ARWEAR
فناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس تصنيع املنسوجات.
 119  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق تاني رقم 15 
21361 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
 NEVES MARTIN السيد 
 2111 برتغال  عنوانه)ا)   JOAQUIM

SANTA MARIA برتغال.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

 NEVES MARTIN السيد 

 2111 برتغال  عنوانه)ا)   JOAQUIM

SANTA MARIA برتغال

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791395.

744I

شركة مكسب املحاسبة والتسيي1 ايت عزة ش.م.م 

دات الشريك الوحيد

 STE GROUPE 4YOU BST

)SARL (AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مكسب املحاسبة والتسيي1 ايت 

عزة ش.م.م دات الشريك الوحيد

31 شارع بغداد زنقة -ب- الطوابل 

السصلى -تطوان تطوان، 93111، 

TETOUAN El Moustapha

 STE GROUPE 4YOU BST SARL

AU)) شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 , شارع 

الجيش امللكي زنقة املياه والغابات - 

تطوان 93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

31179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.(GROUPE 4YOU BST SARL (AU

تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاص  االمن  باع ال  الشركة 

واع ال   , البستنة   , الحراسة   ,

وكل   , سانديك  وكذلك   , السنظيف 

الحرف املرتبطة بها..

عنوان املقر االجس اعي : 11 , شارع 

 - الجيش امللكي زنقة املياه والغابات 

تطوان 93111 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   511  : السيد بدر بن علي 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 491  : ارهوني  سعيدة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 

بقي ة   511  : السيد بدر بن علي 

111 درهم.

 491  : ارهوني  سعيدة  السيدة 

بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد بدر بن علي عنوانه)ا) شارع 

والغابات  املياه  زنقة  امللكي  الجيش 

تطوان   93111 -تطوان   11 رقم 

املغرب.

السيدة سعيدة ارهوني عنوانه)ا) 

حي فم العليق شارع املورسكيين م ر 

22 - املضيق 91111 املضيق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد بدر بن علي عنوانه)ا) شارع 

والغابات  املياه  زنقة  امللكي  الجيش 

تطوان   93111 -تطوان   11 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 536/21.

745I
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 IDPHARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 رأس الها:111111 درهم

 مقرها اإلجس اعي: 69 شارع أح د 

الشرقي 12 املثلث الذهبي آنصا -  الدار 

البيضاء 
رقم السقييد في السجل السجاري 

345237

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ بساريخ  22 مارس 2121 قرر :

للشركة  االجس اعي   املقر  تحويل 

إلى تجزئة أملاس أخضر مشروع مركز 

  29 رقم   16 ع ارة   3 إشراق الطابق 

الدار البيضاء.

النظام  من   4 الصصل  تعديل 

األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791297.

746I

N2M CONSEIL-SARL

TALEB CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

TALEB CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اوالد 

عي�سى بني انصار رقم 224 - 62111 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

22713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TALEB : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
اوالد   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 62111 - 224 عي�سى بني انصار رقم 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 2.511  : مح د  الطالب  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 2.511  : الحسن  الطالب  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح د  الطالب  السيد 
 62111 انصار  بني  املسسوفف  حي 

الناظور املغرب.
السيد الطالب الحسن عنوانه)ا) 
 62111 انصار  بني  املسسوفف  خي 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  الطالب  السيد 
 62111 انصار  بني  املسسوفف  حي 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 25 غشت 

2121 تحت رقم 3772.
747I

MOGADOR CONSULTING

Abari Holdings
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

Abari Holdings شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
االر�سي لل بنى املسواجد برقم 7 

شارع العقبة تجزئة البحي1ة ت نار - 
44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 Abari  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.Holdings
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تاجر،  البناء،  أو  باالشغال املخسلصة 

االسسي1اد والسصدير.
الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
االر�سي لل بنى املسواجد برقم 7 شارع 
العقبة تجزئة البحي1ة ت نار - 44111 

الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 911  : السيد موالي جعصر اباري 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 111  : اليون�سي  فدوى  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
اباري  جعصر  موالي  السيد 
 44111 السالل  حي   13 عنوانه)ا) 

الصويرة املغرب.
السيدة فدوى اليون�سي عنوانه)ا) 
الصويرة   44111 السالل  حي   13

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
اباري  جعصر  موالي  السيد 
 44111 السالل  حي   13 عنوانه)ا) 

الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ 13 شتن15 

2121 تحت رقم 294.

748I

مكسب عادل اليعقوبي

PCM TRANS, SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

مكسب عادل اليعقوبي

54 شارع الحرية الطابق 1 رقم 

 TANGER ،91111 ،7 طنجة

MAROC

PCM TRANS, SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي ساحة 

ابراهيم الروداني، زنقة ال سينا 

إقامة بيطهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 

91111 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.114729

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 25 ماي 2121 ت ت إضافة 

إلى نشاط الشركة  السالية  األنشطة 

الحالي :

بسوسعة  العامة  الج عية  قررت 

النشاط وذلك بإضافة النشاط السالي 

:

وكيل  والدولي،  الوطني  النقل 

للشحن والنقل الدولي للسلع.

وأن باقي عنافر الهدف األسا�سي 

تبقى دون تغيي1

العامة  الج عية  قررت  ك ا  ـ 

حسب  القانوني  النظام  بسحيين 

السغيي1 املسخذ أعاله.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245652.

749I
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zagora consulting sarl

SOBRAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl

رقم119 شارع مح د 

الخامس ، 47911، زاكورة 

املغرب--------------------

SOBRAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اغف 

نزرك كساوة - 47911 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

3211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOBRAM

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة والبناء.

عنوان املقر االجس اعي : دوار اغف 

نزرك كساوة - 47911 زاكورة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد حسو فالح : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد حسو فالح عنوانه)ا) دوار 

زاكورة   47911 كساوة  نزرك  اغف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد حسو فالح عنوانه)ا) دوار 
زاكورة   47911 كساوة  نزرك  اغف 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 االبسدائية بزاكورة بساريخ 

2121 تحت رقم 183.

751I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RIAD EL GRABLY
عقد تسيي1 حر ألفل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيي1 حر ألفل تجاري

RIAD EL GRABLY

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 RIAD EL أعطى   2121 غشت   31
املسجل بالسجل السجاري   GRABLY

باملحك ة السجارية ب راكش   31673
السجاري  لألفل  الحر  التسيي1  حق 

الكائن ب رقم 9 درب العرفة رياض 

مراكش   41111  - الجديد  الزيسون 

 3 ملدة   SHALATHA لصائدة  املغرب 

 2121 شتن15   11 من  تبسدئ  سنة 

مقابل   2124 غشت   31 في  وتنسهي 

مبلغ شهري قي سه 32.111 درهم.

751I

zakaria gestion snc 

MARSAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset

maroc

MARSAU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

ابن سينا الشقة 11 اكدال الرباط - 

11191 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
154389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MARSAU
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
است1اد وتصدير

بيع االثات املنزلي.
59 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
11 اكدال الرباط -  ابن سينا الشقة 

11191 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد اح د احشوش عنوانه)ا) 
الطابق  الرزاق  عبد  علي  زنقة   45
املعاريف الدار البيضاء   5 الشقة   2

21331 الدار البيضاء املغرب.
عبد  بن  اح د  بن  بدر  السيد 
الرياض  عنوانه)ا)  البدر  اللطيف 

12211 الرياض العربية السعودية.
ملغاري  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) 88 زنقة السطات السعادة 
الخ يسات   15111 الخ يسات   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد اح د احشوش عنوانه)ا) 
الطابق  الرزاق  عبد  علي  زنقة   45
املعاريف الدار البيضاء   5 الشقة   2

21331 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   12 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 8539.

752I

GUIDE COMPTABLE

ARIJ LZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن تومرت 2 ع ارة 4 الطابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 13111، 

بوزنيقة املغرب

ARIJ LZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي مسرور 

2 ع ارة 33 شقة 4 - 12111 ت ارة 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.131431

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   2121 ماي   17 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   ARIJ LZ الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   111.111 رأس الها 

مقرها اإلجس اعي حي مسرور 2 ع ارة 

املغرب  ت ارة   12111  -  4 شقة   33

بدئ  على  القدرة  عدم   : ل  نتيجة 

األشغال.

حي  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

مسرور 2 ع ارة 33 شقة 4 - 12111 

ت ارة املغرب. 

و عين:

الحق  عبد  األزرق  السيد)ة) 

 33 ع ارة   2 حي مسرور  وعنوانه)ا) 

شقة 4 12111 ت ارة املغرب ك صصي 

)ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بساريخ  بس ارة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1391.

753I
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Dakhla Factory

DAKHLA FACTORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Dakhla Factory

حي السالم شارع عبد الكريم خطابي 
رقم 21 ، 73111، الداخلة املغرب

Dakhla Factory شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السالم 

شارع عبد الكريم خطابي رقم 21 - 

73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

18849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Dakhla Factory

خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلومات.

خدمة االشهار.

واليات  املواد  ج يع  في  السجارة 

التي لها عالقة مباشرة أو غي1 مباشرة 

بنشاط الشركة...

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

السالم شارع عبد الكريم خطابي رقم 

21 - 73111 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 111 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد نوراليقين كوبدا عنوانه)ا) 
حي السالم رقم 766 73111 الداخلة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد نوراليقين كوبدا عنوانه)ا) 
حي السالم رقم 766 73111 الداخلة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

تحت رقم -.

754I

HISSABAT CONSEIL

PROORGA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HISSABAT CONSEIL
 RUE MOHAMED SMIHA ، 77
20080، CASABLANCA MAROC

 PROORGA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 77 زنقة 
مح د س يحة الطابق 8 الدار 
البيضاء - 21211 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
513959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PROORGA CONSULTING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

 77  : االجس اعي  املقر  عنوان 
الدار   8 زنقة مح د س يحة الطابق 
البيضاء  الدار   21211  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : شكراوي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد مح د شكراوي عنوانه)ا) 
لساسصة تجزئة الخزامة ه ه ع ارة 
الدار البيضاء   21211  1 شقة   114

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد مح د شكراوي عنوانه)ا) 
لساسصة تجزئة الخزامة ه ه ع ارة 
الدار البيضاء   21211  1 شقة   114

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم -.

755I

comptacontrole

MATERIEL DE PECHE JEBHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس وزنقة واد الدهب 
اقامة فصاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93121، طنجة املغرب
 MATERIEL DE PECHE JEBHA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

الثاني رقم 11, شارع موالي عبد هللا 
جبهة - 91111 شصشاون املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1311

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2121 يونيو   18 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MATERIEL الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   DE PECHE JEBHA
مقرها  وعنوان  درهم   111.111
 ,11 رقم  الثاني  الطابق  اإلجس اعي 
 91111 شارع موالي عبد هللا جبهة - 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  شصشاون 
التي  لألهداف  الشركة  تحقيق 

تأسست من أجلها.
و حدد مقر السصصية ب الطابق 
11, شارع موالي عبد هللا  الثاني رقم 

جبهة - 91111 شصشاون املغرب. 
و عين:

اعراب  الح يد  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) مركز الجبهة مسيوا 91111 
)ة)  ك صصي  املغرب  شصشاون 

للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالسصصية  العقود والوثائق املسعلقة 
: الطابق الثاني رقم 11, شارع موالي 

عبد هللا جبهة-شصشاون
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بشصشاون بساريخ 25 يونيو 

2121 تحت رقم 232/2121.

756I

FIDUCIAIRE AL QODS

STE HIGH DESIGN JAAFAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

 STE HIGH DESIGN JAAFAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د الخامس إقامة 7 الرقم 6 - 
23111 بني مالل املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

11857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HIGH DESIGN JAAFAR

فناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األثات 

السصدير واإلسسي1اد

السجارة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  6 الرقم   7 إقامة  الخامس  مح د 

23111 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الجبار جعصر : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الجبار جعصر عنوانه)ا) 

7 الرقم  شارع مح د الخامس إقامة 

6 23111 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد عبد الجبار جعصر عنوانه)ا) 

7 الرقم  شارع مح د الخامس إقامة 

6 23111 بني مالل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني مالل بساريخ 12 شتن15 

2121 تحت رقم 921.

757I

COG CONSULTING SARL

سك.إك.كوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COG CONSULTING SARL
 APPT N°3 RESID BAB TARGA
 IMM F AZZOUZIA، 40000،

MARRAKECH MAROC
سك.إك.كوم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 
رقم 3 ع ارة ف إقامة باب تاركة 

العزوزية مراكش - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

سك.إك.كوم.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجهيزات املكاتب .
الشقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تاركة  باب  إقامة  ف  ع ارة   3 رقم 
مراكش   41111  - العزوزية مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة إقبال السكوري عنوانه)ا) 
حي البهجة رقم 181 مراكش 41111 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة إقبال السكوري عنوانه)ا) 

حي البهجة رقم 181 مراكش 41111 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 السجارية ب راكش بساريخ 

2121 تحت رقم 8663.

758I

NORD FINANCE

EXIT CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

EXIT CLEAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

طنجة رقم 78 - 32251 ج ح 

إلمزورن- إقليم الحسي ة. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EXIT  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CLEAN

غرض الشركة بإيجاز : بيع٬ توزيع 

وتسويق املواد الغذائية٬ بالسقسيط٬ 

نصف الج لة أو بالج لة. 

 * السجارة في السلع املنزلية ومواد 

السنظيف.

 * التسويق والوساطة في السجارة 
في مخسلف املنسجات.

املشروبات  في  السجارة   *  .
بالسقسيط٬ نصف الج لة٬ بالج لة.

املساحات  واسسغالل  إحداث   *  
السجارية للسجارة بشكل عام.

بصصة  واالسسي1اد  السصدير   *  
عامة.

 * نقل البضائع عن طريق ال15. 
تنصيذ ج يع األشغال املسعلقة   *  
املدنية٬  الهندسة  املباني٬  بتشييد 
الصباغة٬  الزجاج٬  السحريج٬  ٳعادة 
الصرف  والجسور٬  الطرق  بناء 
معدات  املياه٬  ٳمدادات  الصحي٬ 
الكهرباء وج يع أع ال  املاء٬  الطرق٬ 

الطرق واملرافق.
املساحات  وفيانة  تجهيز   *  

الخضراء والحدائق.
 * تشغيل٬ شراء وبيع ج يع براءات 
والعالمات  الت1اخيص  اإلخت1اع٬ 
الشركة  ب وضوع  املسعلقة  السجارية 

داخل املغرب والخارج. 
الصناعية٬  الع ليات  ج يع   *  
واملالية ذات فلة مباشرة  السجارية 
 ٲو غي1 مباشرة مع موضوع الشركة. 

الغي1  ٲو  املباشرة  املشاركة   *  
الشركات  من  ٲي  في   املباشرة 
ٲو املقاوالت ذات موضوع م اثل وال 
سي ا من خالل ٳنشاء شركات جديدة 
اندماج  ع ليات  أو  مساه ات   أو 

أو تحالصات أو مشاريع مشت1كة.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ح  ج   32251  -  78 رقم  طنجة 

إلمزورن- إقليم الحسي ة. املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : السيد السعيدي ياسين 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد السعيدي ياسين عنوانه)ا) 
ج ح إلمزورن-   32251  32 زنقة   19

إقليم الحسي ة. املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد السعيدي ياسين عنوانه)ا) 
ج ح إلمزورن-   32251  32 زنقة   19

إقليم الحسي ة. املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالحسي ة  االبسدائية 

شتن15 2121 تحت رقم 639.

759I

FOUZMEDIA

EMBA-KE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

EMBA-KE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 111 

سكسور ب حي املنزه الطابق األر�سي - 

14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

EMBA- : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.KE

انساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األكساس الخشبية

السصدير واإلسسي1اد

بيع أكياس السعليب الخشبية.

 111  : االجس اعي  املقر  عنوان 

سكسور ب حي املنزه الطابق األر�سي - 

14111 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ياس ين التسليم عنوانه)ا) 
وشكيب  بوطالب  عبدالعزيز  زاوية 
23 14111 القنيطرة  أرسالن الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد حسن التسليم عنوانه)ا) 
املنزه  حي   111 الرقم  ب  سكسور 

14111 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم -.
761I

CAGEC

شركة وورلد سبوت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

شركة وورلد سبوت شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 39 شارع 
لال ياقوت الطابق 5 شقة د الدار 
البيضاء 21111 الدار البيضاء 

امل لكة املغربية.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.476635

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2121 تقرر حل  27 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد شركة وورلد سبوت 
مبلغ رأس الها 11.111 درهم وعنوان 
مقرها اإلجس اعي 39 شارع لال ياقوت 
البيضاء  الدار  د  شقة   5 الطابق 
امل لكة  البيضاء  الدار   21111
املغربية نتيجة ل : ال تسسطيع الشركة 

موافلة نشاطها بسبب نقص املوارد 

البشرية واملالية.

زنقة  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
 1 رقم   1 الطابق  أح د  بن  رحال 

21321 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

امل لكة املغربية. 

و عين:
املصطصى  رشدي  السيد)ة) 
أح د  بن  رحال  زنقة  وعنوانه)ا) 
الطابق 1 رقم 21321 الدار البيضاء 

امل لكة املغربية ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

السيد  تعيين   : بالسصصية  املسعلقة 

املصطصى رشدي مصصيا
 1 زنقة رحال بن أح د الطابق   

رقم 1 

الدار البيضاء 21321

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791271.

761I

malartci

 STE AIT LAHCEN TD SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 STE AIT LAHCEN TD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي ابن 

سينا بلوك 12 الرقم 18 بني مالل - 

23111 بني مالل املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11741

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 25 غشت 2121 تقرر إنشاء 
 STE فرع تابع للشركة تحت التس ية
AIT LAHCEN TD SARL AU والكائن 
بالعنوان شارع مح د الخامس الرقم 
مالل  بني   23111  - مالل  بني   58
السيد)ة)  طرف  من  واملسي1  املغرب 

ايت لحسن عبد الحكيم .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 13 شتن15 

2121 تحت رقم 924.

762I

PROXY FINANCE

HK METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
HK METAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة ب 3 كليز - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 HK  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.METAL
بحث   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصاريح  اإليداعات  ج يع  ودراسة 

السعدين في املغرب.
• تاجر اسسي1اد وتصدير.
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والسجارة  والتسويق  السجارة   •
اإللكت1ونية..

52 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
موالي رشيد شقة ب 3 كليز - 41111 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد حصيظ س يح : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد ك ال البعادي : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  س يح  حصيظ  السيد 
مبارك  سيدي  الصران  درب   59

41111 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  البعادي  ك ال  السيد 
اسكجور   36 رقم  تودغة  تجزئة 

41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  س يح  حصيظ  السيد 
مبارك  سيدي  الصران  درب   59

41111 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  البعادي  ك ال  السيد 
اسكجور   36 رقم  تودغة  تجزئة 

41111 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 126915.

763I

KARE ACCOUNTING

INCR SERVICE IMPRESSION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

KARE ACCOUNTING
تقاطع شارع عبد املومن وشارع 
انوال A416 طابق 3 رقم 19 ، 
21142، الدار البيضاء املغرب

 INCR SERVICE IMPRESSION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي كلم 7.2 

طريق الرباط عين السبع - 21591 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.378537

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2121 يونيو   11 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم»   1.511.111»

 1.611.111» إلى  درهم»   111.111»

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 789314.

764I

TRAGESCO

COTRAFIC كوترافيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE 159

 B21، 2490، CASANMANCA

MAROCA

كوترافيك COTRAFIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 66 

زنقة سان سانس الطابق الثاني رقم 

4 بلصدير - 21311 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

485415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يناير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.COTRAFIC كوترافيك

السعشي1   : غرض الشركة بإيجاز 

والوجيستيك.

عنوان املقر االجس اعي : اقامة 66 
زنقة سان سانس الطابق الثاني رقم 

البيضاء  الدار   21311  - بلصدير   4

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 2.451  : االدي�سي  عادل  السيد 

درهم   245.111 بقي ة  حصة 

للحصة.

 2.551  : الح دي  مح د  السيد 

درهم   255.111 بقي ة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االدي�سي  عادل  السيد 

الطابق   6 س  م  ع ارة  بيلي1  اقامة 

 28631 عين حرودة   19 الثاني رقم 

املح دية املغرب.

السيد مح د الح دي عنوانه)ا) 

اقامة حدائق بلصدير ع ارة ب الطابق 
114زنقة الرقيب املساوي  األول رقم 

ع ب 21321 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد مح د الح دي عنوانه)ا) 

اقامة حدائق بلصدير ع ارة ب الطابق 
114زنقة الرقيب املساوي  األول رقم 

ع ب 21321 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  االدي�سي  عادل  السيد 

الطابق   6 س  م  ع ارة  بيلي1  اقامة 

 28631 عين حرودة   19 الثاني رقم 

املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يناير 2121 تحت رقم 761151.

765I

global finance and management sarl au

CORISCO IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 global finance and management

sarl au

الصردوس GH 17 ع ارة 195 رقم 4 

االلصة الحي الحسني ، 21111، الدار 

البيضاء املغرب

Corisco Immobilier شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 265 شارع 

الزرقطوني طابق 9 رقم 92 - 21161 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

519125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Corisco Immobilier

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري واملقاولة.

 265  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -  92 رقم   9 شارع الزرقطوني طابق 

21161 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

1.111 حصة   : السيد وافق زهي1 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
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درب  السيد وافق زهي1 عنوانه)ا) 

ج  ق   111 رقم   14 زنقة  الكدية 

21711 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

درب  السيد وافق زهي1 عنوانه)ا) 

ج  ق   111 رقم   14 زنقة  الكدية 

21711 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2121 تحت رقم 24188.

766I

مولدافيت

دونيزو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مولدافيت

 RUE ENCASTREMENT, RC,19

 BOURGOGNE - CASABLANCA،

20053، CASABLANCA MAROC

دونيزو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46شارع 

الزرقطوني الطابق 2رقم الشقة 

6 الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.394151

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2121 يوليوز   17 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

دونيزو مبلغ رأس الها 111.111 درهم 

46شارع  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

 6 الشقة  2رقم  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : منافسة حادة.

46شارع  و حدد مقر السصصية ب 

 6 الشقة  2رقم  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين:
القضيوي  اي ن  السيد)ة) 
االدري�سي وعنوانه)ا) شارع ابو شجاع 
الطابق  الحاجب  شارع  الصاردي 
البيضاء  الدار  بوركون   5 شقة   2
املغرب  البيضاء  الدار   21111

ك صصي )ة) للشركة.
عسوق  عبدالعزيز  السيد)ة) 
حشاد  فرحات  شارع   6 وعنوانه)ا) 
شقة 6 الطابق 3 فاس 31111 فاس 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 788911.
767I

ائس انية ميسيون كونساي

ACI EQUIPMENTS
إعالن مسعدد القرارات

ائس انية ميسيون كونساي
49، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

21591، الدار البيضاء املغرب
ACI EQUIPMENTS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 

زينة ، تجزئة 27، بوسكورة البيضاء 
- - 21251 املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 16 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 
الذي   :2121 يونيو   16 قرار رقم 
النظام  تحيين  مايلي:  على  ينص 
السعديالت  مع  للشركة  األسا�سي 

السابقة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
البنوذ:  من  مج وغة  رقم  بند 
الذي ينص على مايلي: تحيين القانون 
السعديالت  مع  للشركة  األسا�سي 

السابقة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 785919.

768I

ائس انية ميسيون كونساي

LJT MAROC
إعالن مسعدد القرارات

ائس انية ميسيون كونساي

49، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

21591، الدار البيضاء املغرب

LJT MAROC «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 

السقدم تجزئة 2-17، الطابق 2، 

البيضاء - - البيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 17 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الحصص  تصويت  على  املصادقة   -

السيد  فوت  خالله  من  الذي 

للسيد  حصة   1.111 جيعة  يونس 

حصة  و1.111  هللا  عبد  لبوشواري 

للسيد الهادي رضوان و1.111 حصة 

للسيد تيوتيو فالح

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

محدودة  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

املسؤولية

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

هللا  عبد  لبوشواري  السيد  تعيين 

مسي1 مشت1ك للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 15-7-6: الذي ينص على 

وسلطات  الشركة  رأس ال  مايلي: 

املسي1

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2121 تحت رقم 785681.

769I

EXPERTISE AUDIT AND ACCOUNTANCY

BEAUHALI INC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EXPERTISE AUDIT AND

ACCOUNTANCY

رقم 21 زنقة مح د الكغاط شقة 2 

فاس ، 31111، فاس املغرب

BEAUHALI INC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 3 زنقة 

املح ودية تجزئة البوري ط1 رقم 

2 عين ع ي1 طريق عين الشقف - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

68611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 مارس   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BEAUHALI INC

السلع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجلدية والسراجة.

 3 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

البوري ط1  تجزئة  املح ودية  زنقة 

2 عين ع ي1 طريق عين الشقف  رقم 

- 31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 71.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

711 حصة   : السيد ح زة تحونة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تحونة  ح زة  السيد 
زنقة 11 رقم 2 حي املوظصين الدكارات 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  تحونة  ح زة  السيد 
زنقة 11 رقم 2 حي املوظصين الدكارات 

31111 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3141.

771I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

ANFA REALTIES
شركة السوفية باألسهم 

تجديد مدة مزاولة مهام املسي1ين

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

ANFA REALTIES «شركة السوفية 

باألسهم «

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 1 

فيال 13 تجزئة وكناتي عين الدئاب 

الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب .

«تجديد مدة مزاولة مهام املسي1ين»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.165433

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 31 يونيو 2121

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسي1ين ملدة: 6 سنوات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789339.

771I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

ANFA REALTIES
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
CASABLANCA MAROC
ANFA REALTIES «شركة 

املساه ة»
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 1 
فيال 13 تجزئة وكناتي عين الدئاب 

الدار البيضاء - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.

«تعيين رئيس مجلس اإلدارة»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.165433
اإلداري  العام  الج ع  إطار  في   

املؤرخ في 31 يونيو 2121
تقرر تعيين السيد إسا�سي يونس

 ANFA رئيسا ملجلس إدارة شركة 
 REALTIES

بساريخ: 31 يونيو 2121
له  املخولة  الصالحيات  وتس ثل 
رئيس مجلس اإلدارة لصت1ة  في ا يلي: 
إنعقاد  حين  إلى   ، سنوات   6 مدتها 
افدارقرار  فيه  سيسم  الذي  الج ع 
بشأن حسابات السنة املالية املنتهية 

31/12/2126
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 789341.
772I

فيصل الخطيب وشركاوه

FRUITS TO BE
تأسيس شركة املساه ة

فيصل الخطيب وشركاوه
مكسب فيصل الخطيب 47 أ إقامة 
إيريس الطابق األر�سي محج مح د 
السادس ، 91111، طنجة املغرب

FRUITS TO BE «شركة املساه ة» 
وعنوان مقرها االجس اعي: ساحة 
ابراهيم الروداني- زنقة السينا- 

إقامة بيتهوفين -2 الطابق الثالث - 

رقم 85 -، 91111 طنجة املغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 

املساه ة»
رقم السقييد في السجل السجاري 

.119389

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يوليوز 

األسا�سي لشركة املساه ة بامل يزات 

السالية:

شكل الشركة : شركة املساه ة .

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FRUITS TO BE

إنساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق املنسجات الغذائية الزراعية 

الصواكه  تصدير  ؛  أنواعها  بج يع 

ج يع  واسسي1اد  والخضروات 
مخزن  ؛  والنقل  الغذائية  املنسجات 

املنسجات  على  للحصاظ  الس15يد 

الغذائية الزراعية في حالة طبيعية؛ 

املنسجات  وتوزيع  وشراء  إنساج 

بالج لة؛  البيع  أسواق  في  الزراعية 

من  شكل  بأي  واالسسي1اد  السصدير 

األشكال ألي منسج قابل للتسويق..

ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ابراهيم الروداني- زنقة السينا- إقامة 
بيتهوفين -2 الطابق الثالث - رقم 85 

- 91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 311.111 ويبلغ رأس ال الشركة 

درهم،

مقسم كالسالي:

الطريبق  الشريف  خالد  السيد 

درهم   61.111 بقي ة  حصة   611  :

للحصة .

السيدة وداد الوهابي : 611 حصة 

بقي ة 61.111 درهم للحصة .

 : الطريبق  الشريف  ع ر  السيد 

درهم   61.111 بقي ة  حصة   611

للحصة .

 : الطريبق  الشريف  بدر  السيد 

درهم   61.111 بقي ة  حصة   611

للحصة .

السيدة ياقوت الشريف الطريبق 

درهم   61.111 بقي ة  حصة   611  :

للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  املسصرفون   -

الرقابة: 

الطريبق  الشريف  خالد  السيد 

زنقة  عنوانه)ا)  مسصرف  بصصسه)ا) 

 -  1 الطابق  هوليداي  إقامة  األردن 

شقة رقم 9 91111 طنجة املغرب

بصصسه)ا)  الوهابي  وداد  السيدة 

مسصرفة عنوانه)ا) زنقة األردن إقامة 

 9 رقم  شقة   -  1 الطابق  هوليداي 

91111 طنجة املغرب

الطريبق  الشريف  ع ر  السيد 

زنقة  عنوانه)ا)  مسصرف  بصصسه)ا) 

 -  1 الطابق  هوليداي  إقامة  األردن 

شقة رقم 9 91111 طنجة املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات :

)ا) ال15نو�سي  مكسب  الشركة 

بصصسه مراقب الحسابات عنوانه)ا) 

4 زنقة عبد هللا الهبطي إقامة برادايز 

 91111  4 رقم  الثاني  الطابق   - أ 

طنجة املغرب

األسا�سي  النظام  مقسضيات 

وتوزيع  االحسياطي  بسكوين  املسعلقة 

األرباح :

 329 املادة  ملقسضيات  طبقا 

الشركة  قانون  من  يليها  وما  و331 

املساه ة..

املنصوص  الخافة  اإلمسيازات 

عليها لكل شخص :

بدون امسيازات خافة.

بقبول  مسعلقة  مقسضيات 

تصويت  لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  .تم   -

غشت   18 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245341.

773I
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دار الصن والديكور األنيقة

دار الفن والديكور األنيقة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دار الصن والديكور األنيقة
16 الزنصة 14 تجزئة أمنية حي 
البواب ، 46111، آسصي املغرب

دار الصن والديكور األنيقة شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 16 الزنقة 
14 تجزئة أمنية حي البواب - 46111 

آسصي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
12139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
دار   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

الصن والديكور األنيقة.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخياطة،الطرز وفناعة الديكور.
عنوان املقر االجس اعي : 16 الزنقة 
14 تجزئة أمنية حي البواب - 46111 

آسصي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ملزيهري  سارة  السيدة 
16 الزنقة 14 تجزئة أمنية حي البواب 

46111 آسصي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  ملزيهري  سارة  السيدة 
16 الزنقة 14 تجزئة أمنية حي البواب 

46111 آسصي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بآسصي  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1413.
774I

CORPORATE AUDIT GROUP

CLINIQUE SLAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 21111، 

casablanca maroc
CLINIQUE SLAOUI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 242 ، 

محج مح د السادس ، طريق زعي1 - 
11111 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
154261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. CLINIQUE SLAOUI
تسيي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عيادة مسعددة السخصصات باألساس 
والبالستيكية  السج يلية  والجراحة 
التي تحددها  وذلك حسب القواعد 

أخالقيات املهنة.
 ،  242  : االجس اعي  املقر  عنوان 
محج مح د السادس ، طريق زعي1 - 

11111 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : املغرب سنة .

 811.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

: السالوي  الدين  فالح   السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   8.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السالوي  الدين  فالح  السيد 
سيدي  األمي1  زنقة   36 عنوانه)ا) 
الرباط   11111 السوي�سي  مح د، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السالوي  الدين  فالح  السيد 
سيدي  األمي1  زنقة   36 عنوانه)ا) 
الرباط   11111 السوي�سي  مح د، 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2121 تحت رقم 117116.
775I

مكسب الرياني لل حاسبة

أشغال جبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكسب الرياني لل حاسبة
شارع مح د داود رقم231 تطوان ، 

93141، تطوان املغرب
أشغال جبور شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 شارع 
العروبة - 93111 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8841
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 15 يوليوز 2121 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد أشغال جبور مبلغ 
وعنوان  درهم   11.111 رأس الها 
العروبة  شارع   13 مقرها اإلجس اعي 

 : تطوان املغرب نتيجة ل   93111  -

األزمة االقسصادية.

و حدد مقر السصصية ب 13 شارع 

العروبة - 93111 تطوان املغرب. 

و عين:

السيد)ة) مح د جابر وعنوانه)ا) 

السالم  ابراج  الحسني  املج ع 

 91111 24 4 رقم  2 طابق  مج وعة 

طنجة املغرب ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   14 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2121 تحت رقم 3166.

776I

STE FIDUCONFIANCE

 ERASMUS SCHOOL FES

PRIVE
إعالن مسعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

 ERASMUS SCHOOL FES PRIVE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 8 

شارع وهران زنقة باريس زهور 1 

فاس - 31111 فاس املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.58311

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  السجاري  االسم  تغيي1 

 ERASMUS SCHOOL FES PRIVE

 ERASMUS INTERNATIONAL الى 

SCHOOL PRIVE
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
رقم 8 شارع وهران زنقة باريس زهور 

تجزئة   739-738 فاس الى قطعة   1

عزيزة طريق عين الشقف فاس 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

االسا�سي  القانون  فياغة  اعادة 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  السجاري  االسم  تغيي1 

 ERASMUS SCHOOL FES PRIVE

 ERASMUS INTERNATIONAL الى 

SCHOOL PRIVE

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
رقم 8 شارع وهران زنقة باريس زهور 

تجزئة   739-738 فاس الى قطعة   1

عزيزة طريق عين الشقف فاس 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3857/121.

777I

AUDITAX MAROC

 AGRO JUICE PROCESSING
S.A

شركة املساه ة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

AUDITAX MAROC

 BD ZERKTOUNI ANG BD 219

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI

 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc

 AGRO JUICE PROCESSING S.A

«شركة املساه ة»

وعنوان مقرها االجس اعي: املدينة 

الجديدة، إقامة نوريا، ع ارة د 
رقم 26، حي لبت1ويوز، مكناس - - 

مكناس املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.31571

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   2121 دجن15   11 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 
وفقا ملحضر   .I القانون:  مقسضيات 
االسسثنائي  العام  الج ع  قرارات 
 AGRO JUICE شركة  ملساهمي 
 11 بساريخ   PROCESSING S.A

دجن212115، تقرر:
- زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة 
 من 

ً
الشركة إلى سسة )6) أعضاء بدال

)5) أعضاء؛
النظام  من   15 املادة  تعديل   -

األسا�سي؛
- تحيين النظام األسا�سي للشركة 
الجديد  األسا�سي  النظام  واعس اد 

للشركة.
الج ع  قرارات  ملحضر  وفقا   .II
 AGRO العام العادي ملساهمي شركة
JUICE PROCESSING S.A بساريخ 11 

دجن212115، تقرر:
جديدين  مسصرفين  تعيين   -
السيدة نرية الهراج )بطاقة السعريف 
والسيد   (:  A13517 الوطنية 
السعريف  )بطاقة  بلكورة  اس اعيل 
الوطنيةD826572 :) ملدة 6 سنوات؛
بكر  أبو  السيد  والية  تجديد    -
الوطنية السعريف  )بطاقة  بلكورة 
D118639 :)، السيد إبراهيم بلكورة 
 D628281بطاقة السعريف الوطنية(
)بطاقة  بلكورة  يوسف  السيد   ،(:
 (:  D635435الوطنية السعريف 
 III وفندوق املغرب لألسهم الخافة
 بالسيد مح د إبراهيم 

ً
ش.م .م م ثال

الوطنية  السعريف  )بطاقة  الجي 
C259961 :) ملدة ست سنوات.

املجلس  قرارات  وفقا ملحضر   .III
 AGRO شركة  ملساهمي  االداري 
JUICE PROCESSING S.A بساريخ 11 

دجن212115، تقرر:
بلكورة  بكر  أبو  السيد  تعيين   -
 D118639 بطاقة السعريف الوطنية(
السيد  االدارة،  ملجلس  رئيسا   (:
السعريف  )بطاقة  بلكورة  إبراهيم 
عاما  مديرا   (:  D628281الوطنية
)بطاقة  بلكورة  يوسف  والسيد 
نائبا   (:  D635435السعريف الوطنية

لل ديرا لعام للشركة؛

جعصر  مح د  بلكورة  السيد   -

حامل لبطاقة السعريف الوطنية رقم 

D851616 ، لم تجدد واليسه

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   17 بساريخ  ب كناس  السجارية 

السجل  في   3788 رقم  تحت   2121

الت1تيبي.

778I

زمرانية مكسب الدراسات الحسابية واملالية

واريوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زمرانية مكسب الدراسات الحسابية 

واملالية

4, زنقة الوطني طابق 1 شقة 1 ، 

21181، الدارالبيضاء املغرب

واريوم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 9 اقامة 

جاليس الطابق 4 شقة 17 زاوية 

شارع لال ياقوت وشارع العرعار - 

21181 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : واريوم.

مهنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املهندس املع اري.

اقامة   9  : عنوان املقر االجس اعي 
زاوية   17 شقة   4 الطابق  جاليس 

 - العرعار  وشارع  ياقوت  لال  شارع 

21181 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : مح د  يوسصي  السيد 

حصة بقي ة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  يوسصي  السيد 

 24131  1 تجزئة بدر حي السالم   33

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  يوسصي  السيد 

 24131  1 تجزئة بدر حي السالم   33

الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791131.

779I

somacompta sarl

إخوان أدم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

somacompta sarl

 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC

إخوان أدم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 28 

مج وعة 5 القدس 2 تازة - 35111 

تازة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4611

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 يونيو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بن  الحسين  )ة)  السيد  تصويت 

من  اجس اعية  حصة   251 الشيخ 

)ة)  حصة لصائدة السيد   251 أفل 

حبالل ميلود بساريخ 21 يونيو 2121.
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حصيظة يزامي  )ة)  تصويت السيد 

251 حصة اجس اعية من أفل 251 

حصة لصائدة السيد )ة) حبالل ميلود 

بساريخ 21 يونيو 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   29 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 448.

781I

somacompta sarl

إخوان أدم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين م ثل قانوني للشركة

somacompta sarl

 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC

إخوان أدم «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: 28 

مج وعة 5 القدس 2 تازة - 35111 

تازة املغرب.

«تعيين م ثل قانوني للشركة»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.4461

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

وتبعا   2121 يونيو   21 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لسعيين مسي1)ين) 

امل ثل)ين) القانوني)ين): 

- املكناسية بوشرى

- بن الشيخ الحسين

- إخوان أدم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة الكائن مقرها اإلجس اعي ب: 

28 مج وعة 5 القدس 2 تازة 35111 

تازة املغرب

عند  السجاري  السجل  رقم 

االقسضاء: 4611

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 448.

781I

somacompta sarl

إخوان أدم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 تس ية الشركة

somacompta sarl
 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
إخوان أدم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي 28 

مج وعة 5 القدس 2 تازة - 35111 
تازة املغرب.

تغيي1 تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

4611
 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تغيي1   2121 15 غشت  املؤرخ في 
تس ية الشركة من «إخوان أدم» إلى 

«أكبيليا» .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 485.
782I

somacompta sarl

إخوان أدم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

somacompta sarl
 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
إخوان أدم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 28 

مج وعة 5 القدس 2 تازة - 35111 
تازة املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4611
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 15 غشت 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 - تازة   2 القدس   5 مج وعة   28»
35111 تازة املغرب» إلى «ع ارة 74، 
الشقة رقم 4، الطابق الثاني، تجزئة 
تازة   35111  - تازة  الزهراء،  فاط ة 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2121 تحت رقم 485.

783I

STE ZIZ COMPTA

STE GhrissTec
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE GhrissTec شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 19 
حي اوليسكي1 الرشيدية - 52111 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
15195

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GhrissTec
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

هندسة الك بيوتر
املعلومات  خدمات  شركة 

السجارية للك بيوتر
االسسي1اد والسصدير.

 19 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
 52111  - الرشيدية  اوليسكي1  حي 

الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

1.111 حصة   : السيد بدر بايدي 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  بايدي  بدر  السيد 

الرشيدية   52253 كل ي ة  اوعث ان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

حي  عنوانه)ا)  بايدي  بدر  السيد 

الرشيدية   52253 كل ي ة  اوعث ان 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 2125.

784I

AFIDACOM

KMSCLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFIDACOM

7 و17 تجزئة السيكون األطلس 

طريق فصرو ، 31111، فاس املغرب

KMSCLEAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 

2 تجزئة 5 حي ابن ياس ين سيدي 

براهيم فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KMSCLEAN
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تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزرابي واألغطية.

عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 
ابن ياس ين سيدي  حي   5 تجزئة   2

براهيم فاس - 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : مغاري  خديجة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
السيدة سناء مغاري : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة مغاري عنوانه)ا) 
سيدي   5 تجزئة  ياس ين  ابن  حي 

براهيم فاس 31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  مغاري  سناء  السيدة 
إيدجواتر   11721 الحالية  اقامة 
أوهايو  ليكوود   116 شقة  درايف 
األمريكية  املسحدة  44117الواليات 
األمريكية  املسحدة  الواليات   81311

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة خديجة مغاري عنوانه)ا) 
سيدي   5 تجزئة  ياس ين  ابن  حي 

براهيم فاس 31111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3919.
785I

CAF MAROC

AYOUB TOGETHER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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

TANGER MAROC
AYOUB TOGETHER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة واد 
زيز الرقم 21 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 11 - 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. AYOUB TOGETHER
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

مسسحضرات السج يل والصحة.
زنقة واد   : عنوان املقر االجس اعي 
اقامة كاسطيا الطابق   21 زيز الرقم 
طنجة   91111  -  11 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : الوهابي  أيوب  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الوهابي  أيوب  السيد 
 12 رقم   12 زنقة  الح ام  اظهر  حي 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  الوهابي  أيوب  السيد 
 12 رقم   12 زنقة  الح ام  اظهر  حي 

91111 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم 245715.

786I

ESPERE CONSULTING

FHAIL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

FHAIL TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك 13 
حي الشليوات اوالد تاي ة - 83351 

تارودانت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8137
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 FHAIL : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي1.
 13 عنوان املقر االجس اعي : بلوك 
 83351  - حي الشليوات اوالد تاي ة 

تارودانت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة مليكة فحيل : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
 491  : عودة  املصطصى  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فحيل  مليكة  السيدة 
تاي ة  حي الشليوات اوالد   13 بلوك 

83351 تارودانت املغرب.

السيد املصطصى عودة عنوانه)ا) 

 83351 تاي ة  اوالد  الشليوات  حي 

تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  فحيل  مليكة  السيدة 

تاي ة  حي الشليوات اوالد   13 بلوك 

83351 تارودانت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  بسارودانت  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1831.

787I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

TANTI SERVIZI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطابق 2 مكسب 5 تجزئة جنة 

الزيسون 1 بنسودة فاس ، 31111، 

فاس املغرب

TANTI SERVIZI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 

5 دوار والد ح و والد طيب فاس - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

69325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TANTI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SERVIZI

الت1ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقاري

االع ال املخسلصة.
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عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 
 - دوار والد ح و والد طيب فاس   5

31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 471  : العث اني  سرحان  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد عث ان ك وني : 211 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
 331  : العث اني  محسين  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد سرحان العث اني عنوانه)ا) 
شارع املنانة 14 زنقة سي1ليون الزهور 

1 فاس 31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  ك وني  عث اني  السيد 
فاس   2 الزهور  سباطي  تجزئة   31

31111 فاس املغرب.
العث اني  محسين  السيد 
عنوانه)ا) شارع املنانة زنقة سي1اليون 
فاس   31111 فاس   1 الزهور   14

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد سرحان العث اني عنوانه)ا) 
شارع املنانة 14 زنقة سي1ليون الزهور 

1 فاس 31111 فاس املغرب
عنوانه)ا)  ك وني  عث اني  السيد 
فاس   2 الزهور  سباطي  تجزئة   31

31111 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3916.
788I

CABINET RSF SARL

 KING CHICKEN SARL 
A.A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC
 KING CHICKEN SARL A.A.U 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي فاس حي 
الشرعي ابن سودة فاس - 31111 

فاس فاس.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.49331

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 يوليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الزين  يوسف  )ة)  السيد  تصويت 
 51 أفل  من  اجس اعية  حصة   51
العواد   51 )ة)  حصة لصائدة السيد 

ع ر بساريخ 28 يوليوز 2121.
الزين  يوسف  )ة)  السيد  تصويت 
 51 أفل  من  اجس اعية  حصة   51
العواد   51 )ة)  حصة لصائدة السيد 

مح د علي بساريخ 28 يونيو 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   15 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3669.
789I

ABA GESTION SARLAU

ENVIE D›OPTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
ENVIE D›OPTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 38 شارع 
مح د الخامس الطابق 3 مكسب 11 

- 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69313
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ENVIE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.D’OPTIQUE
اسسي1اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير النظارات .
38 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
مح د الخامس الطابق 3 مكسب 11 - 

31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
51 حصة   : السيد طارق ودغي1ي 

بقي ة 111 درهم للحصة .
السيدة إبتسام العوني : 51 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ودغي1ي  طارق  السيد 
زنقة لال مليكة إقامة باهية 1 الشقة 

1 م ج 31111 فاس املغرب.
السيدة إبتسام العوني عنوانه)ا) 
العالمي  ع ارة  امللكي  الجيش  شارع 
فاس   31111 ج  م   4 شقة  العراقي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة إبتسام العوني عنوانه)ا) 
العالمي  ع ارة  امللكي  الجيش  شارع 
فاس   31111 ج  م   4 شقة  العراقي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3911.
791I

JUR K 2 S

 SMART AFRICA
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

JUR K 2 S
 BD LIBERTY 3EME ETG 11
 APP 6 CASABLANCA 10 BD

 LIBERTY 3EME ETG APP
 5 CASABLANCA، 2022،

CASABLANCA MAROC
 SMART AFRICA CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 64 زنقة 

نورموندي الطابق االول الدار 
البيضاء 64 زنقة نورموندي الطابق 
االول الدار البيضاء 21222 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.351637

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2121 أبريل   15 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 11.111» أي من  درهم»   491.111»
عن  درهم»   511.111» إلى  درهم» 
رفع القي ة اإلس ية لألسهم   : طريق 

املوجودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أبريل 2121 تحت رقم 775135.

791I

JUR K 2 S

 SHARING AGENCY SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

JUR K 2 S
 BD LIBERTY 3EME ETG 11
 APP 6 CASABLANCA 10 BD

 LIBERTY 3EME ETG APP
 5 CASABLANCA، 2022،

CASABLANCA MAROC
 SHARING AGENCY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 
الزرقطوني شقة رقم 6 الدار 

البيضاء 46 شارع الزرقطوني شقة 
رقم 6 الدار البيضاء 21222 

الدار البيضاء املغرب.
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رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.451143
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2121 أبريل   15 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 11.111» أي من  درهم»   191.111»
عن  درهم»   211.111» إلى  درهم» 
رفع القي ة اإلس ية لألسهم   : طريق 

املوجودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أبريل 2121 تحت رقم 775134.

792I

YOUSSEF DAK SHOP

YOUSSEF DAK SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUSSEF DAK SHOP
الداخلة ، 73111، الداخلة املغرب

YOUSSEF DAK SHOP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي ام 

السون�سي رقم 297 - 73111 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
19245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.YOUSSEF DAK SHOP
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.

ام  حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
السون�سي رقم 297 - 73111 الداخلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : السيد يوسف الصرجاني 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف الصرجاني عنوانه)ا) 
 73111  1152 رقم   11 النهضة  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد يوسف الصرجاني عنوانه)ا) 
 73111  1152 رقم   11 النهضة  حي 

الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1461.

793I

YOUSSEF DAK SHOP

FairPhone
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUSSEF DAK SHOP
الداخلة ، 73111، الداخلة املغرب
FairPhone شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي العودة 
1 بلوك 2 رقم 12 مركز بيئ1 كندوز-
اوسرد - 73111 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
19247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FairPhone
غرض الشركة بإيجاز : -بيع وشراء 

املعدات االلكت1ونية
- بيع وافالح معدات الهواتف.

عنوان املقر االجس اعي : حي العودة 
مركز بيئ1 كندوز-  12 رقم   2 بلوك   1

اوسرد - 73111 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : الهادي  توفيق  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الهادي  توفيق  السيد 
حي العودة 2 بلوك 5 رقم 49 مركز بئ1 

كندوز 73111 اوسرد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  الهادي  توفيق  السيد 
حي العودة 2 بلوك 5 رقم 49 مركز بئ1 

كندوز 73111 اوسرد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1462.
794I

MAY CONSULTING

SIGMARAIS
إعالن مسعدد القرارات

MAY CONSULTING
7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 
21311، الدارالبيضاء املغرب
SIGMARAIS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجس اعي: تج ع 
زاوية ارباح زنقة 1 رقم 25 وزنقة 2 

رقم 14/16 سيدي مومن - 
الدار البيضاء املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.511985
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 17 ماي 2121
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  قرار 
مايلي: تطوير املساه ة العينية

على  ينص  الذي   :12 رقم  قرار 
مايلي: تغيي1 الشكل القانوني

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 
مايلي: املوافقة على املساه ة العينية 
املساه ة  تطوير  على  واملوافقة   ،
درهم   911.111.11 إلى  العينية 

)تسع ائة ألف درهم).
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
من  القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
 RAISS ADAM طبيعي  شخص 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

.SIGMARAIS للشريك الوحيد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2121 تحت رقم 787141.

795I

nador conseil sarl au

 L›ATELIER BY KHADIJA 
ABRIGHACH SARL AU

إعالن مسعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
 L›ATELIER BY KHADIJA 

ABRIGHACH SARL AU «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

مح د السادس حي املطار الطابق 
3 الشقة رقم 9 - 62111 الناظور 

املغرب.
«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.18133
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ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2121 تم اتخاذ  23 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

أبريغش  خديجة  السيدة  بيع  اقرار 

511 حصة للسيد معاد املرابط 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيي1 الشكل القانوني للشركة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

 IDIAL تغيي1 اسم الشركة الى  مايلي: 

ALLIANCE SARL

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

وبيع  ،شراء  اسسي1اد  نشاط  الغاء 

واضافة  الداخلي  الديكور  افناف 

العامة  واألشغال  البناء  أنشطة 

لغرض الشركة 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسي1 جديد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الحالي  للشركة  القانوني  الشكل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

 IDIAL للشركة  الحالي  االسم  مايلي: 

ALLIANCE

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

البناء   - للشركة  الحالي  النشاط 

وتنصيذ  تص يم   - العامة.  واألشغال 

مخططات الديكور الداخلي.

على  ينص  الذي   :6,7 رقم  بند 
 111111 الشركة  رأس ال  مايلي: 

موزعة  حصة   1111 ل  مقس ة 

السيدة جديخة  السالي:  الشكل  على 

املرابط  معاد  والسيد   511 أبريغش 

511

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: تسيي1 الشركة من قبل السيدة 

معاد  والسيد  أبريغش  جديخة 

املرابط

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 3835.

796I

ELITE GENERATION SARL AU

البازة صحرا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELITE GENERATION SARL AU

حي املطار زنقة أوالد دليم رقم 

864/1، 73111، الداخلة املغرب

البازة صحرا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املسي1ة 

II شارع باحنيني رقم 64 - 73111 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

19239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

البازة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

صحرا.

السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات ومنسجات مسنوعة،  العامة، 

االسسي1اد والسصدير، وكالة للخدمات 

وتحويل االموال للداخل والخارج..

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  64 رقم  باحنيني  شارع   II املسي1ة 

73111 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد العاطي البازة : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

البازة  العاطي  عبد  السيد 

 16 زنقة  املسجد  تجزئة  عنوانه)ا) 
الداخلة   73111 الداخلة   26 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

البازة  العاطي  عبد  السيد 

 16 زنقة  املسجد  تجزئة  عنوانه)ا) 
الداخلة   73111 الداخلة   26 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 1459/2121.

797I

خ15ة الشرق

RSTP TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

خ15ة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

RSTP TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة تقع 

في الطابق االول في تجزئة ملوية 

تجزئة رقم 457 بركان - 63311 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RSTP  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدولي والوطني.

شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تقع في الطابق االول في تجزئة ملوية 
 63311  - بركان   457 رقم  تجزئة 

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 RSTP TRANS : 1.000 الشركة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 
511 بقي ة   : السيد مح د لعربي 

111 درهم.
بقي ة   511  : السيد مح د قوبع 

111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لعربي  مح د  السيد 

بركان 63311 بركان املغرب.
السيد مح د قوبع عنوانه)ا) راس 

املاء ناظور 62111 ناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  لعربي  مح د  السيد 

بركان 63311 بركان املغرب
السيد مح د قوبع عنوانه)ا) راس 

املاء ناظور 62111 ناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   11 بساريخ  ب15كان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 517/2121.

798I

 CAPITAL TRUST
ALLOCATION

فندوق مشت1ك للسوظيف
رس اله 1.000.000,00 درهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- 51، 
شارع الراشدي    

تعديــل نظــام السدبيـر 
I - ب وجب مداوالت مجلس إدارة 
 CAPITAL TRUST» 1مؤسسة السدبي
أبريل   26 في  املنعقد   «GESTION

2121، تقرر:
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• تغيي1 املستث رين املعنيين ؛
• تغيي1 املؤشر االخسباراتي ؛

السنة  نتيجة  تخصيص  تغيي1   •
املالية للشركة ؛

• تغيي1 مصاريف السدبي1 ؛
قي ة  احتساب  دورية  تغيي1   •

السصصية ؛
تغيي1 ع والت االكسساب وإعادة   •

الشراء ؛
• تعديل نظام السدبي1. 

السدبي1 من  نظام  اعس اد  تم   -  II
طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل 
 2121 يوليوز   29 بساريخ   «AMMC»

 .GP21144 تحت رقم
تم القيام باإليداع القانوني   -  III
املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة 
فاتح  بساريخ  البيضاء  للدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791187 .
عن املسسخلص والبيانات

799I

RADFID

MONDE BATTERIES AUTOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MONDE BATTERIES AUTOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 
21111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.294787
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2121 يناير   24 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 MONDE الوحيد  الشريك  ذات 
BATTERIES AUTOS مبلغ رأس الها 
مقرها  وعنوان  درهم   111.111
الزرقطوني  شارع   46 اإلجس اعي 

الدار   21111  -  6 رقم   2 الطابق 

إفالس   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشركة.

و حدد مقر السصصية ب 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 21111 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) أيوب القصي1 وعنوانه)ا) 

سيدي  اشبانات  بوريس  اوالد  دوار 

املغرب  الدار البيضاء   21111 قاسم 

ك صصي )ة) للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يناير 2121 تحت رقم 729119.

811I

MOGADOR BUREAU

SERVICES GLOB 65
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR BUREAU

 EL OUATIA ، 82010، TAN TAN

PLAGE MAROD

SERVICES GLOB 65 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 68, 

تجزئة طانطان الشاطئ - الوطيىة - 

82111 طانطان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5883

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SERVICES GLOB 65
 - البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التهيئة - السياحة - الخدمات.
عنوان املقر االجس اعي : الرقم 68, 
 - الوطيىة   - تجزئة طانطان الشاطئ 

82111 طانطان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : السيد اسكيحيل النبط 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد اسكيحيل النبط عنوانه)ا) 
حي السقدم - الوطية 82111 طانطان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد اسكيحيل النبط عنوانه)ا) 
حي السقدم - الوطية 82111 طانطان 

املغرب
 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.
811I

MOGADOR BUREAU

PERFECT NAVAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

MOGADOR BUREAU
 EL OUATIA ، 82010، TAN TAN

PLAGE MAROD
PERFECT NAVAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 131 

تجزئة الوطية - 82111 طانطان 
الشاطئ املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5241

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مغران  سعيد  )ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   511

)ة)  السيد  لصائدة  حصة   1.111

ح يد مغران بساريخ 18 غشت 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بطانطان بساريخ 12 شتن15 

2121 تحت رقم 216/2121.

812I

SCRIPTUM

SICMACO
إعالن مسعدد القرارات

SICMACO

طريق جرادة 5 كلم ، 61111، وجدة 

املغرب

SICMACO «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: طريق 

جرادة 5 كلم - 61111 وجدة املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.14369

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 31 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

العادية  غي1  العامة  الج عية  قررت 

املنعقدة حالًيا نقل املكسب املسجل 

طريق  السالي:  الجديد  العنوان  إلى 

جرادة 5 كلم وجدة.

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

زيادة رأس املال بسض ين االحسياطي 

واملرّحلة  األخرى  واالحسياطيات 

إلى  درهم   12.111.111.11 من 

51.111.111.11 درهم.

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

نتيجة  الع ومية  الج عية  قررت 

و6   4 تعديل املواد  زيادة رأس املال، 

من النظام األسا�سي على النحو  و7 

السالي:
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
يقع املكسب املسجل في: طريق جرادة 

5 كلم وجدة.
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مساه ات  املذكورين  الشركاء  قدم 
 SICMACO شركة  لصالح  نقدية 
العلج  لطيصة  السيدة  وهي:   ،SARL
مح د  السيد  درهم   937،500.00
درهم السيد   4،375،000.00 العلج 
 44،687،500.00 العلج  لحبيب 
 50،000،000.00 املج وع  درهم 

درهم املبلغ الذي تم دفعه بالكامل
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ب بلغ  ثابت  املال  رأس  فإن  وبالسالي 
 50،000،000.00( مليون  خ سين 
خ س ائة  إلى  مقس ة  وهي  درهم). 
مائة  فائدة  وحدة   (511.111( ألف 
)111.11) درهم لكل منها ، مرق ة من 
511.111 ، مخصصة للشركاء  إلى   1
، وعلى  ، وت ثل مساه اتهم النقدية 
العلج  لطيصة  السيدة  السالي:  النحو 
العلج  مح د  السيد  سهم   9،375
سهم السيد لحبيب العلج   43،750
 511111 إج الي  سهم   446،875

سهم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   12 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 3115.
813I

eurest compta sarl

VALEDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،
FES MAROC

VALEDO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 
188تجزئة سعيد بن شقرون 

بنسودة فاس - 31131 فاس املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.59147

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2121 يونيو   22 املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   VALEDO

 11.111 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

188تجزئة سعيد بن شقرون بنسودة 

فاس - 31131 فاس املغرب نتيجة ل 

التشطيب من السجل السجاري.

و عين:

السيد)ة) الخ ار طلوع وعنوانه)ا) 

فاس  املسي1ة  املسسقبل  تجزئة   517

)ة)  ك صصي  املغرب  فاس   31131

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 29 يونيو 2121 وفي 188تجزئة 

 - فاس  بنسودة  شقرون  بن  سعيد 

31131 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3925/121.

814I

مي ونة حمي

AHL BAHIYA SEC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مي ونة حمي

حي القدس تجزئة 717 زنقة أم 

دريكة رقم 168 ، 71111، العيون 

املغرب

AHL BAHIYA SEC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

العبيدي ولد ح يم رقم 55 مكرر 

حي الحسيني الس ارة - 72111 

الس ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AHL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BAHIYA SEC

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مكلصة بسعيين حراس امنيين لحراسة 

املباني العامة أو الخافة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

العبيدي ولد ح يم رقم 55 مكرر حي 

72111 الس ارة   - الحسيني الس ارة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد لعبيدي بلقا�سي 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد لعبيدي بلقا�سي عنوانه)ا) 

 55 رقم  اح يم  ولد  لعبيدي  زنقة 

الس ارة 72111 الس ارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد لعبيدي بلقا�سي عنوانه)ا) 

 55 رقم  اح يم  ولد  لعبيدي  زنقة 

الس ارة 72111 الس ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالس ارة بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 169/2121.

815I

aice compta

REINE D›UN SOIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

REINE D›UN SOIR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 15/8 

األدارسة الطابق األر�سي ع ارة 

ف عين الشق - 21471 البيضاء 

املغرب .

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.414797

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2119 أكسوبر   16 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ رأس الها   REINE D’UN SOIR

مقرها  وعنوان  درهم   111.111

األدارسة   8/15 محل  اإلجس اعي 

الطابق األر�سي ع ارة ف عين الشق 

 : البيضاء املغرب نتيجة ل   21471 -

حل مسبق للشركة .

محل  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

8/15 األدارسة الطابق األر�سي ع ارة 

البيضاء   21471  - الشق  عين  ف 

املغرب . 

و عين:

السيد)ة) سعيد لي ني وعنوانه)ا) 

 3 طابق  جنان  يسرى  ع لية   11

 21471 سافي1 عين الشق   11 شقة 

البيضاء املغرب ك صصي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املسعلقة بالسصصية : 

حل مسبق للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أكسوبر 2119 تحت رقم 717796.

816I



18533 الجريدة الرسميةعدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) 

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

LE PETIT COLIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC
LE PETIT COLIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم34 
شارع ميشليصن طريق عين الس ن 

فاس - 31111 فاس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.45975

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 16 يوليوز 2121 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 LE PETIT COLIS الوحيد  الشريك 
درهم   111.111 رأس الها  مبلغ 
رقم34  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
الس ن  عين  طريق  ميشليصن  شارع 
فاس املغرب نتيجة   31111  - فاس 
نشاطها  بسوقيف  الشركة  قيام   : ل 
لديها  تراكم  حيث  سنسين  من  ألكث1 
عجز مهم فقرر الشريك الوحيد حل 

الشركة..
السصصية ب رقم34  و حدد مقر 
الس ن  عين  طريق  ميشليصن  شارع 

فاس - 31111 فاس املغرب. 
و عين:

الصكرني  مح د  السيد)ة) 
1 طريق  34 حي أنس  وعنوانه)ا) رقم 
فاس   31111 فاس  الس ن  عين 

املغرب ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3928/121.
817I

B-LUGA

B-LUGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B-LUGA
265، شارع الزرقطوني الطابق 9 
الرقم 92 ، 21116، الدار البيضاء 

املغرب
B-LUGA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 
21161 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
511133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.B-LUGA
البناء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  البيع  قصد  العقاري  االنعاش 

اإليجار؛
غي1  أو  مبنية  أرا�سي  أي  شراء   -

مبنية وكذا أي ملكية عقارية؛
العقارية،  امل سلكات  تحويل   -
أو  بالقطعة  بامللكية املشت1كة  بيعها 

الوحدة؛
- شراء العقارات ألغراض اإليجار 
واملالية  العقارية  إدارة أألفول   -

للحساب الخاص ولحساب الغي1؛
وكيل  وأنشطة  العقارات  إدارة   -

اتحاد املالكين ؛
دراسات  استشارة،  ع لية  كل   -
الحصول،  قصد  خدمات  وتقديم 
العقارية،  امل سلكات  وتصويت  تدبي1 
أخرى  ع لية  أي  عامة  وبصصة 
وتقديم  الدراسة  لالستشارة، 

الخدمات؛

عنافر  البناء،  مواد  اسسي1اد   -
أي  عامة  وبصصة  واألثاث،  الديكور 

ع لية اسسي1اد وتصدير؛
اإلدارة الصندقية وإدارة الشقق   -

الصندقية ؛
- كافة املعامالت السجارية، املالية، 
التي  املنقولة والعقارية   ، الصناعية 
أو  مباشر  بشكل  ترتبط  أن  ي كن 
أو أي  غي1 مباشر ب وضوع الشركة، 

موضوع مشابه أو مسصل .
مشاركة الشركة بأي وسيلة في   -
أو  مؤسسة  أو شركات  مقاوالت  أي 
ب وضوع  تسعلق  أن  ي كن  سسأسس 
خافة عن طريق تأسيس  الشركة، 
تضامن،  االسهام،  جديدة،  شركات 
حقوق  أو  فكوك  شراء  أو  اكسساب 
أو  االتحاد  االندماج،  الشركات، 
الشراكة باملساه ة أو بكراء التسيي1.
 ،265  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

21161 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 ANFA INVEST الشركة 
 111 GESTION : 580 حصة بقي ة 

درهم للحصة .
 JIM INVEST : 120 الشركة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 PUMA CAPITAL : 60 الشركة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
 61  : السيد مح د هشام معنينو 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد ياسين الج الي : 61 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .
حصة   61  : برادة  السيدة أس اء 

بقي ة 111 درهم للحصة .
حصة   61  : حجي  كريم  السيد 

بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
 ANFA INVEST الشركة 
شارع   ،11 عنوانه)ا)   GESTION
 11 رقم   6 الطابق  نصي1  بن  مو�سى 

21161 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)   JIM INVEST الشركة 
 21111 313 شارع ابراهيم الروداني 

الدار البيضاء املغرب.
 PUMA 100.000 الشركة 
عنوانه)ا) 42، زنقة ابن مني1 املعاريف 

21331 الدار البيضاء املغرب.
معنينو  هشام  مح د  السيد 
إقامة  الرازي  زنقة   ،12 عنوانه)ا) 
املنار 2 الرقم 11 حي النخيل 21341 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  الج الي  ياسين  السيد 
18 زنقة توفيق الحكيم الرقم 14 حي 
كوتيي 21161 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  برادة  أس اء  السيدة 
حي   21 الرقم  مجبار  حدائق  تجزئة 
البيضاء  الدار   21151 كاليصورنيا 

املغرب.
عنوانه)ا)  حجي  كريم  السيد 
حي   21 الرقم  مجبار  حدائق  تجزئة 
البيضاء  الدار   21151 كاليصورنيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
معنينو  هشام  مح د  السيد 
إقامة  الرازي  زنقة   ،12 عنوانه)ا) 
املنار 2 الرقم 11 حي النخيل 21341 

الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  الج الي  ياسين  السيد 
18 زنقة توفيق الحكيم الرقم 14 حي 

كوتيي 21161 الدار البيضاء املغرب
 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

818I

RZ CONSEIL

 AZRO CONSULTING AND
TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMP MAROC
 RES AL MAWLID
 4 CROISEMENT

 BVABDELMOUMEN ET
 ANOUAL 4 EME
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 ETG N°A41 RES AL

 MAWLID 4 CROISEMENT

 BVABDELMOUMEN ET

 ANOUAL 4 EME ETG N°A41،

20000، CASABLANCA MAROC

 AZRO CONSULTING AND

TRADING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 117 زنقة 

ابن مني1 اقامة الزرقاء الطابق 2 رقم 

18 - 21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AZRO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CONSULTING AND TRADING

االع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخافة بالسعدين والسجارة.
عنوان املقر االجس اعي : 117 زنقة 
ابن مني1 اقامة الزرقاء الطابق 2 رقم 

18 - 21111 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : مشارك  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مشارك  سعيد  السيد 
السبع  عين  الشصشاوني  زنقة   25

21111 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  مشارك  سعيد  السيد 
السبع  عين  الشصشاوني  زنقة   25

21111 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791797.

819I

شركة فيدابكو ش.م.م

ABSIL METO PLAST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد شارع القدس رقم 75 
الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 

91181، طنجة املغرب
ABSIL METO PLAST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 3 زنقة 

17 تجزئة الزاودية، قطعة رقم 225 
الطابق األول بني مكادة - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ABSIL  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.METO PLAST
في  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخردة واملسالشيات.
زنقة   3  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 225 17 تجزئة الزاودية، قطعة رقم 
 91111  - مكادة  بني  األول  الطابق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبدالحق املرزاكي : 1.111 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

املرزاكي  عبدالحق  السيد 
13 رقم  عنوانه)ا) طريق ت ودة زنقة 
42 الكديوة السصلية 93111 تطوان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
املرزاكي  عبدالحق  السيد 
13 رقم  عنوانه)ا) طريق ت ودة زنقة 
42 الكديوة السصلية 93111 تطوان 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2121 تحت رقم -.
811I

orsia audit sarl

 LOUVRE HOTELS GROUP
MOROCCO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي1 جديد للشركة

orsia audit sarl
رقم 1 زنقة البوس كوتي ، 21161، 

الدار البيضاء املغرب
 LOUVRE HOTELS GROUP

MOROCCO SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 71 زاوية 
شارع مح د الخامس وزنقة ازيالل 

الطابق الثالث - 21111 الدار 
البيضاء املغرب .

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.254115
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   2121 ماي   27 في  املؤرخ 
مسي1 جديد للشركة السيد)ة) املسيي1 
املسي1   OTTO ANDREAS االول 
املسي1   EDUARDO ISIDRO الثاني 

 TSCHERNING GUSTAV االول 

 BOUCH BERMUDEZ املسي1 الثاني

DE CASTRO ك سي1 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791449.

811I

Trefle Conseil

HKPINOY MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تصويت حصص

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

HKPINOY MOROCCO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 18 - 

21513 الدارالبيضاء املغرب.

تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.493495

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2121 يونيو   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 FERMIN )ة)  السيد  تصويت 

 MARCOS DELIUZ JR 1.111

 1.111 أفل  من  اجس اعية  حصة 

 HKPINOY (حصة لصائدة السيد )ة

GLOBAL LIMITED بساريخ 19 يونيو 

.2121

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791195.

812I
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MINA SIGNATURE

مينة سينياتير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

MINA SIGNATURE
تجزئة فصا 2 رقم 12 الطابق 3 

عين الشق الدار البيضاء ، 21341، 
CASABLANCA MAROC

مينة سينياتي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
فصا 2 رقم 12 الطابق 3 عين 

الشق الدار البيضاء - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.439443

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2121 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) عزيز الحسوني  تصويت السيد 
أفل  من  اجس اعية  حصة   411
عزيز  )ة)  حصة لصائدة السيد   411

الحسوني بساريخ 16 غشت 2121.
هدهود  مينة  )ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   311
عزيز  )ة)  حصة لصائدة السيد   311

الحسوني بساريخ 16 غشت 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791329.
813I

M.O FINANCE CONSEIL

C›EST MOI LE CHEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA-
CONSEILS-SOLUTIONS
 HAY TARGA N° 512

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

C›EST MOI LE CHEF شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 
26 فصاء 2 21 محاميد 9 مراكش - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
118139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 C’EST  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.MOI LE CHEF
َعم 

ْ
َمط  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ِصيَصة .
َ
خ

ْ
َوَجَبات ال

ْ
ال

عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 
9 مراكش -  2 21 محاميد  26 فصاء 

41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 ZOUIRI LATIFA : 100 السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
 ZOUIRI LATIFA السيدة 
 2 تجزئة حسنا  اسكجور  عنوانه)ا) 
مراكش   41111 مراكش   768 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
 ZOUIRI LATIFA السيدة 
 2 تجزئة حسنا  اسكجور  عنوانه)ا) 
مراكش   41111 مراكش   768 رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   11 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127184.

814I

DAR COMPTABILITE

 AYATNOUR PROMO
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
 AYATNOUR PROMO

IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
طارق ابن زياد الدريوش - 62253 

الدريوش الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

353
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 AYATNOUR PROMO  :

.IMMOBILIER
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري البناء واالشغال املخسلصة.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 62253  - الدريوش  زياد  ابن  طارق 

الدريوش الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 511  : بوفوف  نايلة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
نورالدين  سليم  يوب  بن  السيد 
درهم   111 بقي ة  حصة   511  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة نايلة بوفوف عنوانه)ا) 
12 شارع كلي15ايرمون 95121 ايرمون 

فرنسا.
نورالدين  سليم  يوب  بن  السيد 
كلي15ايرمون  شارع   12 عنوانه)ا) 

95121 ايرمون فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
نورالدين  سليم  يوب  بن  السيد 
كلي15ايرمون  شارع   12 عنوانه)ا) 

95121 ايرمون فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالدريوش بساريخ 12 شتن15 

2121 تحت رقم 111.

815I

rochdi conseil

 SOCIETE AKNKOU
 DES TRAVAUX DIVERS

 SASOCIETE AKNKOU DES
TRAVAUX DIVERS SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 143 
العيون ، 71111، العيون املغرب

 SOCIETE AKNKOU DES
 TRAVAUX DIVERS SASOCIETE

 AKNKOU DES TRAVAUX
DIVERS SARL A.U شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
مدينة الوفاق بلوك G رقم 941 
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
37929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 شتن15   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 SOCIETE AKNKOU DES  :
 TRAVAUX DIVERS SASOCIETE
 AKNKOU DES TRAVAUX

. DIVERS SARL A.U
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال العامة.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 941 رقم   G بلوك  الوفاق  مدينة 

العيون - 71111 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 5.111  : بلعيد  �سي  نايت  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد نايت �سي بلعيد عنوانه)ا) 
شقة   51 ع ارة   13 الصسح زنقة  حي 
العيون   71111 العيون   16 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد نايت �سي بلعيد عنوانه)ا) 
شقة   51 ع ارة   13 الصسح زنقة  حي 
العيون   71111 العيون   16 رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   12 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2121 تحت رقم 2818.
816I

KHOUYI BADIA

 STE MAISON DU DESIRE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 STE MAISON DU DESIRE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 21 

ساحة عبد الكريم الخطيب م.ج - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

54191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2121 يونيو   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAISON DU DESIRE SARL

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.

 21 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

 - م.ج  الخطيب  الكريم  ساحة عبد 

51111 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد نصر الدين الودغي1ي : 511 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة.

 511  : بوسنان  فاط ة  السيدة 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

الودغي1ي  الدين  نصر  السيد 

عنوانه)ا) رقم 21 ساحة عبد الكريم 

مكناس   51111 م.ج  الخطيب 

املغرب.

السيدة فاط ة بوسنان عنوانه)ا) 

21 ساحة عبد الكريم الخطيب  رقم 

م.ج 51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد نصر الدين 

 21 رقم  عنوانه)ا)  الودغي1ي 

م.ج  الخطيب  الكريم  عبد  ساحة 

51111 مكناس املغرب

السيدة فاط ة بوسنان عنوانه)ا) 
21 ساحة عبد الكريم الخطيب  رقم 

م.ج 51111 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2121 تحت رقم 3926.

817I

CLEAR ACCOUNTING NETWORK

CAPROL

إعالن مسعدد القرارات

 CLEAR ACCOUNTING

NETWORK

 N°70 COMPLEXE SOUSS

 RUE DU SOUK QUARTIER

 INDUSTRIEL AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

CAPROL «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: حي قصبة 
الطاهر أيت ملول - - أيت ملول 

املغرب.

«إعالن مسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.2511

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 31 غشت 2121

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شقرون  بن  الطيب  السيد  تصويت 

)ر.ب.ت.و:JB51122) ل 2111 حصة 

من أفل 4111 حصة لصالح شركة 

رقم  السجاري  )سجلها   SHELINE

42577 أكادير)

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 CAPROL لشركة  مشت1ك  تسيي1 

SARL بين السيد الطيب بن شقرون 

لينة  واآلنسة   (JB51122:ر.ب.ت.و(

لوكيلي )ر.ب.ت.و:J527289) ملدة غي1 

محدودة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

وثائق  في  مشت1ك  توقيع  مايلي: 

بين  البنكي  وحسابها  الشركة 

شقرون  بن  الطيب  السيد 

واآلنسة   (JB51122:ر.ب.ت.و(

 (J527289:ر.ب.ت.و( لوكيلي  لينة 

شقرون  بن  الطيب  السيد  بين  أو 

والسيد نجيب   (JB51122:ر.ب.ت.و(

(D172586:لوكيلي )ر.ب.ت.و

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 211111 السيد الطيب بن شقرون 

درهم - شركة شيلين 211111 درهم 

- املج وع: 411111 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 2111 شقرون  بن  الطيب  السيد 

حصة - شركة شيلين 2111 حصة - 

املج وع: 4111 حصة

بند رقم 14: الذي ينص على مايلي: 

 CAPROL لشركة  مشت1ك  تسيي1 

SARL بين السيد الطيب بن شقرون 

لينة  واآلنسة   (JB51122:ر.ب.ت.و(

لوكيلي )ر.ب.ت.و:J527289) ملدة غي1 

محدودة.

ينص  الذي   :14 رقم  بند 

في  مشت1ك  توقيع  مايلي:  على 

البنكي  وحسابها  الشركة  وثائق 

شقرون  بن  الطيب  السيد  بين 

واآلنسة   (JB51122:ر.ب.ت.و(

 (J527289:ر.ب.ت.و( لوكيلي  لينة 

شقرون  بن  الطيب  السيد  بين  أو 

والسيد نجيب   (JB51122:ر.ب.ت.و(

(D172586:لوكيلي )ر.ب.ت.و

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15   12 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1857.

818I
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MA GLOBAL CONSULTING

JADIS & MAINTENANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 نشاط الشركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن وزنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

21111، الدار البيضاء املغرب

JADIS & MAINTENANT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي 11، زاوية 

شارع لوندر وزنقة نيوبور - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.296417

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تغيي1   2121 يوليوز   23 املؤرخ في 

املنشآت  «تأجي1  من  الشركة  نشاط 

االسسخدامات»  ملخسلف  واملباني 

توفي1  اإلدارية,  «االستشارات  إلى 

الخدمات اإلدارية للع الء».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791121.

819I

nador conseil sarl au

 CENTRE EUROPEEN

 DE RADIOLOGIE ET

D›IMAGERIE MEDECALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

 CENTRE EUROPEEN DE

 RADIOLOGIE ET D›IMAGERIE

MEDECALE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املطار 

تجزئة 34 رقم 11 طريق تاوي ة - 

62111 الناظور املغرب.

تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.17527

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 غشت   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تصويت السيد )ة) ابتسام السكوم 

 511 أفل  من  اجس اعية  حصة   5

حصة لصائدة السيد )ة) عبد الرزاق 

امللحاوي بساريخ 25 غشت 2121.

تصويت السيد )ة) مي ون قيشوح 

 511 أفل  من  اجس اعية  حصة   5

حصة لصائدة السيد )ة) عبد الرزاق 

امللحاوي بساريخ 25 غشت 2121.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور بساريخ 31 غشت 

2121 تحت رقم 3834.

821I

Annonce BO

ONTEX HYGIENE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

Annonce BO

11، زنقة واشنطن الطابق السصلي 

رقم ٤ ، 21161، الدار البيضاء 

Maroc

ONTEX HYGIENE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Casa وعنوان مقرها االجس اعي

Twin Tower Center 2 Angleشارع 

الزرقطوني املسي1ة الطابق الخامس 

مكسب رقم 518 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.241719

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2121 غشت   13 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- اسسي1اد وتصدير وتوزيع االجهزة 

الطبية

وتوزيع  وتصدير  اسسي1اد   -

ومنسجات  السج يل  مسسحضرات 

النظافة الشخصية.

تعديل في النظام األسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791198.

821I

CABINET RAMI EXPERTISE

 CONSULTATION

BELEXPERTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

 CONSULTATION BELEXPERTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ع ارة ابن مو�سى 

الجواش الطابق الثاني - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

69345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONSULTATION BELEXPERTS

غرض الشركة بإيجاز : * دراسات 

أو  اإللكت1ونية  املواقع  وتص ي ات 

غي1ها

* وكالة إعالنات.

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 

مو�سى  ابن  ع ارة  الخطابي  الكريم 

 31111  - الثاني  الطابق  الجواش 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد بل جدوب مح د 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد بل جدوب مح د عنوانه)ا) 

- - - كندا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد بل جدوب مح د عنوانه)ا) 

- - - كندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15   11 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3936.

822I

DK PARTNERS MAROC

SB MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

SB MEDIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 18 - 

21111 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
512787

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SB  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MEDIA
غرض الشركة بإيجاز : 

ج يع أنشطة وكاالت االتصال   -
واالستشارات التسويقية واالتصالية 
وخافة  اإلعالم  وسائل  بج يع 

اإلنت1نت وأي وسائط تصاعلية.
- أي نشاط في العالقات الصحصية 

والعالقات العامة.
 ، إعالنية  لوكالة  نشاط  أي   -
الح الت  وإنساج  تص يم  سي ا  وال 
اإلعالنية وترويج املبيعات واإلعالن في 

نقاط البيع.
الجرافيكي  السص يم  نشاط   -

والصيديو واإلنساج ثالثي األبعاد.
تنظيم أي حدث عام أو خاص   -
أو تج يعي مثل العروض والحصالت 
واملؤت رات  واألحزاب  املوسيقية 

والندوات.
- شراء أو بيع أو تأجي1 أي معدات 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي1 مباشر 
أي  ذلك  في  ب ا   ، الشركة  بغرض 
أو  سصينة  أو  قارب  أو  برية  مركبة 

طائرة.
- شراء وبيع أي مواد غذائية خام 

أو مصنعة وكذلك أي مشروب.
- أخذ أو حيازة أو اسسغالل أو نقل 
االخت1اع  وبراءات  الع ليات  ج يع 

واالمسيازات املسعلقة بهذه األنشطة.
األسهم أو األوراق املالية  شراء   -
األخرى في أي شركة أو مج وعة أو 
إدارتها  أو  امسالكها  أو  فيها  االكسساب 
وحيازة   ، فيها  املساه ة  أو  بيعها  أو 
وإنشاء وتأجي1 وبيع ج يع األفول أو 

املؤسسات السجارية.

- وبصورة أعم ، ج يع الع ليات 

كانت  سواء   ، طبيعتها  كانت  مه ا 

مدنية أو تجارية أو مالية أو منقولة أو 

عقارية والتي قد تسعلق بشكل مباشر 

املذكورة  أو غي1 مباشر بأحد األشياء 

أخرى م اثلة أو  أعاله أو بأي أشياء 

بشكل   ، الت1ويج  مثل   ، فلة  ذات 

الهدف الذي   ، مباشر أو غي1 مباشر 

أو  امسدادها  أو  الشركة  إليه  تسعى 

تطويرها..

59 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 -  18 رقم   6 الطابق  الزرقطوني 

21111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 41  : حصجي  زين  مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

السيدة كارين ماري كونرادي : 61 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

حصجي  زين  مح د  السيد 

عنوانه)ا) 46 طريق دوروثي ، نوروود 

2192 جوهانس15غ إفريقيا الجنوبية.

كونرادي  ماري  كارين  السيدة 

 ، ويكسصورد  شارع   38 عنوانه)ا) 
إفريقيا  راندبرج   2193 ويسسكليف 

الجنوبية.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

حصجي  زين  مح د  السيد 

عنوانه)ا) 46 طريق دوروثي ، نوروود 

2192 جوهانس15غ إفريقيا الجنوبية

كونرادي  ماري  كارين  السيدة 

 ، ويكسصورد  شارع   38 عنوانه)ا) 
إفريقيا  راندبرج   2193 ويسسكليف 

الجنوبية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم -.

823I

STE ZIZ COMPTA

STE MT NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE MT NORD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر بني 

محلي مدغرة الرشيدية - 52111 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

15215

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MT NORD

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات مسسع لة

الوساطة

اشغال مخسلصة أو البناء.

عنوان املقر االجس اعي : قصر بني 

 52111  - الرشيدية  مدغرة  محلي 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : ايت علي مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ايت علي مح د عنوانه)ا) 
 61111  36 رقم   14 ظهر ملحلة زنقة 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد ايت علي مح د عنوانه)ا) 
 61111  36 رقم   14 ظهر ملحلة زنقة 

وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2121 تحت رقم 2141.

824I

لوكسر للحسابات

 M.A.S D›EXPLOITATION

DES MINES ET TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

لوكسر للحسابات

41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 61111، وجدة املغرب

 M.A.S D›EXPLOITATION DES

MINES ET TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق تازة 

تجزئة جصال الطابق الرابع - 61111 

وجدة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.31821

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2121 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تصويت السيد )ة) ج عة بقالي 62 

حصة اجس اعية من أفل 62 حصة 

جناني  حسناء  )ة)  السيد  لصائدة 

بساريخ 27 يوليوز 2121.

تصويت السيد )ة) ج عة بقالي 83 

حصة اجس اعية من أفل 83 حصة 

لصائدة السيد )ة) ي ينة عبيد بساريخ 

27 يوليوز 2121.
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تصويت السيد )ة) ج عة بقالي 83 
حصة اجس اعية من أفل 83 حصة 
لصائدة السيد )ة) مي ون فبار بساريخ 

27 يوليوز 2121.
تصويت السيد )ة) ج عة بقالي 91 
حصة اجس اعية من أفل 91 حصة 
لصائدة السيد )ة) ع ران فبار بساريخ 

27 يوليوز 2121.
تصويت السيد )ة) ج عة بقالي 91 
حصة اجس اعية من أفل 91 حصة 
لصائدة السيد )ة) مح د فبار بساريخ 

27 يوليوز 2121.
تصويت السيد )ة) ج عة بقالي 45 
حصة اجس اعية من أفل 45 حصة 
لصائدة السيد )ة) اسراء فبار بساريخ 

27 يوليوز 2121.
تصويت السيد )ة) ج عة بقالي 45 
حصة اجس اعية من أفل 45 حصة 
لصائدة السيد )ة) فصاء فبار بساريخ 

27 يوليوز 2121.
بقالي  ج عة  )ة)  السيد  تصويت 
511 حصة اجس اعية من أفل 511 
امين فبار  )ة)  حصة لصائدة السيد 

بساريخ 27 يوليوز 2121.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   16 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 2855.

825I

لوكسر للحسابات

BEKER.GENE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 61111، وجدة املغرب
BEKER.GENE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ابراهيم 

روداني تجزئة الطلحاوي زنقة سراء 
رقم 3 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
37965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BEKER.GENE
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

يخص االعالميات.
ابراهيم   : عنوان املقر االجس اعي 
روداني تجزئة الطلحاوي زنقة سراء 

رقم 3 - 61111 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد البكري عبد املالك : 1.111 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 
السيد البكري عبد املالك : 1.111 

بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
املالك  عبد  البكري  السيد 
عنوانه)ا) طريق العونية ع ارة تزغين 
 12 الطابق الثاني رقم   21 بلوك س 

61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
املالك  عبد  البكري  السيد 
عنوانه)ا) طريق العونية ع ارة تزغين 
 12 الطابق الثاني رقم   21 بلوك س 

61111 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 2966.
826I

لوكسر للحسابات

CHAMPION PIECES AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 61111، وجدة املغرب

 CHAMPION PIECES AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 
العونية تجزئة الطلحاوي زنقة 
حسون رقم 4 - 61111 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

37985
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHAMPION PIECES AUTO
بيع   1  : بإيجاز  الشركة  غرض 
2 است1اد  وشراء قطع الغيار سيارات 

وتصدير 3 ميكانيكي.
طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة  الطلحاوي  تجزئة  العونية 
حسون رقم 4 - 61111 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
911 حصة   : السيد حسني اكرم 

بقي ة 111 درهم للحصة .
السيد كويس يوسف : 111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة . 
بقي ة   911  : السيد حسني اكرم 

111 درهم.
السيد كويس يوسف : 111 بقي ة 

111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد حسني اكرم عنوانه)ا) حي 
االندلس زنقة الحسين بن مصطصى 

رقم 131 61111 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  يوسف  كويس  السيد 
 RUE DU BIGNON 45411  395

45411 سي وي فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد حسني اكرم عنوانه)ا) حي 

االندلس زنقة الحسين بن مصطصى 
رقم 131 61111 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2121 تحت رقم 2991.

827I

TRAGESCO

ELF PRESTIGE SARL. AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE 159

 B21، 2490، CASANMANCA

MAROCA

ELF PRESTIGE SARL. AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 BD وعنوان مقرها اإلجس اعي

 BOURGOUNE RUE JAAFAR

 IBNOU HABIB RESIDENCE AL

 MACHRIK II 1° ETAGE N°3 -

20050 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ELF  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PRESTIGE SARL. AU

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
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 BD  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 BOURGOUNE RUE JAAFAR
 IBNOU HABIB RESIDENCE AL
 MACHRIK II 1° ETAGE N°3 -

.21151 CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
كري ة  الدين  ش س  السيدة 
درهم   111 بقي ة  حصة   1.111  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
كري ة  الدين  ش س  السيدة 
 VIA DIVISIONE JULIA عنوانه)ا) 
 N 48 THIENE 36116 VICENZA

.ITALIE 36111 VICENZA ITALIE
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
كري ة  الدين  ش س  السيدة 
 VIA DIVISIONE JULIA عنوانه)ا) 
 N 48 THIENE 36116 VICENZA

ITALIE 36111 VICENZA ITALIE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791111.
828I

3C-AUDIT

A.ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
A.ARCHITECTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
بوركون شارع جعصر إبن حبيب 
إقامة املشرق 2 الطابق 1 رقم 
3 الدار البيضاء - 21141 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.483193

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 19 غشت 2121 تم تحويل 

املقر االجس اعي الحالي للشركة من « 

شارع بوركون شارع جعصر إبن حبيب 

إقامة املشرق 2 الطابق 1 رقم 3 الدار 

البيضاء  الدار   21141  - البيضاء 

املغرب» إلى «رقم 16. ع ارة A. مركز 

بن ع ر شارع أبو بكر القادري سيدي 

 - معروف عين الشق الدار البيضاء 

21471 الدار البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791412.

829I

TRAGESCO

 EL KOURA PRESTIGE SARL.

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE 159

 B21، 2490، CASANMANCA

MAROCA

 EL KOURA PRESTIGE SARL. AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 BD وعنوان مقرها اإلجس اعي

 BOURGOUNE RUE JAAFAR

 IBNOU HABIB RESIDENCE

 AL MACHRIK II 1° ETAGE

 N°3 CASABLANCA - 20050

CASABLANCA Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

514397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KOURA PRESTIGE SARL. AU

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

 BD  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 BOURGOUNE RUE JAAFAR

 IBNOU HABIB RESIDENCE

 AL MACHRIK II 1° ETAGE

 N°3 CASABLANCA - 21151

.CASABLANCA Maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة مينة الكرة : 1.111 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكرة  مينة  السيدة 

 VIA FRANCESCO FERRARIN 31

 THIENE VICENZA ITALIE 36111

.VICENZA ITALIE ITALIE

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  الكرة  مينة  السيدة 

 VIA FRANCESCO FERRARIN 31

 THIENE VICENZA ITALIE 36111

VICENZA ITALIE ITALIE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791199.

831I

 BEPOLYCO مكسب الدراسات املسعدد االستشارات

ش م م

STE CODILOP SARL
شركة كوديلوب ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكسب الدراسات املسعدد 

االستشارات BEPOLYCO ش م م
رقم 111 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 45111، ورزازات 

املغرب

STE CODILOP SARL شركة 

كوديلوب ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 84 

الحزام طريق الحي الصناعي ورزازات 

- 45111 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11635

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2121 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

كوديلوب  شركة   CODILOP SARL

ش.م.م.

غرض الشركة بإيجاز : بيع قطاع 

غيار السيارات واجهزتها.
 84 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

الحزام طريق الحي الصناعي ورزازات 

- 45111 ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 334  : اهنوس  مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 333  : اهنوس  مصطصى  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .
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 333  : اهنوس  اسامة  السيد 
حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اهنوس  مح د  السيد 
شارع  رقم83  الحزام  املقاومة  حي 
ورزازات  الكريم  عبد  بن  الطاهر 

45111 ورزازات املغرب.
اهنوس  مصطصى  السيد 
عنوانه)ا) حي املقاومة الحزام رقم83 
شارع الطاهر بن عبد الكريم ورزازات 

45111 ورزازات املغرب.
عنوانه)ا)  اهنوس  اسامة  السيد 
شارع  رقم83  الحزام  املقاومة  حي 
ورزازات  الكريم  عبد  بن  الطاهر 

45111 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  اهنوس  مح د  السيد 
شارع  رقم83  الحزام  املقاومة  حي 
ورزازات  الكريم  عبد  بن  الطاهر 

45111 ورزازات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات بساريخ 24 غشت 

2121 تحت رقم 486.

831I

RGCM

 BLANCHISSERIE
MASBANTNA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

RGCM
شارع الجيش امللكي51 ع ارة 

الشباب الشقة رقم 5 الطابق االول 
املح دية ، 21811، املح دية 

املغرب
 BLANCHISSERIE MASBANTNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النصر 
رقم 23 اقامة 7 بلوك ج ب - 21811 

املح دية املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.12485

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2121 12 مارس  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 BLANCHISSERIE الوحيد  الشريك 
رأس الها  مبلغ   MASBANTNA
مقرها  وعنوان  درهم   111.111
اإلجس اعي حي النصر رقم 23 اقامة 7 
بلوك ج ب - 21811 املح دية املغرب 

نتيجة ل : عدم وجود اي نشاط.
و حدد مقر السصصية ب حي النصر 
بلوك ج ب املغرب   7 اقامة   23 رقم 

21811 املح دية املغرب. 
و عين:

تغبولى  حسناء  السيد)ة) 
ع ارة  بارك  ادن  اقامة  وعنوانه)ا) 
املح دية املغرب   21811  1 ب شقة 

ك صصي )ة) للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

شتن15 2121 تحت رقم 1841.

832I

 Cabinet d’audit , comptabilité et conseils

juridiques

BOUB FELLAS CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet d›audit , comptabilité et
conseils juridiques

شارع مح د الخامس إقامة الي ني 
الدور االول شقة 3 وجدة ، 61111، 

وجدة املغرب
BOUB FELLAS CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار بني 

وكيل لعثامنة بركان - 61111 بركان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2121 ف15اير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BOUB : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.FELLAS CAR

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لسأجي1 السيارات.

دوار بني   : عنوان املقر االجس اعي 

61111 بركان   - وكيل لعثامنة بركان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.111  : السيد بوبكر عبدالجليل 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

 1.111  : السيد بوبكر عبدالجليل 

بقي ة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عبدالجليل  بوبكر  السيد 

لعثامنة  وكيل  بني  دوار  عنوانه)ا) 

61111 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عبدالجليل  بوبكر  السيد 

لعثامنة  وكيل  بني  دوار  عنوانه)ا) 

61111 بركان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   13 بساريخ  ب15كان  االبسدائية 

2121 تحت رقم 1171.

833I

EUREXMA

 GROUND OPS
MANAGMENET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
 GROUND OPS MANAGMENET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 57 شارع 

سيدي مح د بن عبد هللا إقامة يوت 
ع ارةE شقة رقم 191 الطابق7 الدر 

البيضاء - 21111 الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.321633
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2121 تم تحويل  23 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
«57 شارع سيدي مح د بن عبد هللا 
 191 رقم  شقة   Eع ارة يوت  إقامة 
 21111  - البيضاء  الدر  الطابق7 
«مج ع  إلى  املغرب»  البيضاء  الدار 
الطابق   4 رقم  شقة   55 رقم  النور 
األول املنطقة الصناعية والد فالح 
البيضاء  الدار   21111  - النوافر 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791237.
834I

MOORISH

MEDIC212
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيضاء املغرب
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MEDIC212 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 
شارع عبد املومن وزنقة س ية، 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

21 النخيل - 21341 الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.428695
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2121 تم تحويل  31 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
وزنقة  املومن  عبد  شارع  «زاوية 
 4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة  س ية، 
الدار   21341  - النخيل   21 الرقم 
فاس  «إقامة  إلى  املغرب»  البيضاء 
بالص 1 زنقة الصرزدق مسجر رقم 6 م 

ج - 31111 فاس املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791429.
835I

مكسب الجرودي

MEJOR TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الجرودي
شارع 18 نون15 رقم 24 الناضور ، 

62111، الناضور املغرب
MEJOR TEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اوالد 
بوطيب سنسور ا رقم 363 62111 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : في 
طور االنجاز

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 شتن15   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MEJOR TEX
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املالبس املسسع لة بالج لة.
: حي اوالد  عنوان املقر االجس اعي 
 62111  363 رقم  ا  سنسور  بوطيب 

الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.111  : الكراري  مح د  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة . 
 : الكراري  مح د  السيد 

111.111درهم بقي ة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :
الكراري عنوانه)ا)  السيد مح د 
الناضور   62111 بوطيب  اوالد  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
الكراري عنوانه)ا)  السيد مح د 
الناضور   62111 بوطيب  اوالد  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 11 شتن15 

2121 تحت رقم 3845.
836I

RK CONSULTING GROUPE

DOMIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RK CONSULTING GROUPE
 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

 IMMB JAWAD B APPT 34
 DEUXIEME ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC
DOMIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي 119 سكن جواد 

الطابق الثاني شقة رقم 34 مراكش 

- 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

116913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DOMIA

بيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة أو الرياض.

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 

جواد  سكن   119 الخطابي  الكريم 

مراكش   34 الطابق الثاني شقة رقم 

- 41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

: رح ين  كلي ان  جويز   السيد 

درهم   11 بقي ة  حصة   1.111

للحصة . 

 : رح ين  كلي ان  جويز  السيد 

1111 بقي ة 11.111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

رح ين  كلي ان  جويز  السيد 

عنوانه)ا) 84 شارع مينار 31111 نيم 

فرنسا 31111 نيم فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

رح ين  كلي ان  جويز  السيد 

عنوانه)ا) 84 شارع مينار 31111 نيم 

فرنسا 31111 نيم فرنسا.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   17 السجارية ب راكش بساريخ 

.M17212378918 2121 تحت رقم

837I

CABINET RSF SARL

MULTI-B SARL A.A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC

MULTI-B SARL A.A.U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزىة 

الوفاق لي1اك 287 عين الس ن 

زواغة العليا - 31111 فاس املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.57171

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2121 أبريل   14 املؤرخ في 

مسي1 جديد للشركة السيد)ة) كريني 

يوسرة ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بساريخ  بصاس  السجارية 

2121 تحت رقم 3119/2121.

838I

AL HISBA FISC 

ECOLIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

ECOLIGHT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي ، 67 زنقة 

عزيز بالل الطابق الثاني الرقم 3 

املعاريف - 21331 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ECOLIGHT

اع ال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

السيار  ثالثي  الصناعية،  الكهرباء 

القوي والضعيف.

والنجارة  املسجددة  الطاقات   -

املعدنية ، نجارة االملنيوم.

)الكهرباء  الصيانة  أع ال   -

،الطالء،  ،السباكة  ،االعالميات 

الس15يد ،الغاز...)

- اشغال مخسلصة.

 - االسسي1اد والسصدير ..

 67  ،  : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة عزيز بالل الطابق الثاني الرقم 

الدار البيضاء   21331  - املعاريف   3

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد فهيم عبد هللا : 334 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

حصة   333  : اوكوتا  علي  السيد 

بقي ة 111 درهم للحصة .

 333  : الكزولي  هشام  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هللا  عبد  فهيم  السيد 
شارع  الريان  حي  الحضري  القطب 
املنارة فيال رقم 484 النوافر 21321 

الدار البيضاء املغرب.
حي  عنوانه)ا)  اوكوتا  علي  السيد 
الشرف شارع مح د الخامس الرقم 

18 23121 بني مالل املغرب.
عنوانه)ا)  الكزولي  هشام  السيد 
 26111 الغني يين  الزمامرة  دوار 

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا)  هللا  عبد  فهيم  السيد 
شارع  الريان  حي  الحضري  القطب 
املنارة فيال رقم 484 النوافر 21321 

الدار البيضاء املغرب
حي  عنوانه)ا)  اوكوتا  علي  السيد 
الشرف شارع مح د الخامس الرقم 

18 23121 بني مالل املغرب
عنوانه)ا)  الكزولي  هشام  السيد 
 26111 الغني يين  الزمامرة  دوار 

برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 791342.
839I

FAD CONSULTING

ديكو ميزون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين م ثل قانوني للشركة

FAD CONSULTING
 rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,
 Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC

ديكو ميزون «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 
اإلمام األلو�سي، بوركون، الرقم 

13، الدار البيضاء - - الدار البيضاء 
املغرب.

«تعيين م ثل قانوني للشركة»
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.131715

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

وتبعا   2121 يونيو   17 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لسعيين مسي1)ين) 

امل ثل)ين) القانوني)ين): 

- عريف السعدية

- فداني مريم 

ذات  شركة  ميزون  ديكو   -

مقرها  الكائن  املحدودة  املسؤولية 
زنقة اإلمام األلو�سي،  اإلجس اعي ب: 

 - الدار البيضاء   ،13 الرقم  بوركون، 

الدار البيضاء املغرب
عند  السجاري  السجل  رقم 

االقسضاء: 131715

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2121 تحت رقم 788154.

841I

B&N MEDIA

B&N MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B&N MEDIA

 26AV MERS SULTAN, APPT 3

ETAGE 1 ، 20000، الدا البيضاء 

املغرب

B&N MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26شارع 

مرس السلطان طابق 1 الشقة 3 - 

21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

514597

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 B&N  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.MEDIA

-محرر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اخبار

-إشهار

-تجارة

26شارع   : عنوان املقر االجس اعي 

 -  3 الشقة   1 مرس السلطان طابق 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

511 حصة   : السيد مح د بوملي 

بقي ة 111 درهم للحصة .

السيد مح د نضيف : 511 حصة 

بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوملي  مح د  السيد 

شطر   99 7رقم  ع ارة  األزهر 

الدار البيضاء   21111 6/1ال15نو�سي 

الدار البيضاء.

عنوانه)ا)  نضيف  مح د  السيد 

 19 رقم  زنقة3  عبد هللا  موالي  حي 

البيضاء  الدار   21111 الشق  عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوملي  مح د  السيد 

شطر   99 7رقم  ع ارة  األزهر 

الدار البيضاء   21111 6/1ال15نو�سي 

املغرب

عنوانه)ا)  نضيف  مح د  السيد 

 19 رقم  زنقة3  عبد هللا  موالي  حي 

البيضاء  الدار   21111 الشق  عين 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن15 2121 تحت رقم 31391.

841I
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Etude Maitre Said Serrah

سالكس برومو
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Etude Maitre Said Serrah
 avenue Docteur Mohamed ,5

 Sijelmassi ، 20000، Casablanca
Maroc

‹›سالكس برومو ‹› شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

بوركون زنقة جعصر ابن حبيب إقامة 
املشرق 2؛ الطابق األول رقم 3 - 
21111151 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

513963
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
ذات  شركة   ‘’ برومو  ’‘سالكس 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بوركون زنقة جعصر ابن حبيب إقامة 

 -  3 رقم  األول  الطابق  2؛  املشرق 

21111151 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

15.111.111 درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

السالوي  جواد  هللا  عبد  السيد 

انصا  سبان  زنقة   4 رقم  عنوانه)ا) 

2111171 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

السالوي  جواد  هللا  عبد  السيد 

انصا  سبان  زنقة   4 رقم  عنوانه)ا) 

2111171 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2121 تحت رقم 791616.

842I

Etude El houtaia Zakaria

SOUTH SEA FOOD SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
 SOUTH SEA FOOD SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 
 LAMHAMID, LOT HOMMANE
 EL FATOUAKI, N 11, APPT 01 -

41161 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
118131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOUTH SEA FOOD SARLAU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Restaurants et services de

..restauration mobile

 : االجس اعي  املقر  عنوان 

 LAMHAMID, LOT HOMMANE

 EL FATOUAKI, N 11, APPT 01 -

41161 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 111  : املحجوب  العزاوي  السيد 

حصة بقي ة 111 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

املحجوب  العزاوي  السيد 

شارع  الحسني  الحي  عنوانه)ا) 

الداخلة   73111  162 األندلس رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي1ي الشركة:

املحجوب  العزاوي  السيد 

شارع  الحسني  الحي  عنوانه)ا) 

الداخلة   73111  162 األندلس رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15   11 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2121 تحت رقم 127177.

843I
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املحكمة التجارية بالرباط

شعبة معالجة فعوبة املقاولة

ملف تسوية قضائية

لشركة كوثر للسيارات

ملف رقم 2121/13

إشعار

عن  الصادر  الحكم  ب قس�سى 

بساريخ بالرباط  السجارية   املحك ة 

السجاري  امللف  في   2121 يوليو   15

رقم 2121/8312/35 حكم رقم 39.

قضت املحك ة السجارية بالرباط 

القضائية  التسوية  مسطرة  بصسح 

لشركة كوثر للسيارات ذات السجل 

السجاري رقم 62569.

شارع  االجس اعي  مقرها  الكائن 

 M9 الحسن الثاني إقامة مريم رقم 

أكدال الرباط.

السعدي  السيدة ج يلة  وتعيين 

فباح  والسيدة  منسدبة  قاضية 

سي يل للنيابة عنها.

السيد مصطصى األكحل  والخبي1 

سنديكا ملراقبة تسيي1 املقاولة وإعداد 

واالقسصادية  املالية  املوازنة  تقرير 

واالجس اعية.

وتحديد تاريخ السوقف عن الدفع 

في فاتح أبريل 2121.

الدائنين  من  فاملطلوب  عليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  السصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تسض ن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

أجل شهرين ابسداء من تاريخ نشر هذا 

اإلشعار بالجريدة الرس ية مع ت ديد 

هذا األجل بشهرين بالنسبة للدائنين 

القاطنين خارج امل لكة املغربية طبقا 

لل واد 584 و721 من مدونة السجارة.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

62

املحك ة السجارية بالرباط

شعبة معالجة فعوبة املقاولة

ملف تصصية قضائية

لشركة بشرى للبناء

ملف رقم : 2121/3

إشعار

عن  الصادر  الحكم  ب قس�سى 

بساريخ  بالرباط  السجارية   املحك ة 

السجاري  امللف  في   2121 يوليو   15

رقم 2121/8312/29 حكم رقم 41.

قضت املحك ة السجارية بالرباط 

القضائية  السصصية  مسطرة  بصسح 

املسجلة  في حق شركة بشرى للبناء 

املحك ة  لدى  السجاري  بالسجل 

 ،199 رقم  ذات  بسال  االبسدائية 

 الكائن مقرها االجس اعي تجزئة ع ر 2 

تابريكت، سال وتعيين السيدة ج يلة 

والسيدة  منسدبة  قاضية  السعدي 

والسيد  عنها  نائبة  سي يل  فباح 

عبد القادر أمهارش سنديكا والكائن 

باملحك ة السجارية بالرباط.

وتحديد تاريخ السوقف عن الدفع 

شهرا السابقة على تاريخ هذا   18 في 

الحكم.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  السصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تسض ن  

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابسداء  شهرين  أجل 

مع  الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  ت ديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج امل لكة 

721 من   ،584 املغربية طبقا لل واد 

مدونة السجارة.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

63

املحك ة السجارية بالرباط
شعبة معالجة فعوبة املقاولة

ملف تصصية قضائية
لشركة سرنا املغرب
ملف رقم : 2121/4

إشعار
عن  الصادر  الحكم  ب قس�سى 
بساريخ  بالرباط  السجارية   املحك ة 
السجاري  امللف  في   2121 يوليو   15

رقم 2121/8312/11 حكم رقم 42.
قضت املحك ة السجارية بالرباط 
القضائية  السصصية  مسطرة  بصسح 
ذات  املغرب  سرنا  شركة  حق  في 
24835 الكائن  السجل السجاري رقم 
مقرها االجس اعي 126 دوار املنافرة، 
ت ارة وتعيين السيدة سي يل فباح 
عبو  ليلى  والسيدة  منسدبة  قاضية 
نائبة لها والسيد عبد الحق سحنون 
املح دية  بزنقة  والكائن  سنديكا 
حسان،   7 الشقة  مكرر،   3 ع ارة 

الرباط.
وتحديد تاريخ السوقف عن الدفع 

في شهر نوف 15 من سنة 2121.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  السصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تسض ن  
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابسداء  شهرين  أجل 
مع  الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  ت ديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج امل لكة 
721 من   ،584 املغربية طبقا لل واد 

مدونة السجارة.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

64

املحك ة  السجارية بالرباط
ملف رقم : 2121/56
حساب رقم : 4114

الطرف األول : 
الطالب  ايت  مح د  السيد 
امحند رقم بطاقة السعريف الوطنية 

AB13141 مغربي الجنسية.

الطرف الثاني :
بطاقة  رقم  غصي1  مح د  السيد 
السعريف الوطنية BE411771 مغربي 

الجنسية.
لبيع  محل   : السجاري  األفل 
األكالت الخصيصة واملشروبات تحت 
اسم محلبة فاحبي العنوان بالرباط 
2 رقم  46 شارع فرنسا، رقم  اكدال، 

السجل السجاري 69882.
ب صلحة  السعرضات  وسسقبل 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
بالرباط إلى غاية خ سة عشرا يوما 

من فدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

مصلحة السجل السجاري

1 مكرر

املحك ة السجارية بالرباط
ملف رقم : 2121/44
حساب رقم : 3844

الطرف األول :
رقم  الصاضلي،  شرادي  عايدة 
 A661814 : بطاقة السعريف الوطنية

مغربي الجنسية.
الطرف الثاني :

 P A R A P H A R M A C I E
مسي1ها  شركة   DIDOUCHA

القانوني : عايدة شرادي الصاضلي.
شارع زاوية   : االجس اعي   مقرها 

اسلو  وزنقة  الخطابي  الكريم  عبد 
املحيط الرباط.

 : السجاري  األفل 
.PARAPHARMACIE

: زاوية شارع عبد الكريم  العنوان 
الخطابي وزنقة اسلو املحيط الرباط.
ب صلحة  السعرضات  وسسقبل 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
 (15( بالرباط إلى غاية خ سة عشر 

يوما من فدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل السجاري

1 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحك ة السجارية بالرباط
ملف رقم : 2121/53
حساب رقم : 3984

الطرف األول :
بطاقة  رقم  الورياكلي،  مح د 
مغربي   A71752  : السعريف الوطنية 

الجنسية.
الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  بنعرفة،  رشيد 
السعريف الوطنية : A813733 مغربي 

الجنسية.
بطاقة  رقم  دينية،  رضوان 
السعريف الوطنية : A275173 مغربي 

الجنسية.
األفل السجاري :  مطعم.

الرباط الطابق األر�سي   : العنوان 
رقم  باتريس المامبا،  شارع   69 رقم 

السجل السجاري : 112161.
ب صلحة  السعرضات  وسسقبل 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
 (15( بالرباط إلى غاية خ سة عشر 

يوما من فدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل السجاري

2 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
إشعار باستبدال السنديك

48 الصادر  ب قس�سى الحكم رقم 
امللف  في   2121 يوليو   28 بساريخ 
 ،2121/8311/47 رقم  السجاري 

قضت املحك ة السجارية ب كناس :
يشو،  بن  س ي1  الخبي1  «بسعيين 
كسنديك  للسيد حسن رزقي،  خلصا 
جديد في مسطرة السصصية القضائية 
حبوب  شركة  مواجهة  في  املصسوحة 
 ،3 رقم  الحكم  ب وجب  مكناس، 
السجارية  املحك ة  عن  الصادر 

ب كناس، في امللف 2121/8318/3.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

رشيد الكسعي
منسدب قضائي من الدرجة الثانية

78

املحك ة السجارية ب كناس
إعالن

بيع أفل تجاري
ملف رقم 2121/36

طرف  من  عدلي  عقد  ب قس�سى 

العدلين حسن التزاني وح يد اوماللة 

ب كناس بساريخ 2121/12/11.

الطياش  سعيد  السيد  باع 

عدد  و  ت  ب  الحامل  مح د  بن 

ع ارة   27 رقم  الساكن   D648576

سراميطو اسباتا - مكناس.

الطياش  ميلود  للسيدين 

عدد  و  ت  ب  الحامل  مح د  بن 

ع ارة   36 رقم  الساكن   D635189

سراميطو اسباتا - مكناس.

مح د  بن  الطياش  مصطصى 

 D654738 عدد  و  ت  ب  الحامل 

سراميطو  ع ارة   23 رقم  الساكن 

اسباتا - مكناس.

الكائن  السجاري  األفل  ج يع 
عروس  وجه   42 زنقة   3116 برقم 

مكناس املشس ل على مصبنة اس ها 

بالسجل  واملسجل  ألمل 
ّ
ا مصبنة 

السجاري تحت عدد 54666.

اج الي  بث ن  قي سه  تحديد  وتم 

قدره 51.111 خ سون ألف درهم.

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  أن توضع 

السجارية ب كناس داخل أجل خ سة 
فدور  تاريخ  من  يوما   (15( عشر 

النشرة الثانية.

النشرة األولى
رئيس كسابة الضبط

 املحك ة السجارية ب كناس

39 مكرر

املحك ة السجارية ب كناس
بيع أفل تجاري

ملف رقم 2121/37
ب قس�سى عقد توثيقي من طرف 
بساريخ  ب كناس  برغازي  الحق  عبد 
27 ماي 2121 باعت السيدة فاط ة 
رقم  ب.ت.و  الحاملة  ق وري  علمي 
الرياض  حي  الساكنة   D211956
 M.LMEK PRO-GEST افران لشركة
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
1 رقم  مقرها االجس اعي تجزئة النور 
4 وتجزئة النور 2 رقم 5 زنقة ابراهيم 
بالسجل  واملسجلة  فاس  الروداني 
بصاس  السجارية  باملحك ة  السجاري 

تحت رقم 61247.

الكائن  السجاري  األفل  ج يع 
املشس ل  ليالس  دي  زنقة  بإيصران 
لبيع  مخصص  تجاري  محل 
وتغدية  مثلجات  مشروبات كحولية 
السجاري  بالسجل  واملسجل  عامة 

هذه املحك ة تحت رقم 17974.

إج الي  بث ن  قي سه  تحديد  وتم 

قدره 1.211.111 درهم.

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  أن توضع 

السجارية ب كناس داخل أجل خ سة 
فدور  تاريخ  من  يوما   (15( عشر 

النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني
رئيس كسابة الضبط املحك ة السجارية ب كناس

6 مكرر

املحكمة  التجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : 131324

حساب رقم : 15666

تصويت حق الكراء
فوتت شركة WINNER TEX التي 

بنزاكورالحامل  خالد  السيد  ي ثلها 

رقم   الوطنية  السعريف  لبطاقة 

. B226117

الحامل  بنكي1ان  شكيب  السيد 

رقم   الوطنية  السعريف  لبطاقة 

. B83886

لصائدة :

الحامل  شكرى  بوج عة  السيد 

رقم   الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.  PB117137

واملسواجد  الكراء  حق  مج وع 
كالي  بادو  زنقة   45 بالدارالبيضاء 

بوشعيب  املشروحي  زنقة  حاليا 

تحت  السجاري  بالسجل  واملسجل 

عدد 157115.

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 

باملحك ة  الضبط   ب كسب 
السجاري  السجل  مكسب  السجارية 

يوما   15 أجل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة األولى  والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

10 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : 131326

حساب رقم : 15681

عقدة تقدمة
الحامل  الكبيطي  ع ر  السيد 
 C421213 رقم  الوطنية  للبطاقة 
بصصسه م ثل للشخص الطبيعي وغي1 
وبصصسه  السجاري  بالسجل  مسجل 
مسي1 وحيد لشركة في طور السكوين 

خصائصها كالسالي :
تم تصريح على ما يلي .

طبيعية  بسقدمة  القيام  تم 
 OKA OMAR KOBBITEلشركة
شركة   ARCHITECTES SARL AU
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
زنقة   51 مقرها اإلجس اعي ب  واحد  
 9 الرقم   2 عث ان ابن عصان الطابق 
الدارالبيضاء تم مساه ة في الشركة 
املذكورة أعاله بج يع عنافر أفول 
للشخص  السجاري  األفل  وخصوم 
مالكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 
من يوم  للعنافر املساهم بها ابسداء 

تسجيلها في السجل السجاري.
من  املسسصيدة  للشركة  سيكون 
لألفل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
من  ابسداء  تقدمسه  الحال  السجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 
النهائي  اإلنشاء  من  ابسداء  االنسصاع 
لهذه الشركة األفل السجاري الكائن 
بالدارالبيضاء ب  51 زنقة عث ان ابن 
عصان الطابق 2 الرقم 9 الدارالبيضاء 

وغي1 مسجل بالسجل السجاري.
تسجل  فالسعرضات  وبذلك 
باملحك ة السجارية  ب كسب الضبط  

ب كسب السجل السجاري.
النشرة األولى

رئيس كسابة الضبط

11 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : 131328

حساب رقم : 15682

عقدة تقدمة
الحامل  املصطصى  ملوكي  السيد 
 B91275 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  م ثل  بصصسه 
السجاري  بالسجل  ومسجل 
 243182 عدد  تحت  بالدارالبيضاء 
وبصصسه مسي1 وحيد لشركة في طور 

السكوين خصائصها كالسالي :
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تم تصريح على ما يلي:

 تم القيام بسقدمة طبيعية لشركة 

شركة   GOLD SPORT SARL AU

ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد  

الريا�سي  املركب  اإلجس اعي  مقرها 

 COURS DU زنقة  بنجلون  مح د 

مساه ة  تم  الدارالبيضاء   SPORT

بج يع  أعاله  املذكورة  الشركة  في 

األفل  وخصوم  أفول  عنافر 

الطبيعي وتصبح  للشخص  السجاري 

الشركة مالكة للعنافر املساهم بها 

من يوم تسجيلها في السجل  ابسداء 

السجاري.

من  املسسصيدة  للشركة  سيكون 

لألفل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 

من  ابسداء  تقدمسه  الحال  السجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 

النهائي  اإلنشاء  من  ابسداء  االنسصاع 

لهذه الشركة األفل السجاري الكائن 

بالدارالبيضاء املركب الريا�سي مح د 

 COURS DU SPORT بنجلون  زنقة

بالسجل  واملسجل  الدارالبيضاء 

السجاري تحت عدد 243182.

تسجل  فالسعرضات  وبذلك 

باملحك ة السجارية  ب كسب الضبط  

مكسب السجل السجاري.

النشرة األولى
رئيس كسابة الضبط

12 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : 131331

حساب رقم : 15681

عقدة تقدمة
الحامل  املصطصى  امللوكي  السيد 

 B91275 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  م ثل  بصصسه 

السجاري  بالسجل  ومسجل 

 243182 عدد  تحت  بالدارالبيضاء 

وبصصسه مسي1 وحيد لشركة في طور 

السكوين خصائصها كالسالي :

تم تصريح على ما يلي:

طبيعية  بسقدمة  القيام  تم 
 CAFE VIA VENETO SARL لشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
مقرها اإلجس اعي ب  بشريك واحد  
تم  الدارالبيضاء  يناير    11 91 شارع 
املذكورة أعاله  الشركة  في  مساه ة 
بج يع عنافر أفول وخصوم األفل 
وتصبح  الطبيعي  للشخص  السجاري 
الشركة مالكة للعنافر املساهم بها 
من يوم تسجيلها في السجل  ابسداء 

السجاري.
من  املسسصيدة  للشركة  سيكون 
لألفل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
من  ابسداء  تقدمسه  الحال  السجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 
النهائي  اإلنشاء  من  ابسداء  االنسصاع 
لهذه الشركة األفل السجاري الكائن 
يناير    11 شارع   91 بالدارالبيضاء 
بالسجل  واملسجل  الدارالبيضاء 

السجاري تحت عدد 243182.
تسجل  فالسعرضات  وبذلك 
باملحك ة السجارية  ب كسب الضبط  

ب كسب السجل السجاري.
النشرة األولى

رئيس كسابة الضبط

13 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : 131332

حساب رقم : 15687

تصويت أفل تجاري
فوت السادة ورثة البشي1 انصاوي 

وهم :
الحاملة  املسوكل  مينة  السيدة 
.B581921 لبطاقة السعريف الوطنية
الحامل  انصاوي  سعيد  السيد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BK30973
الحاملة  انصاوي  نادية  السيدة 
الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BK114706
الحاملة  انصاوي  نجاة  السيدة 

.BK137904 للبطاقة الوطنية رقم
الحامل  انصاوي  زكرياء  السيد 

.BK154662 للبطاقة الوطنية رقم

الحامل  انصاوي  مح د  السيد 
.BK173937 للبطاقة الوطنية رقم

وورثة عبد الحق انصاوي وهم :
الحاملة  امام  وفاء  السيدة 

.BJ365178 للبطاقة الوطنية رقم
السيدة مالك انصاوي.

السيد اكرم انصاوي.
 لصائدة :

الحامل  دالحي  مح د  السيد 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BH26815
املعد  السجاري  األفل  مج وع 
ب  بالدارالبيضاء  واملسواجد  ملقهى 
تازة حي موالي عبد هللا  شارع   117
تحت  السجاري  بالسجل  واملسجل 
161322/446556/446571/ عدد 

  446568/446564/446562/4465
.61/446558

تسجل  فالسعرضات  وبذلك 
باملحك ة  الضبط   ب كسب 
السجاري  السجل  مكسب  السجارية 
خ سة  أجل  داخل  بالدارالبيضاء 
عشر يوما املوالي للنشرة األولى للنشرة 

الثانية. 
النشرة األولى

عن رئيس كسابة الضبط

14 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : 131334

حساب رقم : 15693

تصويت أفل تجاري
فوت السيد ح زة اح د الحامل 

.B14371 لبطاقة السعريف الوطنية
 PHARMACIE شركة   : لصائدة 
وامل ثل   BAB SALMIA SARL AU
الصائغ  فرح  السيدة  طرف  من 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A712121
املعد   السجاري  األفل  مج وع 
لبنان  فيدلية  املس اة  لصيدلية 
 514 ب  بالدارالبيضاء  واملسواجد 
شارع 6 نون15 قرية الج اعة واملسجل 
عدد  تحت  السجاري  بالسجل 

.148148

تسجل  فالسعرضات  وبذلك 

باملحك ة  الضبط   ب كسب 
السجاري  السجل  مكسب  السجارية 

خ سة  أجل  داخل  بالدارالبيضاء 

عشر يوما املوالي للنشرة األولى للنشرة 

والثانية. 

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

15 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : 131336

حساب رقم : 15697

عقدة تقدمة
الحاملة  طيب  مريم  السيدة 

 BE742214 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  م ثلة  بصصتها 
السجاري  بالسجل  ومسجل 

 357812 عدد  تحت  بالدارالبيضاء 

في  لشركة  وحيدة  مسي1ة  وبصصتها 

طور السكوين خصائصها كالسالي :

تم تصريح على ما يلي :

 تم القيام بسقدمة طبيعية لشركة 

 PHARMACIE TASSNIME SARL

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

اإلجس اعي  مقرها  واحد   بشريك 

معروف  سيدي  املسسقبل  تجزئة 

الدارالبيضاء تم مساه ة في الشركة 

عنافر  بج يع  أعاله  املذكورة 
السجاري  األفل  وخصوم  أفول 

الشركة  وتصبح  الطبيعي  للشخص 

مالكة للعنافر املساهم بها من يوم 

تسجيلها في السجل السجاري.

من  املسسصيدة  للشركة  سيكون 

لألفل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 

من  ابسداء  تقدمسه  حال  السجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 

النهائي  اإلنشاء  من  ابسداء  االنسصاع 

لهذه الشركة األفل السجاري الكائن 

املسسقبل  تجزئة  البيضاء  بالدار 

الدارالبيضاء  معروف  سيدي 
السجاري  بالسجل  واملسجل 

بالدارالبيضاء تحت عدد 357812.
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تسجل  فالسعرضات  وبذلك 
باملحك ة السجارية  ب كسب الضبط  

ب كسب السجل السجاري.
النشرة األولى

رئيس كسابة الضبط

16 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 131338
حساب رقم : 15716

عقد تقدمة
 السيد الصديق عدنان،  الحامل 
 WB63111 عدد  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  م ثل  بصصسه 
بالدار  السجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تحت رقم 424862 وبصصسه 

مسي1 وحيد لشركة في طور السكوين.
خصائصها كالسالي : 

تم تصريح على ما يلي : 
طبيعية  بسقدمة  القيام  تم 
 ADSACO MAROC SARL للشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
بشريك واحد مقرها االجس اعي ب 17 

زنقة 39 مي ونة 2 الدار البيضاء.
تم مساه ة في الشركة املذكورة 
أعاله بج يع عنافر أفول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  السجاري  األفل 
للعنافر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابسداءا من يوم تسجيلها 

في السجل السجاري.
من  املسسصيدة  للشركة  سيكون 
لألفل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
من  ابسداءا  تقدمسه  الحال  السجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 
النهائي لهذه  االنشاء  االنسصاع ابسداء 
الشركة األفل السجاري الكائن بالدار 

البيضاء.
الدار   2 مي ونة   39 زنقة   17 ب 
واملسجل بالسجل السجاري  البيضاء 
 424862 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 
ب كسب  تسجل  فالسعرضات  وبذلك 
ب كسب  السجارية  باملحك ة  الضبط 

السجل السجاري.
النشرة األولى

رئيس كسابة الضبط

17 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 131316

حساب : 15417
تفويت االصل التجاري

الحامل  ادراز،   مح د  السيد   
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.B54891
الحامل  ادراز،   سعيد  السيد 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.B696455
الحامل  ادراز،   حسن  السيد 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.B697861
الحاملة  برباد،   ربيعة  السيدة 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BH514496
الحاملة  ادراز،   سلوى  السيدة 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BK643370
الحاملة  ادراز،   لطيصة  السيدة 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BK257773
الحاملة  السيدة خديجة ادراز،  
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BK257774
الحاملة  ادراز،   ليلى  السيدة 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BK274517
إلى السيد ابراهيم مهيب الحامل 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BH421215
هو  الذي  السجاري  األفل 
مخصص لبيع األواني املنزلية، الكائن 
مديونة  طريق   682 البيضاء  بالدار 
الذي بخصوفه السيد مح د ادراز 
السحليلي  السجاري  بالسجل  مسجل 
رقم  تحت  السجارية  باملحك ة 

.175981
تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 
بالدار  السجاري  السجل  مكسب 
عشر  خ سة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

رئيس كسابة الضبط

18 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 131322

حساب : 15572

تفويت اصل التجاري
العلوي  احسان  السيدة  فوتت   
السعريف  لبطاقة  الحامل  الل رني 
لصائدة شركة   ،BE486843 الوطنية 

.PHARMACIE FADAA NASSIM
وامل ثلة من طرف السيد مح د 
لبطاقة  الحامل  حسيني  فقلي 

.C268111 السعريف الوطنية
املعد  السجاري  األفل  مج وع 
فيدلية  واملس اة  لصيدلية  
البيضاء  بالدار  واملسواجد  الل ريني 
ليساسصة  النسيم  حي   31 بإقامة 
واملسجل بالسجل السجاري تحت رقم 

.292148
تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 
بالدار  السجاري  السجل  مكسب 
عشر  خ سة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

رئيس كسابة الضبط

19 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 131318

حساب : 15448

تفويت اصل التجاري
السعيدي  املصطصى  السيد 
 ،B183142 الحامل لبطاقة الوطنية
الطبيعي  للشخص  م ثل  بصصسه 
بالدار  السجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم 374586.
 وبصصسه مسي1  وحيد لشركة في 

طور السكوين....
خصائصها كالسالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بسقدمه طبيعية لشركة 
شركة   AMJAD AL AULA PRIVE
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
واحد مقرها االجس اعي ب 13 مسجد 
البورجة  عين  النورق  زنقة  السوبة 

الدار  البيضاء.

تم مساه ة في الشركة املذكورة 
أعاله بج يع عنافر أفول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  السجاري  األفل 
للعنافر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابسداءا من يوم تسجيلها 

في السجل السجاري.
املسسصيدة  للشركة  سيكون 
لالفل  امللكية  كامل  السقدمة  من 
من  ابسدءا  تقدمسه  الحال  السجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 
النهائي لهذه  االنشاء  االنسصاع ابسداء 
الشركة األفل السجاري الكائن بالدار 
السوبة زنقة  مسجد   13 ب  البيضاء 
النورق عين البورجة الدار البيضاء 
بالدار  السجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء تحت رقم 374586.
تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 

مكسب السجل السجاري.
النشرة األولى

رئيس كسابة الضبط

20 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 131311
حساب رقم : 15635

تصويت عنصر من عنافر األفول
من طرف

السم  الحاملة  املجهولة  الشركة 
لل شروبات  األليون  املوزعون 

واألكالت باملغرب.
املغربي  للقانون  خاضعة  شركة 
املقيدة بالسجل السجاري  للشركات، 
 141377 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 
الكائن مقرها االجس اعي بزاوية شارع 
ابن سينا وزنقة مي وزا، حي املعاريف 

امسداد بالدار البيضاء املغرب.
والشركة املجهولة الحاملة السم 

نيسسلي نيس15يسو.
للقانون  مجهولة خاضعة  شركة 
املقيدة  للشركات  السويسري 
لوزان  ب دينة  السجاري  بالسجل 
والتي   che106014627 رقم  تحت 
دو  بشارع  االجس اعي  مقرها  يوجد 
�سي 6-4 الرمز ال15يدي 1116 ب دينة 

لوزان بسويسرا.
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عنصر االفول املصوت.
املعلومات  ج يع  في  الكامن  هو 
ج عها  تم  والتي  بالزبناء  املسعلقة 
البيع  نشاط  إطار  في  وحصضها 
تراب  ع15  لل نسوجات  والسوزيع 

املنطقة املعنية.
وي كن السصريح بالسعرضات لدى 
باملحك ة  الضبط  كسابة  مصلحة 
قسم  البيضاء،  بالدار  السجارية 
السجل السجاري داخل أجل أقصاه 
يوم  من  يبسدئ  يوما  عشر  خ سة 

اإلعالن الثاني عن السصويت.
النشرة األولى

رئيس كسابة الضبط

21 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 131312
حساب رقم : 15636
تصويت أفل تجاري

من طرف
السم  الحاملة  املجهولة  الشركة 
لل شروبات  األليون  املوزعون 

واألكالت باملغرب.
املغربي  للقانون  خاضعة  شركة 
املقيدة بالسجل السجاري  للشركات، 
 141377 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 
الكائن مقرها االجس اعي بزاوية شارع 
ابن سينا وزنقة مي وزا، حي املعاريف 

امسداد بالدار البيضاء املغرب.
والشركة املجهولة الحاملة السم 

نيسسلي املغرب.
املغربي  للقانون  خاضعة  شركة 
السجاري  بالسجل  املقيدة  للشركات 
 279 رقم  تحت  الجديدة  ب دينة 
باملنطقة  االجس اعي  مقرها  الكائن 

الصناعية ملدينة الجديدة باملغرب.
االفل السجاري املصوت.

النشاط  باسسغالل  االمر  يسعلق 
تراب  ع15  املنسوجات  وتوزيع  ببيع 
وكل عنصر معنوي  املنطقة والزبناء 
اخر من عنافر االفل السجاري ذات 
والتي من ض نها  ارتباط مع الزبناء، 
الشغل  وعقود  املكتسبة  الس عة 
الخافة بالع ال املعنيين بالسصويت

االستث ارات  وكذا  واالجهزة  واالالت 

توزيع  محالت  بخصوص  املنجزة 

املوجودة  واالالت  واملنسوجات 
وب ا في ذلك الديون  ب حالت الزبناء 

واليات  الزبناء  بذمة  زالت  ال  التي 

الصلة  ذات  االلكت1وني  االعالم 

املقيد  السجاري،  االفل  باسسغالل 

البيضاء  بالدار   السجاري  ببالسجل 

تحت رقم 141377.

ي كن السصريح بالسعرضات لدى 

باملحك ة  الضبط  كسابة  مصلحة 

قسم  البيضاء  بالدار  السجارية 

السجل السجاري داخل أجل اقصاه 

يوم  من  يبسدئ  يوما  عشر  خ سة 

االعالن الثاني عن السصويت.

النشرة األولى
رئيس كسابة الضبط

22 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 131318

حساب رقم  : 15511

عقد تقدمة
 السيد عبد القادر غنيم،  الحامل 

 B777745 عدد  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  م ثل  بصصسه 

بالدار  السجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم 272781 وبصصسه 

مسي1 وحيد لشركة في طور السكوين.

خصائصها كالسالي : 

تم تصريح على ما يلي : 

طبيعية  بسقدمة  القيام  تم 

شركة   ROZALM SARL للشركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

بسجزئة  االجس اعي  مقرها  واحد 

الح د تجزئة 3 الحي الصناعي سيدي 

مومن الدار البيضاء.

تم مساه ة في الشركة املذكورة 

أعاله بج يع عنافر أفول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  السجاري  األفل 

للعنافر  مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابسداءا من يوم تسجيلها 

في السجل السجاري.

من  املسسصيدة  للشركة  سيكون 

لألفل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 

من  ابسداءا  تقدمسه  الحال  السجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنسصاع ابسداء 

الشركة األفل السجاري الكائن بالدار 

البيضاء.

الحي   3 تجزئة  الح د  تجزئة 

الصناعي سيدي مومن الدار البيضاء 

بالدار  السجاري  بالسجل  واملسجل 

وبذلك   272781 تحت رقم  البيضاء 

فالسعرضات تسجل ب كسب الضبط 

السجل  ب كسب  السجارية  باملحك ة 

السجاري.

النشرة األولى

رئيس كسابة الضبط

23 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 131321

حساب رقم  : 15512

عقد تقدمة
الحامل  غنيم،   علي  السيد   

 B211199 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  م ثل  بصصسه 

بالدار  السجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم 213514 وبصصسه 

مسي1 وحيد لشركة في طور السكوين.

خصائصها كالسالي : 

تم تصريح على ما يلي : 

طبيعية  بسقدمة  القيام  تم 

شركة   ROZALIM SARL للشركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد مقرها االجس اعي تجزئة الح د 

3 الحي الصناعي سيدي مومن الدار 

البيضاء.

تم مساه ة في الشركة املذكورة 

أعاله بج يع عنافر أفول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  السجاري  األفل 

للعنافر  مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابسداءا من يوم تسجيلها 

في السجل السجاري.

من  املسسصيدة  للشركة  سيكون 
لألفل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
من  ابسداءا  تقدمسه  الحال  السجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 
النهائي لهذه  االنشاء  االنسصاع ابسداء 
الشركة األفل السجاري الكائن بالدار 

البيضاء.
الحي   3 تجزئة  الح د  تجزئة 
الصناعي سيدي مومن  الدار البيضاء 
بالدار  السجاري  بالسجل  واملسجل 
وبذلك   213514 تحت رقم  البيضاء 
فالسعرضات تسجل ب كسب الضبط 
السجل  ب كسب  السجارية  باملحك ة 

السجاري.
النشرة األولى

رئيس كسابة الضبط

24 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكسب الصصية والتسوية القضائية

اشعار 
السيد مح د كريمي

بساريخ  الصادر  الحكم  ب قس�سى 
عدد  امللف  في   ،2121 يوليو   29
الحكم  رقم   2121/8311/75
السجارية  قضت املحك ة   2121/31

بطنجة.
بصسح مسطرة السصصية القضائية 
كريمي  مح د  السيد  مواجهة  في 
عنوانه سيدي ع ار الكبي1 جامع مقرع 
طنجة مسجل بالسجل السجاري لدى 
املحك ة السجارية بطنجة تحت رقم 

.38898
بسحديد تاريخ السوقف عن الدفع 

منذ 29 يناير 2121.
سعيد  مح د  السيد  بسعيين 
حجاجي قاضيا منسدبا والسيد مح د 
الزنطاري قاضيا منسدبا نائبا والسيد 
وعليه  سنديكا  العافية  مح د 
السصريح  الدائنين  من  فاملطلوب 
ض ن  املعين  للسنديك  بديونهم 
قائ ة موقعة تسض ن املبالغ املطلوبة 
أجل  داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 
شهرين ابسداء من تاريخ هذا االشعار 
بالجريدة الرس ية طبقا لل واد 584.

عن رئيس كسابة الضبط

25
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املحك ة السجارية بطنجة

مكسب السصصية والتسوية القضائية

اشعار 

شركة ألنا مودا ش م م في شخص 

م ثلها القانوني

بساريخ  الصادر  الحكم  ب قس�سى 

عدد  امللف  في   ،2121 يوليو   29
الحكم  رقم   2121/8311/12

السجارية  قضت املحك ة   2121/33

بطنجة.

بصسح مسطرة التسوية القضائية 

في مواجهة شركة ألنا مودا ش ش م 

م في شخص مثلها القانوني قضائيا 

مقرها االجس اعي املنطقة الصناعية 

طنجة العوامة تجزئة املجد القطعة 
796 طنجة مسجلة بالسجل السجاري 

لدى املحك ة السجارية بطنجة تحت 
رقم 16469.

بسحديد تاريخ السوقف عن الدفع 

منذ 29 يناير 2121.
الزنطاري  مح د  السيد  بسعيين 

قاضيا منسدبا والسيد مح د سعيد 

نائبا والسيد  حجاجي قاضيا منسدبا 

وعليه  سنديكا  مسكين  الحسن 

السصريح  الدائنين  من  فاملطلوب 

ض ن  املعين  للسنديك  بديونهم 

قائ ة موقعة تسض ن املبالغ املطلوبة 

أجل  داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

شهرين ابسداء من تاريخ هذا اإلشعار 

بالجريدة الرس ية طبقا لل واد 584.
عن رئيس كسابة الضبط

26

املحك ة  السجارية بطنجة
ملف تصويت أفل تجاري

عن طريق البيع

ملف عدد : 91/2121

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

في مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   أنه 

السيد  باع   ،2121 أغسطس   26

لبطاقة  الحامل  ببلو  مصطصى 

 K242161 عدد  الوطنية  السعريف 

الحسن شارع   82 بطنجة  والساكن 

السجاري  بالسجل  واملسجل  األول   

مج وع   ،93818 رقم  بطنجة تحت 

 21 بطنجة  الكائن  السجاري  االفل 

لصائدة   ،A ع ارة  فنهاجة  شارع 

السيدة ناهد زمروا الحاملة لبطاقة 

  GA25885عدد الوطنية  السعريف 

الحاملة  املكنوزي  إقبال  والسيدة 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

االفل  قي ة  وحددت   ،K366858

السجاري موضوع البيع في مبلغ إج الي 

قدره 311.111 )ثالث ائة الف) درهم.

السعرضات  ج يع  فإن  وعليه 

تقدم بكسابة الضبط بهذه املحك ة 

15 يوما ابسداء من تاريخ  داخل أجل 

وما   84 للصصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة السجارة.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

خديجة أقشور

 27 مكرر

 املحك ة  السجارية بطنجة
ملف تصويت أفل تجاري

عن طريق البيع

ملف عدد : 89/2121

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

في مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   أنه 

أح د  السيد  باع   ،212 يوليو   28

السعريف  لبطاقة  الحامل  بوكر 

والساكن   K200545 عدد  الوطنية 

 24 36 رقم  بطنجة حي بنكي1ان زنقة 

بطنجة  السجاري  بالسجل  واملسجل 

االفل  مج وع   ،95548 رقم  تحت 

السجاري الكائن بطنجة حي بنكي1ان 
4، لصائد السيد عبد اله  9 رقم  زنقة 

السعريف  لبطاقة  الحاملة  العطاري 

والسيد   ،H222313 عدد  الوطنية 

لبطاقة  الحاملة  السعيدي  عث ان 

 ،HH59191 السعريف الوطنية عدد 
السجاري  االفل  قي ة  وحددت 

في مبلغ إج الي قدره  البيع  موضوع 

311.111 )ثالث ائة الف) درهم.

السعرضات  ج يع  فإن  وعليه 

تقدم بكسابة الضبط بهذه املحك ة 

15 يوما ابسداء من تاريخ  داخل أجل 

وما   84 للصصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة السجارة.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

خديجة أقشور

 28 مكرر

 املحك ة  السجارية بطنجة

ملف تصويت أفل تجاري

عن طريق البيع

ملف عدد : 88/2121

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

في مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   أنه 

باع السيد مح د   ،2121 يوليو   26

السعريف  لبطاقة  الحامل  بنيس 

الوطنية عدد CD225511 والساكن 

زنقة   6 هريرة  ابو  شارع  بصاس 

واملسجل   ،1 الزهور  هندوراس 

بالسجل السجاري بطنجة تحت رقم 

السجاري  االفل  مج وع   ،158521

فاس  شارع  زاوية  بطنجة  الكائن 

الطابق  فصاء  ع ارة  الذهب  وواد 

املعطي  فؤاد  السيد  لصائد  األر�سي، 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

عدد K58860، وحددت قي ة االفل 

السجاري موضوع البيع في مبلغ إج الي 

قدره 311.111 )ثالث ائة الف) درهم.

السعرضات  ج يع  فإن  وعليه 

تقدم بكسابة الضبط بهذه املحك ة 

15 يوما ابسداء من تاريخ  داخل أجل 

وما   84 للصصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة السجارة.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

خديجة أقشور

 29 مكرر

املحكمة  التجارية بأكادير
ملف فعوبات املقاولة

شركة «املجزرة الك15ى لسوس»
إشعار

 82  : عدد  الحكم  ب قس�سى 
 2121 يوليو   29 بساريخ  الصادر 
عدد  املقاولة  فعوبات  ملف  في 
املحك ة  قضت   2121/8312/76

السجارية باكادير.
بقصل مسطرة التسوية القضائية 
 1395 املصسوحة ب وجب الحكم رقم 
في   2116 أكسوبر   17 بساريخ  الصادر 
في حق   16/111/1677 عدد  امللف 
شركة املجزرة الك15ى لسوس الكائن 
 42 رقم  بالقطعة  االجس اعي  مقرها 

الحي الصناعي تاسيال أكادير ؛
بتسجيل  الضبط  كسابة  بقيام 
بالسجل  الحكم  هذا  من  ملخص 
السجاري للشركة فورا ونشر إشعار 
بالحكم في صحيصة مخولة لها نشر 
الجريدة  وفي  القانونية  اإلعالنات 
أيام  ث انية  أجل  داخل  الرس ية 
من فدور وتعليق هذا اإلشعار على 
اللوحة املعدة لهذا الغرض باملحك ة.
املعجل  بالنصاذ  الحكم  بش ول 

بقوة القانون.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

 32

املحك ة  السجارية بأكادير
ملف معالجة فعوبات املقاولة

عدد : 78/8312/2121
«IBIS TOURS شركة «ابيس تورز

إشعار
 83  : عدد  الحكم  ب قس�سى 
 2121 يوليو   29 بساريخ  الصادر 
عدد  املقاولة  فعوبات  ملف  في 
املحك ة  قضت   2121/8312/78

السجارية باكادير.
بصسح مسطرة التسوية القضائية 
الكائن  «ابيس تورز»،  في حق شركة 
السوق   46 برقم  االجس اعي  مقرها 
أكادير،  الجديدة  املدينة  املركزي 
بهذه  السجاري  السجل  في  واملقيدة 
املحك ة تحت رقم 11215  )السجل 

السحليلي) ؛
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بسحديد فت1ة السوقف عن الدفع 
عن  السابقة  شهرا  عشر  ث انية  في 

فدور هذا الحكم.
بسكر  خديجة  السيدة  بسعيين 
أح د  والسيد  منسدبة  قاضية 

العبدوني نائبا لها ؛
إدحلي  الحسين  السيد  بسعيين 
مراقبة  في  مه سه  وتحديد  سنديكا 
بإعداد  تكليصه  مع  التسيي1  ع ليات 
املالية  املوازنة  حول  مصصل  تقرير 
واالقسصادية واالجس اعية لل قاولة، 
لوضعيتها  املناسب  الحل  واقت1اح 
تاريخ  من  أشهر  أربعة  أجل  داخل 

فدور هذا الحكم ؛
بش ول الحكم بالنصاذ املعجل ؛

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
السصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 
الحسين ادحلي الكائن شارع   : اآلتي 
ايليغ  دار  ع ارة  اس اعيل  موالي 
اكادير،   314 رقم  الثالث  الطابق 
ض ن قائ ة تسض ن املبالغ املطلوبة 
اجل  داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 
تاريخ نشر هذا اإلشعار  شهرين من 
لل واد طبقا  الرس ية   بالجريدة 
مدونة  من   721-721-719-584
شهرين  األجل  هذا  وي دد  السجارة 
خارج  القاطنين  للدائنين  بالنسبة 

امل لكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

 33

املحك ة  السجارية بأكادير
مكسب السجل السجاري
ملف عدد : 41/2121

حساب خصو�سي : 2467 م
تصويت أفل تجاري

بساريخ املحرر  العقد   ب قس�سى 
األسساذ  ب كسب   2116 يوليو   21

حسن زعيط املحامي بهيئة اكادير،
فوت ب وجبه السيد ابراهيم اتواو 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
111961أج أفالة عن نصسه ونيابة 

عن باقي ورثة الحسين اتواو وهم :
لبطاقة  الحاملة  رح ة  الناج ة 

السعريف الوطنية رقم JA 82419 ؛

لبطاقة  الحاملة  اتواو  مليكة 

السعريف الوطنية رقم JA29377 ؛

لبطاقة  الحاملة  اتواو  السعدية 

السعريف الوطنية رقم 142691أج ؛

لبطاقة  الحامل  اتواو  يوسف 

السعريف الوطنية رقم 171318أج ؛

لبطاقة  الحاملة  اتواو  لطيصة 

السعريف الوطنية رقم 386819أج ؛

لبطاقة  الحاملة  اتواو  حصيظة 

السعريف الوطنية رقم 111961أج ؛

باكو  الهادي  عبد  السيد  لصائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم JE29831، كافة األفل السجاري 

تل�سي الحي   7 بلوك   16 الكائن برقم 

بث ن إج الي قدره  الصناعي أكادير، 

21.111 درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كسابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط   ب كسب  تسجل  السعرضات 

داخل  بأكادير  السجارية  املحك ة 

)15) املوالية  أجل خ سة عشر يوما 

من   84 الثانية طبقا لل ادة  للنشرة 

مدونة السجارة.

النشرة األولى
تحت ج يع السحصظات

رئيس مصلحة كسابة الضبط

 30 مكرر

املحك ة  السجارية بأكادير
مكسب السجل السجاري

ملف عدد : 2121/42

حساب خصو�سي : 2483 م

تقديم أفل تجاري كحصة في شركة

وتقرير  السقديم  عقد  ب قس�سى 

بساريخ املحررين  الحصص   مراقب 

السيدة  قدمت   ،2121 نوف 15   2  

لبطاقة  الحاملة  سيباستياو  ماريا 

والسيد   J111146Q رقم  اإلقامة 

عبد السالم ازحاف الحامل لبطاقة 

 S811756 رقم  الوطنية  السعريف 

باكادير  السجاري  بالسجل  واملسجل 
األفل السجاري   ،21382 تحت عدد 

الكائن بع ارة املراك�سي شارع موالي 

كحصة في الشركة  عبد هللا اكادير، 

املدعوة :

،«TOUR D’OR SARL»

وبذلك فإن رئيس مصلحة كسابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  ب كسب  تسجل  السعرضات 

املحك ة السجارية بأكادير داخل أجل 

املوالية    (15( يوما  عشرة  الخ سة 

 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا لل واد 

و 114 من مدونة السجارة.

النشرة األولى
تحت ج يع السحصظات

رئيس مصلحة كسابة الضبط

 31 مكرر

املحكمة  التجارية بفاس
شركة ف ابالست

نشر األمر القا�سي باملصادقة على 

مشروع السوزيع تطبيقا ملقسضيات 

 املادة 668

من مدونة السجارة

يعلن السيد رئيس كسابة الضبط 

باملحك ة السجارية بصاس أنه :

2121 فدر أمر  يوليو   27 بساريخ 

عن السيد القا�سي املنسدب باملحك ة 

في   198 رقم  تحت  بصاس  السجارية 

ق�سى   2121/8314/61 رقم  امللف 

السوزيع  مشروع  على  باملصادقة 

املقت1ح من طرف سنديك السصصية 

وأن  ف ابالست  لشركة  القضائية 

بكسابة  مودع  أعاله  املذكور  األمر 

األطراف  حق  من  وبأن  الضبط 

املعنية الطعن فيه باالسسئناف داخل 

أجل 15 يوما من تاريخ النشر.

عن رئيس كسابة الضبط

34 

املحك ة  السجارية بصاس

شركة عالم تربية املوا�سي

نشر األمر القا�سي باملصادقة على 

مشروع السوزيع تطبيقا ملقسضيات 

 املادة 668

من مدونة السجارة

يعلن السيد رئيس كسابة الضبط 

باملحك ة السجارية بصاس أنه :

2121 فدر أمر  يوليو   27 بساريخ 

عن السيد القا�سي املنسدب باملحك ة 

في   199 رقم  تحت  بصاس  السجارية 

ق�سى   2121/8314/41 رقم  امللف 

السوزيع  مشروع  على  باملصادقة 

املقت1ح من طرف سنديك السصصية 

القضائية لشركة عالم تربية املوا�سي 

وأن األمر املذكور أعاله مودع بكسابة 

األطراف  حق  من  وبأن  الضبط 

املعنية الطعن فيه باالسسئناف داخل 

أجل 15 يوما من تاريخ النشر.

عن رئيس كسابة الضبط

35 

املحك ة  السجارية بصاس

شركة طرياب

نشر األمر القا�سي باملصادقة على 

مشروع السوزيع تطبيقا ملقسضيات 

 املادة 668

من مدونة السجارة

يعلن السيد رئيس كسابة الضبط 

باملحك ة السجارية بصاس أنه :

بساريخ 2 أغسطس 2121 فدر أمر 

عن السيد القا�سي املنسدب باملحك ة 

في   216 رقم  تحت  بصاس  السجارية 

ق�سى   2121/8314/221 امللف رقم 

السوزيع  مشروع  على  باملصادقة 

املقت1ح من طرف سنديك السصصية 

األمر  وأن  القضائية لشركة طرياب 

املذكور أعاله مودع بكسابة الضبط 

وبأن من حق األطراف املعنية الطعن 

15 يوما  فيه باالسسئناف داخل أجل 

من تاريخ النشر.

عن رئيس كسابة الضبط

36 

املحك ة  السجارية بصاس

ملف البيع عدد 2121/27

حساب عدد : 3515

ب قس�سى عقد توثيقي ذة أس اء 

بساريخ   بصاس  موثقة  خوالتي حسني 

 2121 أغسطس   2 و   29/17/2121

واملسجل بساريخ 2121/14/18.
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البائع : 
 C812915   : الجاللي  حاميد 
إقامة   7 الشقة   5 ع ارة   : الساكن 

مرزاقة زواغة - فاس.
 : ماجد  امزيتي   : املشت1ي 
C518161 الساكن زنقة حيصا تجزئة  ِ

الياس ين طريق اي وزار فاس 13.
بيع أفل تجاري : لألفل السجاري 

عدد : 64116.
 178 AV Mly rachid  : الكائن 
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أجل  داخل  السعرضات  وتقبل 
خ سة عشر يوما من تاريخ النشرة 

الثانية بالجريدة الرس ية.
النشرة األولى

 37 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكسب فعوبات املقاولة

فسح مسطرة التسوية القضائية
في مواجهة شركة بون مالينوفسكي

PONS MALINOWSKI في شخص 
م.ق

ملف رقم : 2121/8315/95
إشعار

 2121/75 رقم  الحكم  ب قس�سى 
 2121 يوليو   28 بساريخ  الصادر 
رقم  املقاولة  فعوبات  ملف  في 
املحك ة  قضت   2121/8315/95

السجارية ب راكش :
بصسح مسطرة التسوية القضائية 

في مواجهة شركة بون مالينوفسكي
في   PONS MALINOWSKI
بالسجل  املسجلة  م.ق  شخص 
السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 
وتحديد   88133 ب راكش تحت رقم 
تاريخ السوقف عن الدفع في 18 شهرا 

السابقة لهذا الحكم.
وعين السيد عبد العاطي االزهري 
قاضيا منسدبا والسيد مح د بنجلون 

نائبا عنه.
 : والسيد حسن يوس والكائن ب 
22 ع ارة موالي سعيد الطابق األول 
هللا  عبد  موالي  األمي1  شارع   2 رقم 

بجوار كهرباء الصسح مراكش.

الدائنين  من  فاملطلوب  عليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  السصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تسض ن 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرس ية طبقا 

و721   719 و   584 ملقسضيات املواد 

من مدونة السجارة.

ي دد هذا األجل بشهرين بالنسبة 

امل لكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
رئيس مصلحة كسابة الضبط

53

املحك ة السجارية ب راكش
هبة أفل تجاري

ملف رقم : 2121/118

 حساب رقم 3519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

ومسجل ب راكش   2121 فاتح يوليو 

السيد  وهب   2121 يوليو   2 بساريخ 

لبطاقة  الحامل  القشابة  بوشعيب 

 E352492 رقم  الوطنية  السعريف 
رقم   H حرف   6 الشطر  الساكن 

السيد لصائدة  تامنصورت   72 

الحامل  القشابة  الحافظ  عبد 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.E577962

ج يع حقوقه املشاعة في األفل 

السجاري الكائن ب تجزئة 8 مج وعة 

4 تامنصورت واملعد لبيع  16 مدخل 

املواد الغذائية بالسقسيط واملسجل 

بالسجل السجاري تحت رقم 121116 

واملعنوية،  املادية  عنافره  بج يع 

ب بلغ 21.111 دره ا.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 

ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

54 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أفل تجاري

ملف رقم : 2121/119

 حساب رقم 3521

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

ب راكش  ومسجل   2121 يونيو   23

السيد  باع   2121 يوليو   13 بساريخ 

الحاج  سيدي  ايت  اليزيد  موالي 

السعريف  لبطاقة  الحامل  بلقاسم 

الساكن   E119254 رقم  الوطنية 

مراكش،   االوداية  االوداية،  ب ركز 

لصائدة السيد رضوان الصائق الحامل 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.EE457771

الكائن  السجاري  األفل  ج يع 

د  حرف   2 باملسي1ة  الكائن  باملحل 

مواد  لبيع  واملعد  مراكش   271 رقم 

البناء والصباغة والسباكة والكهرباء 

بالسجل  واملسجل  بالسقسيط 

بج يع   115714 السجاري تحت رقم 

ب بلغ  واملعنوية،  املادية  عنافره 

81.111 دره ا.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 

ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

55 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أفل تجاري

ملف رقم : 2121/121

 حساب رقم 3524

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

ب راكش  ومسجل   2121 مارس   17

السيد  باع   2121 أبريل   5 بساريخ 

عبد الرح ان حارب الحامل لبطاقة 

 E147122 رقم  الوطنية  السعريف 

الساكن بالرويضات 2 رقم 57 شارع 

األمي1 موالي عبد هللا مراكش.

لصائدة السيد ابراهيم ايت اوزرو 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

بحدائق  الساكن   J384561 رقم 

اللي ون ع ارة د الطابق األول رقم 6 

املحاميد مراكش.

ج يع األفل السجاري الكائن ب 

سويقة رياض الزيسون الجديد   228

الصناعة  حلي  لبيع  واملعد  مراكش 

بالسجل  واملسجل  السقليدية، 

بج يع   73744 رقم  تحت  السجاري 

ب بلغ  واملعنوية،  املادية  عنافره 

411.111 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 

ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

56 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
هبة أفل تجاري

ملف رقم : 2121/121

 حساب رقم 3528

مؤرخ موثق  عقد   ب قس�سى 

مسجل   ،2121 يوليو  و16   15 في 

 ،2121 يوليو   29 بساريخ  ب راكش 

تحت رقم 2121-1164861-11171، 

أمر باسسخالص : 2121/56821.

مومني،  اح د  السيد  وهب 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.E3545 رقم

 لصائدة ابنه السيد عادل مومني، 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.E513665 رقم

املسسغل،  السجاري  األفل  ج يع 

واملخصص لبيع املالبس بالسقسيط، 

املسواجد واملسسغل ب راكش، املدينة، 

واملسجل   ،66/25 رقم  فسوح،  باب 

تحت  ب راكش  السجارية  باملحك ة 

الرقم السحليلي 41126.
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قوم ب بلغ قدره 711.111 درهم.
فعلى دائني الواهب املذكور أعاله 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
داخل  ب راكش  السجارية  املحك ة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبسدئ  أجل 
األول وينسهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

57 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
تقديم أفل تجاري
)حصة في شركة)

ملف رقم : 2121/122
 حساب رقم 3538

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
ب راكش  ومسجل   2121 ماي   21

بساريخ فاتح يونيو 2121 قدم :
السيد بيطار خالد الحامل لبطاقة 
 E246768 رقم  الوطنية  السعريف 
كاري  إقامة  سوريا  بزنقة  الساكن 
إيدن الطابق 2 رقم س23 - مراكش.

درب  فيدلية  شركة  لصائدة 
محدودة  «شركة  مراكش  ضب�سي 
طور  في  وحيد»  بشريك  املسؤولية 
االجس اعي :  مقرها  الكائن  السأسيس 
املدينة  ضب�سي  درب   2/54 رقم 

مراكش.
الكائن  السجاري  األفل  ج يع 
املدينة  ضب�سي  درب   2/54 برقم 
السجاري  بالسجل  واملقيد  مراكش. 
من   72384 رقم  تحت  ب راكش 
عنافره  بج يع  اإليضاحي  السجل 
املادية واملعنوية والذي يقدر ث نه ب 

2.111.111 درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كسابة الضبط

58 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أفل تجاري

ملف رقم : 2121/123
 حساب رقم 3547

في مؤرخ  موثق  عقد   ب قس�سى 
ب راكش  ومسجل   ،2119 ماي   8

بساريخ 4 يونيو 2119، باع كل من :
السيدة  ايكيدو،  الهام  السيدة 
غزالن  السيدة  ايكيدو،  س ي1ة 
عبدالص د  مح د  السيد  ايكيدو، 
اللطيف  عبد  السيد  ايكيدو، 
ايكيدو  نعي ة  السيدة  ايكيدو، 
لصائدة  ايكيدو،  مح د  والسيد 
مج وع  املح دي،  اسعيد  السيد 
ي لكونها  التي  الشياع  على  حقوقهم 
في األفل السجاري الكائن ب راكش، 
 Marrakech-Médina, 39 املدينة 
ل  واملعد   ،B souq Aux Roseaux
بالسجل  واملسجل   ،GARGOTIER
السجاري ب راكش تحت رقم 124164 
واملعنوية،  املادية  عنافره  بج يع 

ب بلغ قدره 859.375 درهم.
املذكورين  البائعين  دائني  فعلى 
إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن  أعاله 
باملحك ة  السجاري  السجل  قسم 
السجارية ب راكش داخل أجل يبسدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينسهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

59 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أفل تجاري

ملف رقم : 2121/124
 حساب رقم 3548

في مؤرخ  موثق  عقد   ب قس�سى 
ب راكش  ومسجل   ،2119 ماي   8

بساريخ 4 يونيو 2119، باع كل من :
السيدة  ايكيدو،  شي اء  السيدة 
سلوى  السيدة  ايكيدو،  ابتسام 
ايكيدو،  هشام  السيد  ايكيدو، 
السيد  لصائدة  ايكيدو،  زهي1  السيد 
حقوقهم  مج وع  املح دي،  اسعيد 
على الشياع التي ي لكونها في األفل

املدينة  ب راكش،  الكائن  السجاري   
 Marrakech-Médina, 39 B
ل  واملعد   ،souq Aux Roseaux
بالسجل  واملسجل   ،GARGOTIER
السجاري ب راكش تحت رقم 124164 
واملعنوية،  املادية  عنافره  بج يع 

ب بلغ قدره 241.625 درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

60 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أفل تجاري

ملف رقم : 2121/125
 حساب رقم 3554

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
ب راكش  ومسجل   2121 يونيو   9
السيد  باع   2121 يونيو   11 بساريخ 
عبد املجيل لحرو�سي الحامل لبطاقة 
 ،EE15666 رقم  الوطنية  السعريف 
 3 الوحدة  حي  بالداخلة  الساكن 
لصائدة السيد عز الدين   ،1558 رقم 
السعريف  لبطاقة  الحامل  فضولي 
الساكن   ،E246927 رقم  الوطنية 
 43 منطقة  أبواب مراكش  ب راكش 

فيال 39.
الكائن  السجاري  األفل  ج يع 
بصندق موالي مامون رقم 26، واملعد 
واملسجل بالسجل  لبيع املجوهرات، 
السجاري تحت رقم 111792، بج يع 
ب بلغ  واملعنوية،  املادية  عنافره 

211.111 دره ا.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كسابة الضبط

61 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مسسخرج عقد تصويت أفل 

تجاري
ملف البيع رقم : 76/2121

حساب رقم : 2126

مصحح  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 ،2114 ديس 15   6 بساريخ  اإلمضاء 

ديس 15   6 بساريخ  بوجدة  مسجل 

باع السيد مح د هندوزي،   ،2114

الساكن بصرنسا.

الساكن  بركاني،  الحسن  للسيد 

تجزئة  السعديين  زنقة  بوجدة، 

الطلحاوي اس 7/1.

ج يع األفل السجاري لل حل رقم 

5 الكائن بوجدة، طريق عطية، الغي1 

مقيد بالسجل السجاري بث ن إج الي 

قدره 161.111 درهم.

املحك ة  أمام  السعرضات  تقبل 

السجارية بوجدة داخل أجل أقصاه 

للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خ سة 

الثانية - تطبيقا لل ادة 84 من مدونة 

السجارة.

النشرة األولى
نيابة عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

بنح زة مح د

منسدب قضائي من الدرجة الثانية

79 مكرر

املحك ة السجارية بوجدة
إشهار مسسخرج عقد بيع حقوق 

مشاعة في أفل تجاري
ملف البيع رقم : 79/2121

حساب رقم : 2146

ب قس�سى عقد رسمي حرره األسساذ 

مي ون بنعلي، املوثق بالناضور بساريخ 

29 و 31 يوليو و 2 أغسطس 2121، 

5 أغسطس  مسجل بالناضور بساريخ 

2121، باع السادة :

الساكن  قرشاوي،  رضوان 

الشافعي  اإلمام  شارع   21 بوجدة، 

الطابق األول شقة 6.

الساكنة بوجدة،  نجية قرشاوي، 

حي الربيع زنقة فصاء 3 رقم 44.
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للسادة :
الساكن  قرشاوي،  حصيظ 

بساوريرت، زنقة املغرب العربي.
الساكن  قرشاوي،  رشيد 

بساوريرت، زنقة املغرب العربي.
سعيد قرشاوي، الساكن بوجدة، 
حي األندلس زنقة كريمي عبد القادر 

رقم 12.
الساكنة بوجدة  نعي ة قرشاوي، 
حي األندلس زنقة مح د بنعودة رقم 

.31
املس ثلة  املشاعة  الحقوق  ج يع 
لهم  امل لوكة  جزءا،   756/147 في 
السسغالل  املعد  السجاري  األفل  في 
الكائن   ،«STATION SERVICVES»
املقيد  وجدة،  طريق  بساوريرت 
رقم  تحت  السجاري  بالسجل 
بث ن إج الي قدره  تحليلي،   46122

1.944.444 درهم.
املحك ة  أمام  السعرضات  تقبل 
السجارية بوجدة داخل أجل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خ سة 
الثانية - تطبيقا لل ادة 84 من مدونة 

السجارة.
النشرة األولى

نيابة عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

بنح زة مح د

منسدب قضائي من الدرجة الثانية

80 مكرر

املحك ة السجارية بوجدة
إشهار مسسخرج عقد أفل تجاري

ملف البيع رقم : 81/2121
حساب رقم : 2151

حرره  رسمي  عقد  ب قس�سى 
املوثق بوجدة  األسساذ خليل مسحد، 
 2121 أكسوبر   16 و   14 بساريخ 
أكسوبر   16 بساريخ  بوجدة  ومسجل 
مر�سي  مح د  السيد  باع   ،2121
ظهر املحلة  الساكن بوجدة،  مودح، 

حي البساتين 1 رقم 2،
للسيدين :

الساكن بوجدة،  أونافر مح د، 
 143 الوداد  ع ارة  الدرفوفي  شارع 

الطابق الثاني شقة 6.

الساكن  بوجطاط،  الكريم  عبد 
بصاس، 76 زنقة طورينو الطابق األول 

حي الوفاء 2 طريق فصرو. 
املعد  السجاري  األفل  ج يع 
السسغالل مقهى، الكائن بوجدة ظهر 
 ،182 املحلة تجزئة أنجاد بقعة رقم 
بث ن  السجاري  بالسجل  مقيد  الغي1 

إج الي قدره 411.111 درهم.
املحك ة  أمام  السعرضات  تقبل 
السجارية بوجدة داخل أجل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خ سة 
الثانية - تطبيقا لل ادة 84 من مدونة 

السجارة.
النشرة األولى

نائب رئيس مصلحة كسابة الضبط

بنح زة مح د

منسدب قضائي من الدرجة الثانية

81 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير

إشهار تنازل عن أنصبة في أفل 
تجاري

ملف رقم  : 13/2121
حساب رقم : 2373

املض ن  العدلي  الرسم  ب قس�سى 
بكناش االمالك رقم 73 ب رقم 126 
صحيصة 216 وب قس�سى عقود تنازل 
عرفية تنازل كل من : مح د بن عبد 
عبد  بن  واح د   (L26636( العالي 
العالي )L114959) ومصطصى بن عبد 
عبد  بن  وسعاد   (L131481( العالي 
بن  املالك  وعبد   (LB11226( العالي 
ويوسف بن   (LB26458( عبد العالي 
عبد العالي )LB41856) ورضوان بن 
بن  وسعيد   (LB73619( العالي  عبد 
بن  وحسن   (LB75113( العالي  عبد 
عبد العالي )LB124418) وحسين بن 
وهم ورثة   (LB127579( عبد العالي 
أختهم  لصائدة  العالي  عبد  بن  ربيعة 
 (LB26687( احسان بن عبد العالي 
السجاري  األفل  في  نصيبهم  عن 
السياقة  تعليم  ب ؤسسة  الخاص 
ربيعة والكائن بحي األندلس مج أ زنقة 
القصر الكبي1 واملسجل   12 رقم   21
 3964 رقم  تحت  السجاري  بالسجل 

باملحك ة االبسدائية  بالقصر الكبي1.

تقديم  دائن  كل  فعلى  وعليه 
أجل  داخل  املحك ة  لهذه  تعرضه 

أقصاه 15 يوما من النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

أنس املصباحي

71 مكرر

املحك ة االبسدائية بالقصر الكبي1
إشهار تنازل عن أنصبة في حق 

تجاري
ملف رقم  : 14/2121

حساب رقم : 2415
املض ن  العدلي  الرسم  ب قس�سى 
رقم  أ   62 رقم  االمالك  بكناش 
 : من  كل  تنازل   282 صحيصة   315
ورشيدة   (L211533( بنداود  رح ة 
اللطيف  وعبد   (L121499( بنداود 
وادريس   (L211591( بنداود 
ولطيصة   (L211841( بنداود 
بنداود  ومينة   (L261614( بنداود 
لصائدة بنات شقيقهم   (LB156622(
 : وهم  بنداود  القادر  عبد  املرحوم 
أمل وكوثر وأم كلثوم وحنان وهاجر 
الحق  في  نصيبهم  عن  وإخالص، 
بشارع  الواقع  للدكان  السجاري 
الكبي1  القصر   54 رقم  الزرقطوني 
الصباغة  مواد  لبيع  واملخصص 

والعقاقي1.
تقديم  دائن  كل  فعلى  وعليه 
أجل  داخل  املحك ة  لهذه  تعرضه 

أقصاه 15 يوما من النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

أنس املصباحي

72 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
إعالن عن بيع أفل تجاري

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحك ة االبسدائية ب15شيد، 
في  مؤرخ  رسمي  عقد  ب قس�سى  أنه 
26 يوليو 2121، فوت السيد مح د 
السعريف  لبطاقة  الحامل  اكبور، 
الوطنية رقم BH514131، والساكن

للسيد  برشيد،   12 وفيق  حي   19  

لبطاقة  الحامل  محروك،  هشام 

 ،WA124139 السعريف الوطنية رقم

حي  اوكاي دن  زنقة   38 والساكن 

السجاري  األفل  برشيد،  الشباب 

املسسغل ك حل لبيع األثاث املنزلية، 

 9 الرقم  ياس ينة  حي  والكائن 

واملسجل  برشيد،  الخوارزمي  زنقة 

بالسجل السجاري تحت رقم 11232، 

 321.111 إج الي قدره  بث ن  وذلك 

درهم.

السعرضات  ج يع  فإن  وعليه، 

تقدم بكسابة الضبط بهاته املحك ة 

أجل داخل  السجاري  السجل   قسم 

األولى  النشرة  تاريخ  من  يوما   15  

والثانية.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كسابة الضبط

شهبوني عبد الص د

منسدب قضائي

82 مكرر

املحكمة االبتدائية انزكان
تصويت أو بيع أو هبة أفل تجاري

ملف رقم : 18

حساب رقم 9834

سعيد  كنوني  السيد  فوت 

بطاقسه   (GUENNOUNI SAID(

الوطنية BH517611، املقيم بإنزكان 

الدشي1ة.

 CHEMIAA( ش يعة يونس   : إلى 

الوطنية  بطاقسه   (YOUNES

إقامة  بأكادير  املقيم   ،C188217

األفدقاء، بلوك 1 ع ارة 79 شقة 3 

حي الهدى.

املوجود  السجاري  االفل  مج وع 

 PERSONNE PHYSIQUE ب 

 (261 AV HASSAN 2 AL

 JIHADIA DCHEIRA AL JIHADIA,

.INEZGANE( Au TPI Inezgane

السجاري  بالسجل  واملسجل 

بإنزكان تحت رقم 9834.
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تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 
)مكسب السجل السجاري) داخل أجل 
خ سة عشر يوما املوالي للنشرة األولى 

والثانية.
النشرة األولى

83 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعبة السجل السجاري
ملف رقم : 2121/14

يعلن رئيس مصلحة كسابة الضبط 
بسارودانت  االبسدائية  باملحك ة 
األفل  تصويت  عقد  ب قس�سى  أنه 
 ،2121 يوليو   26 السجاري املؤرخ في 
باع السادة ورثة الشرادي مونة وهم 
لطيصة لخصا�سي ومن معها األفل 
السجاري الذي هو عبارة عن فيدلية 
قدره  بث ن  املسجد  فيدلية  تدعى 
بالسجل  مسجلة  درهم   651.111
االبسدائية  باملحك ة  السحليلي 
مقرها   15914 بسارودانت تحت رقم 
الحسن  مسجد  امام  االجس اعي 
عنافره  بج يع  تارودانت  األول 
ج يع   فإن  وعليه  واملعنوية  املادية 
السعرضات تقدم لدى كسابة الضبط 
بهذه املحك ة شعبة السجل السجاري 
يوما املوالية للنشرة   15 داخل أجل 

الثانية.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كسابة الضبط
خليف بنجرايف

187 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية
إعالن عن عقد تصويت أفل تجاري 

كحصة في شركة
الضبط  كسابة  رئيسة  نحن 
بالرشيدية  االبسدائية  باملحك ة 
مسجل  عقد  ب قس�سى  أنه  نعلن 
السيد  قام   2121 يوليو   29 بساريخ 
ارشيد،  موالي  العلوي  االس اعيلي 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
 14 بزنقة  الساكن   U95766  رقم 
الرشيدية املحيط  حي   ،116 رقم 

 11888 بسقديم األفل السجاري رقم 
االبسدائية  باملحك ة  املسجل 

بالرشيدية كحصة في شركة.
وعليه تعلن رئيسة مصلحة كسابة 
تقبل  السعرضات  أن ج يع  الضبط 
داخل  املحك ة  هاته  ضبط  بكسابة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبسدئ  أجل 
األول وينسهي في اليوم الخامس عشر 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوما   (15(

الثاني.
اإلعالن األول

رئيسة كسابة الضبط

70 مكرر

املحك ة االبسدائية بالرشيدية
عقد تصويت أفل تجاري

 كحصة في شركة
الضبط  كسابة  رئيسة  نحن 
باملحك ة االبسدائية بالرشيدية نعلن 
بساريخ مسجل  عقد  ب قس�سى   أنه 
السيد  قام   2121 يوليو   29
ارشيد  موالي  العلوي  االس اعيلي 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم U95766 الساكن بزنقة 14 رقم 
بسقديم  الرشيدية  املحيط  حي   116
األفل السجاري رقم 11888 املسجل 
بالرشيدية  االبسدائية  باملحك ة 

كحصة في شركة.
وعليه تعلن رئيسة مصلحة كسابة 
تقبل  السعرضات  أن ج يع  الضبط 
داخل  املحك ة  هاته  ضبط  بكسابة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبسدئ  أجل 
األول وينسهي في اليوم الخامس عشر 

)15) من تاريخ نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس كسابة الضبط

5 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بآزرو 
ملف عدد : 11/2121

حساب رقم : 4247
بيع أفل تجاري

بساريخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
والذي ب وجبه باع   2121 يوليو   27
الحديدية للسكك  الوطني  املكسب 

 MAGHRIB املجهولة  للشركة 
 HOSPITALITY COMPANY
لشركة  السجاري  األفل  مج وع 
 MICHLIFEN GOLF& COUNTRY
السجاري  بالسجل  املسجلة   CLUB
 1349 عدد  تحت  أزرو  بابسدائية 
وذلك بث ن قدره 49711111 درهم.

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  أن توضع 
أجل خ سة  بأزرو داخل  اإلبسدائية 
النشرة  تاريخ فدور  من  يوما  عشر 

الثانية
النشرة األولى

رئيس مصلحة كسابة الضبط

2 مكرر

املحك ة  اإلبسدائية بآزرو 
ملف عدد : 12/221
حساب رقم : 4248

بيع أفل تجاري
بساريخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
والذي ب وجبه باع   2121 يوليو   27
الحديدية  للسكك  الوطني  املكسب 
 MAGHRIB املجهولة  للشركة 
HOSPITALITY COMPANY مج وع 
 ONCF لشركة  السجاري  األفل 
 HOTEL MICHLIFEN RESSORT
املسجلة بالسجل السجاري   &GOLF
بابسدائية أزرو تحت عدد 1347 وذلك 

بث ن قدره 285421111 درهم.
لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  أن توضع 
أجل خ سة  بأزرو داخل  اإلبسدائية 
النشرة  تاريخ فدور  من  يوما  عشر 

الثانية
النشرة األولى

رئيس مصلحة كسابة الضبط

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بإيمنتانوت
ملف سجل تجاري عدد : 4216.

إعالن عن إشهار عقد تقديم افل 
تجاري حصة في شركة

املصحح  العرفي  العقد  ب قس�سى 
واملسجل  2121/17/19 في  اإلمضاء 

قدمت   2121/17/14  : بساريخ 
الحاملة  مباركي  سلي ة  السيدة:  
 : رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
األفل السجاري املسسغل   E459945
 153  151  : ب  والكائن  كصيدلية 
شارع الحسن الثاني امنسانوت واملقيد 
باي نسانوت  االبسدائية  باملحك ة 
عدد  تحت   2111/17/17 بساريخ 
من السجل اإليضاحي لصائدة   4216
 PHARMACIE MOBARKI شركة 
السجاري  األفل  ج يع   SARL AU
)سبع ائة  درهم   718.111 بقي ة 

وث انية عشر ألف درهم).
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 
من  يبادئ  أجل  داخل  بإي نسانوت 
في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كسابة الضبط

38 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
 إشهار عقد بيع نصف

أفل السجاري
ملف عدد : 17/2121

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 
بسازة  واملسجل   2111/18/31 في 
السيد  باع   2111/19/12 بساريخ 
مح د العيساوي، املغربي الجنسية، 
واملزداد بساريخ 1955 الحامل لبطاقة 
 ،Z45117 رقم  الوطنية  السعريف 
والساكن بحي السوسع مج وعة 1 رقم 
للسيد  تازة،  العليا  تازة  الكوشة   24
بساريخ  املزداد  املغربي،  أح د ل5زور، 
بطاقسه الوطنية رقم   1941/11/11
والساكن بصرنسا، نصف   ،Z31862
مقهى  من  املسكون  السجاري،  األفل 
يسمى ب مقهى النجاح والكائن بشارع 
العليا،  تازة   53 رقم  الحسن  موالي 
تحت  السجاري  بالسجل  واملسجل 
االبسدائية  باملحك ة   12152 عدد 
بسازة، وذلك لقاء ث ن قدره 411.111 

درهم أربع مائة ألف درهم.
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ج يع  العقد  هذا  وسيقبل 

لل ادة  تطبيقا  امل كنة،  السعرضات 

ب كسب  السجارة،  مدونة  من   84

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

بسازة داخل أجل 15 يوما، يبسدئ من 

بالجريدة  الثاني  النشر  تاريخ فدور 

الرس ية.

النشرة األولى
رئيس كسابة الضبط

40 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن بسصصية الحسابات 

الخصوفية املسقادمة ب �سي 15 

سنة وتحويلها لحساب الخزينة 

العامة

مصلحة  رئيس  السيد  يعلن 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

ربيع   3 بورزازات انه بناءا على ظهي1 

 (1936 يونيو   23(  1355 اآلخر 

قانون  من  و382   381 والصصلين 

االلتزامات والعقود، فإن ج يع املبالغ 

املالية املودعة بالحسابات الخصوفية 

سنة عن تاريخ   15 واملسقادمة ب �سي 

آخر ع لية فرف إو إيداع أجريت عليها 

قوائم  في  وتض ينها  إحصائها  تم  قد 

تصصيلية بلغت نسخة منها إلى النيابة 

بورزازات  االبسدائية  باملحك ة  العامة 

والبالغ مج وعها 21166.75 درهم.

وعلى كل من له الحق في سحب 

أو است1جاع مبلغ من املبالغ السالصة 

كسابة  ب صلحة  يسصل  أن  الذكر 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بورزازات في أجل ال يسعدى سسة أشهر 

وعند مرور  من تاريخ النشر،  ابسداء 

املودعة  املبالغ  تصي1  املذكور  األجل 

في الحسابات الخصوفية املسقادمة 

وسيسع ل  الدولة،  لخزينة  كسبا 

طبقا  العامة  للخزينة  تحويلها  على 

للقانون.
رئيس مصلحة كسابة الضبط

65

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كسابة الضبط
مكسب السجل السجاري

إعالن عن بيع أفل تجاري

إن رئيس مصلحة كسابة الضبط 

باملحك ة االبسدائية بسطوان.

تطبيقا ملقسضيات الصصل 83 من 

مدونة السجارة القانون رقم 19.95.

رسمي  عقد  ب قس�سى  أنه  يعلن 

عث ان  األسساذ  طرف  من  محرر 

بساريخ  بسطوان،  املوثق  املعزوزي 

باعت السيدة أديبة   2121 ماي   12

الحاملة لبطاقة  القبقابي اليعقوبي، 

ج يع   L458111 الوطنية  السعريف 

املنزه،  شارع  الواقع  السجاري  أفلها 

وهو  مارتيل،   23 رقم  أحريق  حي 

عبارة عن فيدلية، واملقيد بالسجل 

السجاري باملحك ة االبسدائية بسطوان 

لصائدة  وذلك   53251 رقم  تحت 

الحاجي،  عث ان  مح د  السيد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D856122

ب صلحة  السعرضات  وسسقبل 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

يوما من   15 بسطوان وذلك إلى غاية 

فدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كسابة الضبط

66 مكرر

املحكمة االبتدائية أبي الجعد
إعالن عن بيع أفل تجاري

ب قس�سى عقد توثيقي لألسساذ نور 

البيضاء  بالدار  الدين سيطرو موثق 

باع   2121 أغسطس   11 في  مؤرخ 

السيد عبد القادر الشرقاوي، مغربي، 

ب  ع ارة  بارك  بإقامة  الساكن 

املح دية،   ،12 شقة  الشروق  نور 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

امح د  لصائدة   ،QA111455
اناطول  زنقة   6 ب  الساكن  الت1ك، 

البيضاء،  الدار  بوركون،   7 طابق 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  والحامل 

.BE853588

املسجل  السجاري  األفل  ج يع 

باملحك ة االبسدائية بأبي الجعد تحت 

بالسجل السحليلي الكائن   1564 رقم 

ب 134 تجزئة بدر 1 أبي الجعد بث ن 

إج الي قدره 411.111 درهم.

السعرضات  فإت  لذلك  وتبعا 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  تسجل 

أجل  داخل  الجعد  بأبي  االبسدائية 

تاريخ  من  يوما   (15( عشر  خ سة 

فدور النشرة الثانية.

النشرة األولى

عن رئيس كسابة الضبط

67 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم السنصيذ املدني بني مالل

إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

ملف السنصيذ رقم : 2121/1481

لصائدة : حنان االدري�سي.

ينوب عنهم : األسساذ اح د القافد 

املحامي بهيئة بني مالل.

ضد : مح د الهاشمي.

يعلن رئيس مصلحة كسابة الضبط 

لدى املحك ة االبسدائية بني مالل أنه 

بساريخ 28 سبس 15 2121 على الساعة 

الواحدة بعد الزوال بقاعة البيوعات 

بهذه املحك ة سيقع بيع باملزاد العلني 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  للعقار 

11/57839 امللك املسمى «الصسح» وهو 

عبارة عن دار للسكنى الكائنة بسجزئة 

مودين حي الهدى بني مالل مساحتها 

من  واملسكونة  سنتيار،   1 1آر  حوالي 

طابق سصلي يسكون من محل تجاري 

الدرج  تحت  مرحاض  وبه  بابين  له 

مساحسه 3 مت1 مربع شبه منسهي وغي1 

غرف  ثالث  به  أول  وطابق  مصبوغ 

وفالون ومطبخ ومرحاض وفناء منزل 

السجاري  املحل  فوق  يوجد  مغطى 

تنقصه السنقية واالنتهاء، وطابق ثاني 

به غرفسان وفالون ومطبخ ومرحاض 

ووسط املنزل، فناء املنزل نصف مبني 

والكل األول  الطابق  في  بني  ما  فوق 

 تنقصه فباغة والكهرباء، طابق ثالث 
نصس موافصات الطابق الثاني، سطح 
مت1 مربع تقريبا   6 به غرفة مساحتها 
فباغة  تنقصه  والكل  ومرحاض 

والكهرباء والسنقية.

لبيع  االفسساحي  الث ن  حدد  وقد 

مبلغ  في  الخبي1  طرف  من  العقار 

1.611.111 درهم.

وعلى من رست عليه املزايدة أن 

يؤدي الث ن فورا مع زيادة 3% واجب 

الخزينة العامة.

ي كن  املعلومات  من  ولل زيد 

االتصال بقسم السنصيذات القضائية 

دفت1  على  لالطالع  املحك ة  بهذه 

الشروط والسح الت.
رئيس مصلحة كسابة الضبط

68

املحكمة االبتدائية بالخميسات
إعالن عن بيع األفل السجاري

ملف رقم : 2121/14

حساب رقم : 13196

بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

23 ف15اير 2118 باع السيدان :

الحامل  رحي و،  اإلله  عبد 

ل.ب.ت.و رقم X365139 ؛

عبد هللا رحي و، الحامل ل.ب.ت.و 
.X233964 رقم

الحامل  العث اني،  سعيد  للسيد 

األفل   X234107 رقم  ل.ب.ت.و 

بهت  واد  بقرية  الكائن   السجاري 
واملسجل  الخ يسات   ،37 رقم 

 44812 بالسجل السجاري تحت رقم 

بالخ يسات،  االبسدائية  باملحك ة 

واملعنوية  املادية  عنافره  بج يع 

واملقدر بث ن 61.111 درهم. 

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  أن توضع 

أجل  داخل  بالخ يسات  االبسدائية 

تاريخ  من  يوما   (15( عشر  خ سة 

فدور النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

69 مكرر
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محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم 2121/2619/142

ملخص الحكم أو القرار
اإلسم العائلي : قريوط

رقم االعسقال : 
االسم الشخ�سي : عبد ىالسالم.

ابن : عبد اإلله وأمه : بديعة بنت 
مح د.

 1979/12/31  : بساريخ  املولود 
بصاس.

حي   16 زنقة   51 رقم   : الساكن 
الحسني بندباب - فاس.

 2121/16/11  : حكم عيه بساريخ 
من طرف غرفة الجنايات بصاس.

من أجل الضرب والجرح املؤدي 
إلى عاهة مسسدي ة وجنحة الضرب 

والجرح.
ومعاقبسه عن ذلك بسنسين اثنسين 
وتح يله الصائر  حبسا نافذا    (12(

تضامنا واإلجبار في األدنى.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط

41

محك ة االسسئناف بصاس
ملف جنائي رقم 2121/2613/38

ملخص الحكم أو القرار
اإلسم العائلي : كيني

رقم االعسقال : 
االسم الشخ�سي : ادريس.

نعي ة بنت   : وأمه  سعيد     : ابن 
الجياللي.

 2113/11/17  : بساريخ  املولود 
بصاس.

الساكن : رقم 115 الزنقة 18 حي 
البام بنسودة - فاس.

 2121/17/15  : حكم عيه بساريخ 
لألحداث  الجنايات  من طرف غرفة 

بصاس.
من أجل جناية السرقة املوفوفة 

بالليل والكسر.
ومعاقبسه عن ذلك بسنة واحدة 
وتح يله  السنصيد  موقوف  حبسا 

الصائر دون اجبار.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط

42

محك ة االسسئناف بصاس
ملف جنائي رقم 2121/2619/142

ملخص الحكم أو القرار
اإلسم العائلي : شعايبي

رقم االعسقال : 
االسم الشخ�سي : مح د.

ابن : بوشتى ادريس   وأمه : فاط ة 
بنت عبد السالم.

 1968/11/11  : بساريخ  املولود 
ب والي يعقوب.

الحي   51 رقم   16 زنقة   : الساكن 
الحسني بندباب فاس.

حكم عليه بساريخ : 2121/16/11 
من طرف غرفة الجنايات - بصاس.

من أجل الضرب والجرح املؤدى 
إلى عاهة مسسدي ة وجنحة الضرب 

والجرح.
ومعاقبسه عن ذلك بسنسين اثنسين 
الصائر  وتح يله  نافذا  حبسا   (12(

تضامنا واالجبار في األدنى.
م ثل النيابة العامة

43

محك ة االسسئناف بصاس
ملف جنائي رقم 2121/2619/142

ملخص الحكم أو القرار
اإلسم العائلي : قريوط

رقم االعسقال : 
االسم الشخ�سي : عبد االله.

رقية بنت   : وأمه  الخ ار     : ابن 
العربي.

ب والي   1953  : بساريخ  املولود 
يعقوب.

الحي   51 رقم   16 زنقة   : الساكن 
الحسني بندباب فاس.

حكم عليه بساريخ : 2121/16/11 
من طرف غرفة الجنايات - بصاس.

من أجل الضرب والجرح املؤدى 
إلى عاهة مسسدي ة وجنحة الضرب 

والجرح.
ومعاقبسه عن ذلك بسنسين اثنسين 
الصائر  وتح يله  نافذا  حبسا   (12(

تضامنا واالجبار في األدنى.
م ثل النيابة العامة

44

محك ة االسسئناف بصاس
ملف جنائي رقم 2121/2619/217

ملخص الحكم أو القرار
اإلسم العائلي : الصرا�سي

رقم االعسقال : 
االسم الشخ�سي : لطيصة.

ابنة : الطيب   وأمها : فاط ة بنت 
أح د.

 1975/12/21  : بساريخ  املولودة 
بصاس.

زواغة  الجديد  بالحي   : الساكنة 
فاس.

حكم عليها بساريخ : 2121/16/17 
من طرف غرفة الجنايات - بصاس.

من أجل جناية السرقة املوفوفة 
بالسعدد والليل واسسع ال ناقلة.

ومعاقبتها عن ذلك بسنسين اثنسين 
سنة  حدود  في  نافذة  حبسا   (12(
الباقي  في  السنصيذ  وموقوفة  واحدة 
وتح يلها الصائر تضامنا واالجبار في 

األدنى.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط

45

محك ة االسسئناف بصاس
ملف جنائي رقم 2121/2619/191

ملخص الحكم أو القرار
اإلسم العائلي : بنشقرون

رقم االعسقال : 
االسم الشخ�سي : عبد الكريم.

بنت  زهرة   : وأمه  ح يد     : ابن 
ادريس.

املولود بساريخ : 1979 بصاس.
شارع ابن   15 بالرق خ   : الساكن 

الخطيب فاس.
حكم عليه بساريخ : 2121/16/13 

من طرف غرفة الجنايات - بصاس.
إحداث  في  التسبب  أجل  من 
حريق طبقا للصصل 617 من القانون 

الجنائي بعد إعادة السكييف.
  (16( بسسة  ذلك  عن  ومعاقبسه 
نافذة  وغرامة  نافذا  حبسا  أشهر 
)611) درهم وتح يله الصائر واالجبار 

في األدنى.م ثل النيابة العامة.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط

46

محك ة االسسئناف بصاس
ملف جنائي رقم 2121/2619/217

ملخص الحكم أو القرار
اإلسم العائلي : بوشارب

رقم االعسقال : 
االسم الشخ�سي : عبد القادر.

: فاط ة بنت  : لحسن   وأمه  ابن 
أح د.

 1977/16/29  : بساريخ  املولودة 
بصاس.

الحي   268 بالرقم   : الساكن 
الجديد زواغة - فاس.

حكم عليه بساريخ : 2121/16/17 
من طرف غرفة الجنايات - بصاس.

من أجل جناية السرقة املوفوفة 
بالسعدد والليل واسسع ال ناقلة.

ومعاقبسه عن ذلك بسنسين اثنسين 
سنة  حدود  في  نافذة  حبسا   (12(
الباقي  في  السنصيذ  وموقوفة  واحدة 
وتح يله الصائر تضامنا واالجبار في 

األدنى.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط

47

محك ة االسسئناف بصاس
ملف جنائي اسسئنافي رقم 

2121/2645/82
ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : الخال.
مزداد  : سعيد،  االسم الشخ�سي 

بساريخ 1967 باوالد جامع.
: محجوبة بنت  : عالل، وأمه  ابن 
 11 الزنقة   19 رقم   : الساكن  اليزيد، 

الحي الحسني بندباب فاس.
 2121 ماي   3  : حكم عليه بساريخ 
من طرف غرفة الجنايات االسسئنافية 

بصاس علنيا انتهائيا وغيابيا،
جناية السغرير بقافرة   : من أجل 

ومحاولة هسك عرضها بالعنف.
في الشكل : قبول االسسئناف.

القرار  تأييد   : املوضوع  في 
غرفة  عن  الصادر  املسسأنف 
بساريخ املحك ة  بهذه  الجنايات 
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8 ف15اير 2121 تحت رقم 81 في امللف 
رقم 2121/2641/71 في ا ق�سى به

ب ؤاخذة  الع ومية،  الدعوى  في 

املتهم سعيد الخال من أجل ما نسب 

اثنسين حبسا  اليه ومعاتبسه بسنسين 

في  واإلجبار  الصائر  وتح يله  نافذا 

األدنى.

قبولها   : املدنية  الدعوى  في 

املحكوم  بأداء   : وموضوعا  شكال. 

املطالبة  لصائدة  الخال  سعيد  عليه 

في  الخالدي  الهام  املدني  بالحق 

شخص وليها القانوني تعويضا مدنيا 

عشرة أالف درهم،   (11.111( قدره 

وتح يل الصائر مج15ا في األدنى.

وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت 

العقل.

وبإشعار األمالك املخزنية ب لخص 

الحكم.

الرس ية  الجريدة  في  وبنشره 

ب سعى من النيابة العامة.

وبسعليق الحكم بباب آخر مسكن 

لل تهم.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط

48

محك ة االسسئناف بصاس

ملف جنائي اسسئنافي رقم 

2121/2645/178

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي : نافع.

مزداد  : سعيد،  االسم الشخ�سي 

بساريخ 22 أبريل 1995 بصاس.

بنت  ج عة   : وأمه  اح د،   : ابن 
 25 رقم   17 زنقة   : الساكن  الطيب، 

حي االمل باب السصي1 فاس.

ف15اير  فاتح   : بساريخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   2121

انتهائيا  علنيا  بصاس  االسسئنافية 

وغيابيا،

عرض  هسك  جناية   : أجل  من 

قافر بالعنف وجنح السرقة والتهديد 

واستهالك املخدرات.

في الشكل : قبول االسسئناف.
القرار  إلغاء   : املوضوع  في 
غرفة  عن  الصادر  املسسأنف 
بساريخ املحك ة  بهذه   الجنايات 
في   558 تحت رقم   2121 نوف 15   5
في ا   2121/2642/131 رقم  امللف 
أجل  من  املتهم  براءة  من  به  ق�سى 
هسك عرض قافر بالعنف واستهالك 
املخدرات والحكم من جديد بإدانسه 
من أجل ذلك ومعاقبسه بسنة واحدة 

حبسا نافذا.
املسسأنف  القرار  إلغاء   : م  د  في 
في ا ق�سى به من عدم االخسصاص 
والحكم من جديد بأداء املتهم لصائدة 
م ح م تعويضا مدنيا قدره خ سة 
وتح يله  درهم   5111 درهم  آالف 
املتهم  وتح يل  النسبة،  الصائر على 

الصائر مج15ا في األدنى.
وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت 

العقل.
وبإشعار األمالك املخزنية ب لخص 

الحكم.
الرس ية  الجريدة  في  وبنشره 

ب سعى من النيابة العامة.
وبسعليق الحكم بباب آخر مسكن 

لل تهم.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط

49

محك ة االسسئناف بصاس
ملف جنائي رقم 2121/2619/135

ملخص الحكم أو القرار
اإلسم العائلي : السبتي

رقم االعسقال : 
االسم الشخ�سي : يونس.

ابن : ادريس   وأمه : خديجة بنت 
مح د.

املولود بساريخ : 1995 بصاس.
تجزئة   194 بالرقم   : الساكن 
الس ن  عين  طريق   1 س  العن15ة 

بصاس.
حكم عليه بساريخ : 2121/16/17 

من طرف غرفة الجنايات - بصاس.

السرقة  محاولة  أجل  من 
وجنح  والكسر  بالليل  املوفوفة 
السالح  وح ل  املخدرات  استهالك 

والعنف والهجوم على مسكن الغي1.
ومعاقبسه عن ذلك بسنسين اثنسين 
)12) حبسا وتح يله الصائر واالجبار 

في األدنى.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط

50

محك ة االسسئناف بصاس
ملف جنائي اسسئنافي رقم 

2121/2616/37
ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : امللولي.
املزداد  أيوب،   : االسم الشخ�سي 

بساريخ 2112/11/28  بساونات.
بنت  فريدة   : وأمه  حسن،   : ابن 

عبد الكريم، 
حي  الشنتي  كعدة   : الساكن 

الشهداء تاونات.
حكم عليه بساريخ : 16/13/2121 
من طرف غرفة الجنايات االسسئنافية 

بصاس علنيا انتهائيا وغيابيا،
السرقة  جناية   : أجل  من 
الليل  بظوف  املقت1نة  املوفوفة 

والسعدد والكسر.
في الشكل : قبول االسسئناف.

القرار  تأييد   : املوضوع  في 
غرفة  عن  الصادر  املسسأنف 
بساريخ املحك ة  بهذه   الجنايات 
في   23 عدد  تحت   2121 يناير   28
في ا   2121/2614/95 رقم  امللف 
الحدث  املتهم  ب ؤاخذة  به،  ق�سى 
السرقة  أجل  من  أيوب  امللولي 
والسعدد ومعاقبسه  بالليل  املوفوفة 
وتح يل  نافذا  حبسا  واحدة  بسنة 
تضامنا  الصائر  الحدثين  املته ين 
وتحديد  القانونيين  وليه ا  بواسطة 

اإلجبار في األدنى.
وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت 

العقل.
وبإشعار األمالك املخزنية ب لخص 

الحكم.

الرس ية  الجريدة  في  وبنشره 
ب سعى من النيابة العامة.

وبسعليق الحكم بباب آخر مسكن 
لل تهم.

الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط

51

املحك ة االبسدائية

ملف جنائي اسسئنافي
 رقم 2121/2616/37
ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : امللولي.
االسم الشخ�سي : أشرف، املزداد 

بساريخ 2113/13/21  بساونات.
فاط ة بنت   : وأمه  مح د،   : ابن 

مح د، 
حي  الشنتي  كعدة   : الساكن 

الشهداء تاونات.
حكم عليه بساريخ : 16/13/2121 
من طرف غرفة الجنايات االسسئنافية 

بصاس علنيا انتهائيا وغيابيا،
السرقة  جناية   : أجل  من 
الليل  بظروف  املقت1نة  املوفوفة 

والسعدد والكسر.
في الشكل : قبول االسسئناف.

القرار  تأييد   : املوضوع  في 
غرفة  عن  الصادر  املسسأنف 
بساريخ املحك ة  بهذه   الجنايات 
في   23 عدد  تحت   2121 يناير   28
في ا   2121/2614/95 رقم  امللف 
الحدث  املتهم  ب ؤاخذة  به،  ق�سى 
السرقة  أجل  من  الوردي  أشرف 
والسعدد ومعاقبسه  بالليل  املوفوفة 
وتح يل  نافذا  حبسا  واحدة  بسنة 
تضامنا  الصائر  الحدثين  املته ين 
وتحديد  القانونيين  وليه ا  بواسطة 

اإلجبار في األدنى.
وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت 

العقل.
وبإشعار األمالك املخزنية ب لخص 

الحكم.
الرس ية  الجريدة  في  وبنشره 

ب سعى من النيابة العامة.
وبسعليق الحكم بباب آخر مسكن 

لل تهم.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط

52
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

ح  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أغسطس   19 بساريخ  ج2121/5345 

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الرسم  ذي   3 الع اري  املسمى 

15/132322 املسواجد   العقاري عدد 

سلي ان  سيدي  الت1ابية  بالج اعة 

دائرة أحواز مكناس،  مول الكيصان، 

 13 من تاريخ  ابسداء  إقليم مكناس، 

سبس 15   22 إلى غاية   2121 سبس 15 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

الت1خيص بإنجاز بئ1 وجلب املاء  منه 

 1,4687 مساحسه  سقي  أجل  من 

هكسارا لصائدة السيد زعكوكي مح د 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

. S37123

 86

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 26 بساريخ  ح.ج2121/5364 
سيجري  الذي   2121 أغسطس 

الرسم  ذي  ال15ج  املسمى  بالعقار 

املسواجد   7216/21 عدد  العقاري 

دائرة  مط اطة  الت1ابية  بالج اعة 

تاريخ  من  ابسداء  تازة،  ،إقليم  تاهلة 

 21 غاية  إلى   2121 سبس 15   14

شأن  في  علني  بحث   2121 سبس 15 

من  املاء   بجلب  الت1خيص  مشروع 

واد بوزمالن من أجل سقي  مساحة 

9,1172 هكسار لصائدة السيد ابرشان 

السعريف  لبطاقة  الحامل  طارق 

. A727117 الوطنية

87 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 19 بساريخ  ح.ج2121/5356 

2121  الذي سيجري على  أغسطس 

ذي   V11-3 الشروق  املسمى  العقار 

 17/254158 عدد  امللكية  شهادة 

عين  الت1ابية  بالج اعة  املسواجد  

إقليم  فاس،  أحواز  دائرة  بيضاء 

سبس 15   16 تاريخ  من  ابسداء  فاس، 

 2121 سبس 15   27 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

منه من أجل  بحصر بئ1 وجلب املاء  

الحديقة  وسقي  باملاء  مسبح  تزويد 

بالسنقيط  هكسارا   0,02 مساحتها 

مح د  سيدي  زهي1  السيد  لصائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل  

. U61573

88 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 24 بساريخ  ح.ج2121/5362 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

حلي  نايت  تاغزوت  املسمى  العقار 

 57/4113 عدد  امللكية  شهادة  ذي 

تزكيت  الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

ابسداء  باشوية إفران،،إقليم إفران، 

2121 إلى غاية  17 سبس 15  من تاريخ 

27 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء  

4,9131 هكسارا لصائدة السيد اوحلي 

السعريف  لبطاقة  الحامل  موحى 

. U3331 الوطنية

89

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج  

أغسطس   23 2121/5358بساريخ  

العقار  على  سيجري  الذي   2121

شهادة  ذي  لكصول  سهب  املسمى 

املسواجد   81/2522 عدد  امللكية 

الجوهرة،   عين  الت1ابية  بالج اعة 

الخ يسات،  ،إقليم  تيصلت   دائرة 

 2121 سبس 15   16 تاريخ  من  ابسداء 

بحث   2121 سبس 15   27 غاية  إلى 

الت1خيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من أجل 

لصائدة  هكسارا   1,89 مساحة  سقي 
السيد عبد هللا زقان وزكرياء الح ري 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

 AE74118 و AB118488

90

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 19 بساريخ  ح.ج2121/5354 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

الرسم  ذي  الياس  املسمى  العقار 

املسواجد   41/31441 عدد  العقاري 

يوسف  سيدي  الت1ابية  بالج اعة 

من  فصرو،ابسداء  دائرة  اح د،  بن 

 22 إلى غاية   2121 13 سبس 15  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2121 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

وسقي  الشرب  أجل  من  منه  املاء  

هكسارا لصائدة السيد   0,30 مساحة 

لبطاقة  الحامل  ح يد  مشاكري 

.C161185 السعريف الوطنية

91

وكالة الحوض املائي لسبو  

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 19 بساريخ  ح.ج2121/5355 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

ذي   1 الخي1  حسيصي  املسمى  العقار 

 41/55611 عدد  العقاري  الرسم 

كندر  الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

فصرو،إقليم  دائرة  اخيار،  سيدي 

13 سبس 15  من تاريخ  ابسداء  فصرو، 

 2121 سبس 15   22 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من أجل 

لصائدة  هكسارا   1,90 مساحة  سقي 

السيد ودغي1ي انس الحامل لبطاقة 

.C679181 السعريف الوطنية

92

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 19 بساريخ  ح.ج2121/5348 
سيجري  الذي   2121 أغسطس 

العقار املسمى دوافع ثالثة ذي  على 

 41/37116 عدد  السحصيظ  مطلب 

املسواجد بالج اعة الت1ابية تازوطة، 

ابسداء  فصرو،  فصرو،إقليم  دائرة 

2121 إلى غاية  13 سبس 15  من تاريخ 

22 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

وإرواء  الشرب   منه من أجل  املاء  

 0,6883 مساحة  وسقي  املاشية 

علي  حنيصي  السيد  لصائدة  هكسارا 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.C35668

93
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 23 بساريخ  ح.ج2121/5341 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

اتصاقية  ذي  الرمل  املسمى  العقار 

فالحية  ارض  تقسيم  في  والتزام 

أغسطس   11 بساريخ  عليه  مصادق 

الت1ابية  بالج اعة  املسواجد   2118

مكناس،إقليم  أحواز  دائرة  مجاط، 

مكناس، ابسداء من تاريخ 16 سبس 15 

 2121 سبس 15   27 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

منه من أجل  بحصر بئ1 وجلب املاء  

سقي مساحة 1,3650 هكسارا لصائدة 

الحامل  املصطصى  مرواني  السيد 

.D41512 لبطاقة السعريف الوطنية

94 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 23 بساريخ  ح.ج2121/5361 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

موضوع   1 كراي�سي  املسمى  العقار 

 67/13111 عدد  العقاري  الرسم 

يونيو   28 بساريخ  محرر  كراء  عقد 

الت1ابية  بالج اعة  املسواجد   2121

أكوراي،إقليم  دائرة  اوخلصن،  ايت 

 16 تاريخ  من  ابسداء  الحاجب، 

سبس 15   27 إلى غاية   2121 سبس 15 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

 4,90 مساحة  سقي  أجل  من  منه 

هكسارا لصائدة السيد كراي�سي امبارك 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D537954

95

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 17 بساريخ  ح.ج2121/5342 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

ذي  الشارف  زيسون  املسمى  العقار 

املسواجد   426 ض بعدد  عقد شراء 

بالج اعة الت1ابية دار الح راء، دائرة 

من  ابسداء  فصرو،  املنزل،إقليم 

 21 إلى غاية   2121 11 سبس 15  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2121 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

وإرواء  الشرب  أجل  من  منه  املاء  

املاشية لصائدة السيد بن هري  مح د 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z811859

96 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 12 بساريخ  ح.ج2121/5291 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

العقار املسمى تاجريصت ورح يوات 

 349 بعدد  ض  شراء  عقد  ذي 

الت1ابية  بالج اعة  املسواجد  ص458 

فصرو،إقليم  دائرة  العنوفر، 

سبس 15   6 تاريخ  من  ابسداء  فصرو، 

 2121 سبس 15   16 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من أجل 

هكسارات   2,6674 مساحة  سقي 

االدري�سي  ادريس  السيد  لصائدة 

الكندري ومح د الشريف االدري�سي 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الكندري 

.CB68612 CB48153 الوطنية

97

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بساريخ  ح.ج2121/5328 

سيجري  الذي   2121 أغسطس 

ذي  بكاس  ملك  املسمى  العقار  على 

 41/31252 عدد  السحصيظ  مطلب 

املسواجد بالج اعة الت1ابية اغزران، 

دائرة املنزل،إقليم فصرو، ابسداء من 

 21 إلى غاية   2121 سبس 15   9 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2121 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 منه من أجل سقي مساحة  املاء  

هكسارا لصائدة السيد بكاس ومن معه 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z75819

98

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بساريخ  ح.ج2121/5327 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

ذي  اقسو  علي  دار  املسمى  العقار 

 41/31165 عدد  السحصيظ  مطلبي 

بالج اعة  املسواجد  و41/31679 

املنزل،إقليم  دائرة  اغزران،  الت1ابية 

سبس 15   9 تاريخ  من  ابسداء  فصرو، 

 2121 سبس 15   21 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من أجل 

سقي مساحة 1,2279 هكسارا لصائدة 

الحاملة  يامنة  ح اموش  السيدة 

.C549641 لبطاقة السعريف

99

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بساريخ  ح.ج2121/5325 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

العقارين املس يين تكل امين وتشوت 

بعدد  شراءض  عقدي  ذي  ت ليلت 

بالج اعة  املسواجد   97 وبعدد   476

الت1ابية تزكيت، باشوية إفران،إقليم 

سبس 15   9 تاريخ  من  ابسداء  إفران، 

 2121 سبس 15   21 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من أجل 

سقي مساحة 2,8407 هكسارا لصائدة 

السيد املجدوب عقى الحامل لبطاقة 

.DB7142 السعريف الوطنية

100

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بساريخ  ح.ج2121/5324 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

الرسم  ذي  الدباغ  املسمى  العقار 

املسواجد   41/3155 عدد  العقاري 

بالج اعة الت1ابية سيدي يوسف بن 

فصرو،  فصرو،إقليم  دائرة  اح د، 

2121 إلى  9 سبس 15  ابسداء من تاريخ 

بحث علني   2121 سبس 15   21 غاية 

بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من أجل سقي 

لصائدة  هكسارا   0,2792 مساحة 

لبطاقة  الحامل  الدباغ  مني1  السيد 

.CB53118 السعريف الوطنية

101
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بساريخ  ح.ج2121/5323 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

العقار املسمى ملك رقية 1 ذي الرسم 

املسواجد   41/38226 عدد  العقاري 

دائرة  اقورار،  الت1ابية  بالج اعة 

فصرو،إقليم فصرو، ابسداء من تاريخ 

9 سبس 15 2121 إلى غاية 21 سبس 15 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

منه من أجل سقي مساحة 2,3714 

هكسارا لصائدة السيد عدنان الرايس 

السعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

. CB89311الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 12 بساريخ  ح.ج2121/5312 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

472 ذي مطلب  العقار املسمى نزالة 

15/27174 املسواجد  السحصيظ عدد 

ع ار،  بني  نزالة  الت1ابية  بالج اعة 

ابسداء  دائرة زرهون،إقليم مكناس، 

إلى غاية   2121 سبس 15   6 من تاريخ 

16 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء  

السيد  لصائدة  هكسارا   0,7728

الع راني عبد الحق الحامل لبطاقة 

.D162581 السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بساريخ  ح.ج2121/5326 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

العقار املسمى دال ذي املطلب عدد 

59/9785 املسواجد بالج اعة الت1ابية 

عين الج عة، دائرة عين عرمة،إقليم 

سبس 15   9 من تاريخ  ابسداء  مكناس، 

 2121 سبس 15   21 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من أجل 

هكسارات   3,0110 مساحة  سقي 

النبي  عبد  بحاجي  السيد  لصائدة 

السعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.D253439 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 13 بساريخ  ح.ج2121/5322 

سيجري  الذي   2121 أغسطس 

على العقار املسمى ملك اجبيلي ذي 

 41/23171 عدد  العقاري  الرسم 

كندر  الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

فصرو،إقليم  دائرة  اخيار،  سيدي 

سبس 15   9 تاريخ  من  ابسداء  فصرو، 

 2121 سبس 15   21 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من أجل 

سقي مساحة 4 هكسارا لصائدة السيد 

الحامل  اجبيلي الحسن وعبد االاله  

 C439792 لبطاقة السعريف الوطنية

.C439793و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   12 بساريخ   2121/5321

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الرسم  ذي   3 امطي1  بني  املسمى 

املسواجد   ،59/11984 العقاري عدد 

بالج اعة الت1ابية لقصي1 دائرة عين 

ابسدائ  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 

إلى غاية   ،2121 6 سبس 15  من تاريخ 

في  علني  بحث   ،2121 سبس 15   16

بئ1  بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

3.51 هكسارا لصائدة السيدة  مساحة 

لبطاقة  الحاملة  لطيصة  العزوزي 

.D324257 السعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   9 بساريخ   2121/5294

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الرسم  ذي  الهواري  ملك  املسمى 

املسواجد   ،72343/21 العقاري عدد 

الغربية  مكناسة  الت1ابية  بالج اعة 

من  ابسدائ  تازة،  إقليم  تازة،  دائرة 

غاية  إلى   ،2121 سبس 15   9 تاريخ 

13 سبس 15 2121، بحث علني في شأن 

وجلب  بئ1  بإنجاز  الت1خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

1 هكسارا لصائدة السيد الهواري ربيعة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

مجيدو  والسيد   Z232212 رقم 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الهواري 

.Z485331 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   9 بساريخ   2121/5296

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الرسم  املسمى سيدي عبد هللا ذي 

املسواجد   ،21/58253 العقاري عدد 

تايناست،  دائرة  الت1ابية  بالج اعة 

 9 تاريخ  من  ابسدائ  تازة،  إقليم 

13 سبس 15  إلى غاية   ،2121 سبس 15 

بحث علني في شأن مشروع   ،2121

الت1خيص بإنجاز بئ1 وجلب املاء منه، 

 3.3953 مساحة  سقي  أجل  من 

محي دات  السيد  لصائدة  هكسارا 

السعريف  لبطاقة  الحامل  ع رو 

.Z24835 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   11 بساريخ   2121/5115

الذي سيجري بالعقار املسمى   2121

القطعة األرضية املس اة امحيجر ذي 

عقد كراء ض 121 ص 355، املسواجد 

بالج اعة الت1ابية بني سنوس دائرة 

قرية با مح د، إقليم تاونات، ابسدائ 

إلى غاية   ،2121 6 سبس 15  من تاريخ 

في  علني  بحث   ،2121 سبس 15   15

املاء  بجلب  الت1خيص  شأن مشروع 

من واد سبو، من أجل سقي مساحة 

سنو�سي  السيد  لصائدة  هكسارا    2

املجيد   عبد  وسنو�سي  مصطصى 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.CD91336و C712371 رقم

109
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   11 بساريخ   2121/5315

العقار  على  سيجري  الذي   2121

املسمى الرمل ذي شهادة االسسغالل 

 ،2121 يوليو   19 بساريخ   51 عدد 

عين  الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

الشكاك، دائرة اي وزار كندر، إقليم 

سبس 15   3 ابسدائ من تاريخ  فصرو، 

 ،2121 سبس 15   13 إلى غاية   ،2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكسارا لصائدة   1 أجل سقي مساحة 

السيد بنخدة لحسن الحامل لبطاقة 

.C212841 السعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   11 بساريخ   2121/5316

العقار  على  سيجري  الذي   2121

امللكية  شهادة  ذي  شريف  املسمى 

املسواجد   ،41/56122 عدد 

دائرة  العنوفر،  الت1ابية  بالج اعة 

من  ابسدائ  فصرو،  إقليم  فصرو، 

غاية  إلى   ،2121 3 سبس 15  تاريخ 

في  علني  بحث   ،2121 13 سبس 15 

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

هكسارا لصائدة السيد   3.51 مساحة 

شريف عبد الرحيم الحامل لبطاقة 

.C288337 السعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   11 بساريخ   2121/5319

العقار  على  سيجري  الذي   2121

املسمى اسروتن ذي عقد شراء وفلة 

بالج اعة  املسواجد   ،284/41 رقم 

اح د،  بن  يوسف  سيدي  الت1ابية 

ابسدائ  إقليم فصرو،  دائرة فصرو، 

إلى غاية   ،2121 3 سبس 15  من تاريخ 

في  علني  بحث   ،2121 سبس 15   13

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

هكسارا لصائدة السيد   3.91 مساحة 

املحسن  ومصطصى  الطالبي  يونس 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.C374217و C436176 رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   11 بساريخ   2121/5311

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الرسم  ذي  الخليصي  ملك  املسمى 

املسواجد   ،41/23444 العقاري عدد 

بالج اعة الت1ابية سيدي يوسف بن 

فصرو،  إقليم  فصرو،  دائرة  اح د 

ابسدائ من تاريخ 3 سبس 15 2121، إلى 

بحث علني   ،2121 سبس 15   13 غاية 

بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل تزويد 

السيد  لصائدة  باملاء  القرب  مالعب 

معه  ومن  الدين  ج ال  الخليصي 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB43455 رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   9 بساريخ   2121/5297

العقار  على  سيجري  الذي   2121

املسمى الحاملة السريعة ذي الرسم 

املسواجد   ،81/14535 العقاري عدد 

الجوهرة  عين  الت1ابية  بالج اعة 

الخ يسات،  إقليم  تيصلت،  دائرة 

 ،2121 سبس 15   2 ابسدائ من تاريخ 

بحث   ،2121 سبس 15   13 غاية  إلى 

الت1خيص  مشروع  شأن  في  علني 

من أجل  منه،  بإنجاز بئ1 وجلب املاء 

لصائدة  هكسارا   1.28 مساحة  سقي 

السيد غيات بوع رو الحامل لبطاقة 

.AD191437 السعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   4 بساريخ   2121/4728

العقار  على  سيجري  الذي   2121

مطلب  ذي  السخون  فدان  املسمى 

املسواجد   ،81/5171 السحصيظ عدد 

بالج اعة الت1ابية عين الجوهرة دائرة 

ابسدائ  الخ يسات،  إقليم  تيصلت، 

إلى   ،2121 أغسطس   27 تاريخ  من 

علني  بحث   ،2121 سبس 15   6 غاية 

بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

لصائدة  هكسارا   2.1616 مساحة 

السيد البلي خاليد ومن معه الحامل 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.AB91457
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   4 بساريخ   2121/5278

العقار  على  سيجري  الذي   2121

امللكية  ذي شهادة   21 رضا  املسمى 

املسواجد   ،17/79271 عدد 

بالج اعة الت1ابية أوالد الطيب، دائرة 

ابسدائ  فاس،  إقليم  فاس،  أحواز 

إلى   ،2121 أغسطس   27 تاريخ  من 

علني  بحث   ،2121 6 سبس 15  غاية 

بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

 STE 5 هكسارا لصائدة شركة  مساحة 

شخص  في   CARTAGENA SARL

م ثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   9 بساريخ   2121/5277

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الرسم  ذي   1-1 زوهال  املسمى 

املسواجد   ،59/23111 العقاري عدد 

دائرة  اقدار،  الت1ابية  بالج اعة 

ابسدائ  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

إلى   ،2121 سبس 15   12 تاريخ  من 

بحث علني   ،2121 سبس 15   13 غاية 

بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

لصائدة  هكسارا   1.1879 مساحة 

السيد وشاني خاليد الحامل لبطاقة 

.BJ51151 السعريف الوطنية رقم

117
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   5 بساريخ   2121/5286

العقار  على  سيجري  الذي   2121

املسمى رمضان ذي الرسم العقاري 

املسواجد بالج اعة   ،67/9914 عدد 

اكوراي،  دائرة  تع ان،  ايت  الت1ابية 

تاريخ من  ابسدائ  الحاجب،   إقليم 

غاية  إلى   ،2121 أغسطس   31  

8 سبس 15 2121، بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

كلثوم  السيدة  لصائدة  هكسارا   2.61

الحامل  رمضان  واح د  رمضان 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.D616234 ورقم D611817
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   5 بساريخ   2121/5288

العقار  على  سيجري  الذي   2121

العقاري  الرسم  ذي  قشابي  املسمى 

املسواجد بالج اعة   ،67/9824 عدد 

الت1ابية ايت نع ان، دائرة الحاجب، 

تاريخ  من  ابسدائ  الحاجب،  إقليم 

غاية  إلى   ،2121 31 أغسطس 

8 سبس 15 2121، بحث علني في شأن 

وجلب  بئ1  بحصر  الت1خيص  مشروع 

املاء منه، من أجل االسسع ال املنزلي 

لصائدة السيد الوالي  املاشية.  وارواء 

عبد الهادي الحامل لبطاقة السعريف 

.U57212 الوطنية رقم ع
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   5 بساريخ   2121/5289

العقار  على  سيجري  الذي   2121

املسمى قطعة أرضية فالحية الكائنة 

ض  الدمامة ذي رسم شراء  باملحل 

أرضية  وقطعة   43 ص   45 بعدد 

باملحل املسمى وتكي  الكائنة  فالحية 

ص   21 بعدد  ض  شراء  رسم  ذي 

الت1ابية  بالج اعة  املسواجد   ،21

الحاجب،  دائرة  نع ان،  ايت 

تاريخ  من  ابسدائ  الحاجب،  إقليم 

غاية  إلى   ،2121 31 أغسطس 

8 سبس 15 2121، بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الحسبكة  السيدة  لصائدة  هكسارا   3

السعريف  لبطاقة  الحاملة  حكيم 

.AE121317 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   6 بساريخ   2121/5291

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الرسم  موضوع  مكسية  املسمى 

شهادة  ذي   K/507 عدد  العقاري 

املسواجد   ،15/2121 عدد  إدارية 

دائرة  يعزم،  ايت  الت1ابية  بالج اعة 

ابسداءا  الحاجب،  إقليم  اكوراي، 

إلى غاية   ،2121 2 سبس 15  من تاريخ 

في  علني  بحث   ،2121 13 سبس 15 

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

السيد  لصائدة  هكسارا   5 مساحة 

لبطاقة  الحامل  الغني  عبد  اراينت 

.D137471 السعريف الوطنية رقم

121

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   2 بساريخ   2121/5268

العقار  على  سيجري  الذي   2121

ض  شراء  عقد  ذي  موشن  املسمى 

املسواجد   ،311 ص   296 بعدد 

دائرة  بالج اعة الت1ابية عين اللوح، 

من  ابسدائ  افران،  إقليم  أزرو، 

إلى غاية   ،2121 أغسطس   26 تاريخ 

6 سبس 15 2121، بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد  لصائدة  هكسارا   1.8222

لبطاقة  الحامل  املكي  ادريس  عمي 

.DA4462 السعريف الوطنية رقم

122

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   2 بساريخ   2121/5271

العقار  على  سيجري  الذي   2121

ض  املسمى مسرعب ذي عقد كراء 

بعدد  مخارجة ض  وعقد   31 بعدد 

الت1ابية  بالج اعة  املسواجد   ،641

إقليم افران،  ت حضيت دائرة أزرو، 

أغسطس   26 تاريخ  من  ابسدائ 

 ،2121 سبس 15   6 غاية  إلى   ،2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكسارا   4.58 مساحة  سقي  أجل 

لصائدة السيد ع اري اسعيد الصارس 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA12982 رقم

123

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   2 بساريخ   2121/5272

العقار  على  سيجري  الذي   2121

شراء  عقد  ذي  بويصغر  املسمى 

بالج اعة  املسواجد   ،22 بعدد  ض 

دائرة ازرو،  الت1ابية سيدي املخصي، 

تاريخ  من  ابسدائ  افران،  إقليم 

 6 غاية  إلى   ،2121 أغسطس   26

بحث علني في شأن   ،2121 سبس 15 

وجلب  بئ1  بإنجاز  الت1خيص  مشروع 

 1 من أجل سقي مساحة  منه،  املاء 

هكسارا لصائدة السيدة فطناوي حدو 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.DA66976 رقم

124

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   2 بساريخ   2121/5269

العقار  على  سيجري  الذي   2121

العقاري  الرسم  ذي  التهامي  املسمى 

املسواجد بالج اعة   ،21/7911 عدد 

الت1ابية مط اطة، دائرة تاهلة، إقليم 

26 أغسطس  ابسدائ من تاريخ  تازة، 

 ،2121 سبس 15   6 غاية  إلى   ،2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي مساحة 16 هكسارا لصائدة 

الحامل  التهامي  لعرو�سي  السيد 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.Z65851

125
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   2 بساريخ   2121/5174

العقار  على  سيجري  الذي   2121

املسمى مي ون إ ذي الرسم العقاري 

بالج اعة  املسواجد   21/7911 عدد 

الت1ابية مط اطة، دائرة تاهلة، إقليم 

أغسطس   26 من تاريخ  ابسداء  تازة، 

 2121 سبس 15   16 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

سقي مساحة 9 ه لصائدة السيد أزداد 

السعريف  لبطاقة  الحامل  مي ون 

.Z63411 الوطنية

 126

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   23 بساريخ   2121/5359

العقار  على  سيجري  الذي   2121

املسمى أرض عالل ذي شهادة امللكية 

16/47821 املسواجد بالج اعة  عدد 

الت1ابية ايت بويحيى الحجامة، دائرة 

ابسداءا  الخ يسات  إقليم  تيصلت، 

2121 إلى غاية 16 سبس 15   من تاريخ 

 27 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

بومدين  السيد  لصائدة  ه   5.8846

السعريف  لبطاقة  الحاملة  بشرى 

.XA16589 الوطنية

 127

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   23 بساريخ   2121/5357

العقار  على  سيجري  الذي   2121

عقدي  ذي  السدرة  فدان  املسمى 

 457 وبعدد   58 بعدد  ض  شراء 

سيدي  الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

الخ يسات،  دائرة  املصدر،  عالل 

من تاريخ  ابسداء  إقليم الخ يسات،  

 27 غاية  إلى   2121 سبس 15   16

شأن  في  علني  بحث   2121 سبس 15 

وجلب  مشروع الت1خيص بحصر بئ1  

املاء منه من أجل سقي مساحة 1.31 

فاط ة  أح وش  السيد  لصائدة  ه 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.JE167922

 128

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   23 بساريخ   2121/5361

العقار  على  سيجري  الذي   2121

ض  شراء  عقد  ذي  الغابة  املسمى 

87 املسواجد بالج اعة  76 ص  بعدد 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الت1ابية 

ابسداء  الخ يسات،  إقليم  تيصلت، 

2121 إلى غاية  16 سبس 15  من تاريخ 

27 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ1  بإنجاز  الت1خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

لصائدة السيد عزار  هكسارا   2,1823

السعريف  لبطاقة  الحامل  مح د 

.A65387 الوطنية

129

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   2 بساريخ   2119/5273

العقار  على  سيجري  الذي   2121

ذي الرسم العقاري   1 املسمى محتى 

املسواجد بالج اعة   67/15915 رقم 

الحاجب،  دائرة  إقدار،  الت1ابية 

تاريخ من  ابسداء  الحاجب،   إقليم 

غاية إلى   2121 أغسطس   26 

2121 بحث علني في شأن  6 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 من أجل سقي مساحة  منه،  املاء 

 STE DOMAINE لصائدة  هكسارات 

م ثلها  شخص  في   AZOKRAF

القانوني.

130

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2121 2121/5262 بساريخ 28 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

تاعنزارت ذي شهادة االسسغالل رقم 

114 املسواجد بالج اعة الت1ابية عين 

الشكاك، دائرة اي وزار كندر، إقليم 

فصرو، ابسداء من تاريخ 23 أغسطس 

 2121 إلى غاية فاتح سبس 15   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

لصائدة  هكسارا   1,40 مساحة  سقي 

السيد الرماني مراد الحامل لبطاقة 

.CB257381 السعريف الوطنية

131

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2121 2121/5261 بساريخ 28 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

بعدد  ض  ملكية  عقد  ذي  اسرتو 

بالج اعة  املسواجد   341 ص   232

اح د،  بن  يوسف  سيدي  الت1ابية 

ابسداء  إقليم فصرو،  دائرة فصرو، 

إلى   2121 أغسطس   23 تاريخ  من 

2121 بحث علني  غاية فاتح سبس 15 

بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

لصائدة  هكسارا   2,4339 مساحة 

لبطاقة  الحاملة  يامنة  جار  السيدة 

.BE29421 السعريف الوطنية

132

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

يوليو   28 بساريخ   2121/5265

العقار  على  سيجري  الذي   2121

امللكية  شهادة  ذي  بالش  املسمى 

41/52747 املسواجد بالج اعة  عدد 

الت1ابية اغبالو اقورار، دائرة فصرو، 

تاريخ من  ابسداء  فصرو،   إقليم 

فاتح  غاية  إلى   2121 أغسطس   23

شأن  في  علني  بحث   2121 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

1,18 هكسارا لصائدة السيد بالش ع ر 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z236611

133
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2121 2121/5263 بساريخ 28 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  االسسغالل  الكريعة ذي شهادة 

املسواجد بالج اعة الت1ابية عين   39

الشكاك، دائرة اي وزار كندر، إقليم 

فصرو، ابسداء من تاريخ 23 أغسطس 

 2121 إلى غاية فاتح سبس 15   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

املاشية  وإرواء  منزلية  أغراض  أجل 

لصائدة  هكسارا   0,90 وسقي مساحة 

السيد بلعسابي مح د الحامل لبطاقة 

.CB237811 السعريف الوطنية

134

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   17 بساريخ   2119/5344

العقار  على  سيجري  الذي   2121

املسمى افجدار 1 ذي الرسم العقاري 

املسواجد بالج اعة   15/78982 رقم 

الت1ابية ايت اوخلصن، دائرة أكوراي، 

تاريخ من  ابسداء  الحاجب،   إقليم 

غاية  إلى   2121 سبس 15   11

21 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

افجدار  السيد  لصائدة  هكسارات   5

السعريف  لبطاقة  الحامل  سعيد 

.D224135 الوطنية

135

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   17 بساريخ   2121/5334

العقار  على  سيجري  الذي   2121

ذي الرسم العقاري   3 املسمى اع و 

بالج اعة  املسواجد   67/6419 رقم 

دائرة  جحجوح،  سبت  الت1ابية 

ابسداء  الحاجب،  إقليم  أكوراي، 

إلى   2121 سبس 15   11 تاريخ  من 

علني  بحث   2121 21 سبس 15  غاية 

بحصر  الت1خيص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي  منه،  بئ1 وجلب املاء 

لصائدة  هكسارات   3,4773 مساحة 

السيد السجاني اع و الحامل لبطاقة 

.D466297 السعريف الوطنية

136

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   17 بساريخ   2121/5336

القطعة  على  سيجري  الذي   2121

شراء  رسم  ذي  الصالحية  األرضية 

املسواجد   425 ص   411 بعدد  ض 

دائرة  بالج اعة الت1ابية راس جي1ي، 

من  ابسداء  إقليم الحاجب،  أكوراي، 

غاية إلى   2121 سبس 15   11  تاريخ 

21 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ1  بحصر  الت1خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

0,7803 هكسار لصائدة السيد ابروري 

السعريف  لبطاقة  الحامل  ج ال 

.D139174 الوطنية

137

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   17 بساريخ   2121/5343

العقار  على  سيجري  الذي   2121

112-113- ح15يس  ايت  املسمى 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   122-132

بالج اعة  املسواجد   15/51143

يعن  دائرة  بوبيدمان،  آيت  الت1ابية 

ابسداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 

2121 إلى غاية  11 سبس 15  من تاريخ 

21 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

زعيم  السيد  لصائدة  هكسار   1,1718

السعريف  لبطاقة  الحامل  ادريس 

.D47213 الوطنية

138

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   17 بساريخ   2121/5335

العقار  على  سيجري  الذي   2121

عقد  حجامين  عين  فدان  املسمى 

بالج اعة  املسواجد   26 عدد  شراء 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الت1ابية 

ابسداء  الخ يسات،  إقليم  تيصلت، 

2121 إلى غاية  11 سبس 15  من تاريخ 

21 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ1  بإنجاز  الت1خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

2,53 هكسارا لصائدة السيد بل بخوت 

السعريف  لبطاقة  الحامل  بوشعيب 

.TA56118 الوطنية

139

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   16 بساريخ   2121/5332

العقار  على  سيجري  الذي   2121

املسمى ايرامزيل املسواجد بالج اعة 

اي وزار  دائرة  املان،  ايت  الت1ابية 

من  ابسداء  بوملان،  إقليم  مرموشة، 

غاية إلى   2121 سبس 15   9  تاريخ 

في  علني  بحث   2121 سبس 15   21

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لصائدة  هكسارات   4,1392 مساحة 

السيد اتربي مي ون الحامل لبطاقة 

.CB77394 السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

16 أغسطس  بساريخ   2121/5329

العقار  على  سيجري  الذي   2121

املسمى بويعلوشن املسواجد بالج اعة 

فصرو،  دائرة  العنوفر،  الت1ابية 

تاريخ من  ابسداء  فصرو،   إقليم 

9 سبس 15 2121 إلى غاية 21 سبس 15 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد  لصائدة  هكسارات   3,0134

مح د الزاوي وسعيد الزاوي الحامل 

CB18822 لبطاقة السعريف الوطنية 

.CB73491 و

141
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   16 بساريخ   2121/4431

العقار  على  سيجري  الذي   2121

املسمى شعبة ح و ارزو وح و اعراب 

وتسكرت تازكاغت واحر�سي املسواجد 

دائرة  العنوفر،  الت1ابية  بالج اعة 

من  ابسداء  فصرو،  إقليم  فصرو، 

غاية إلى   2121 سبس 15   9  تاريخ 

21 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

4,1980 هكسارات لصائدة السيد عزيز 

حريم وح يد حريم الحامل لبطاقة 

EA151851 الوطنية   السعريف 

.CB47675 و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   16 بساريخ   2121/5331

العقار  على  سيجري  الذي   2121

كيكو،  حلي  ايت  تيج ا  املسمى 

كيكو،  الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

دائرة بوملان، إقليم بوملان، ابسداء من 

تاريخ 9 أغسطس 2121، إلى غاية 21 

بحث علني في شأن   ،2121 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

وارواء  الشرب  أجل  من  منه،  املاء 

هكسارات   5 مساحة  وسقي  املاشية 

حدو   بتشكوشت  السيد  لصائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB115936 رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ح ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

أغسطس   16 بساريخ   2121/5331

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الرسم  ذي  الحرمة  سيدي  املسمى 

املسواجد   ،16/32471 رقم  العقاري 

بويحيى  ايت  الت1ابية  بالج اعة 

إقليم  تيصلت،  دائرة  الحجامة، 

تاريخ من  ابسداء   الخ يسات، 

 21 غاية  إلى   ،2121 سبس 15   9

بحث علني في شأن   ،2121 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 3 من أجل سقي مساحة  منه،  املاء 

هكسار لصائدة السيد دروس الحسين 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.X800619
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 11 بساريخ  ح ج/2121/5318 

الذي سيجري على   2121 أغسطس 

شراء  عقد  ذات  األرضية  القطعة 

كناش   29 صحيصة   32 ض ن بعدد 

األمالك رقم 13 بساريخ 6 يناير 1998 

املسواجد بالج اعة الت1ابية بني كلة، 

إقليم  وزان،  دائرة  كلة،  بني  قيادة 

ابسداء من تاريخ فاتح سبس 15  وزان، 

 2121 سبس 15   11 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

لصائدة  هكسارا   0,75 مساحة  سقي 

السيد القاليق أح د الحامل لبطاقة 

.GM28455 السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح ج/2121/5353   رقم 

الذي سيجري   2121 أغسطس   19

على العقار الج اعي املدعو الزمراني 

السابع  انصر  اوالد  املسمى  باملكان 

ذي  انصر  اوالد  الساللية  للج اعة 

بساريخ  31 رقم  االسسغالل   شهادة 

املسواجد   2121 أغسطس   3

الطيبي،  سيدي  الت1ابية  بالج اعة 

إقليم  الطيبي،  سيدي  باشوية 

القنيطرة، ابسداء من تاريخ 6 سبس 15 

 2121 سبس 15   16 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

لصائدة  هكسارا   0,30 مساحة  سقي 

السيد ح يد ع اري الحامل لبطاقة 

.G419176 السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح ج/2121/5352   رقم 

الذي سيجري   2121 أغسطس   19

املسمى  امللك  املسمى  العقار  على 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   2 خي1ة 

28887/ر املسواجد بالج اعة الت1ابية 

دائرة  القصيبية،  قيادة  القصيبية، 

سلي ان،  سيدي  إقليم  القصيبية، 

إلى   2121 6 سبس 15  ابسداء من تاريخ 

غاية 16 سبس 15 2121 بحث علني في 

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء منه، من أجل االسسع ال 

السيد  لصائدة  املاشية  وإرواء  املنزلي 

لبطاقة  الحامل  امهاية  ادريس 

.GA24713 السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح ج/2121/5351   رقم 

الذي سيجري   2121 أغسطس   19

على العقار امل لوك للج اعة الساللية 

ازهانة ذي عقد إيجار رقم 911 بساريخ 

2 أغسطس 2121 ملف رقم 15274 

املسواجد بالج اعة الت1ابية الحدادة، 

دائرة أحواز  قيادة أحواز القنيطرة، 

ابسداء  القنيطرة  إقليم  القنيطرة 

إلى غاية  2121 سبس 15   6  من تاريخ 

16 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 من أجل سقي مساحة  منه،  املاء 

هكسارا لصائدة السيد نادية األطرش 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.G273651
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح ج/2121/5351   رقم 

الذي سيجري   2121 أغسطس   19

على القطعة املس اة بالد ظهر شكارة 

بني ماط الكائنة ب زارع دوار زمورين 

بساريخ  بيع  كلة ذات عقد  بني  فرقة 

بالج اعة  املسواجدة   1997 يوليو   7

كلة،  بني  قيادة  كلة،  بني  الت1ابية 

من  ابسداء  إقليم وزان،  دائرة وزان، 

 16 إلى غاية   2121 سبس 15   6 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2121 سبس 15 

وجلب  بئ1  بإنجاز  الت1خيص  مشروع 

املاء منه، من أجل االسسع ال املنزلي 

وإرواء املاشية الحسين غانم الحامل 

.L88714 لبطاقة السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بساريخ ح ج/2121/5349   رقم 
الذي سيجري   2121 أغسطس   19
ذب   2 رقم   3 على العقار املسمى لو 
 13/67992 رقم  العقاري  الرسم 
سيدي  الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 
الطيبي،  سيدي  باشوية  الطيبي، 
 6 من تاريخ  ابسداء  إقليم القنيطرة، 
سبس 15   16 إلى غاية   2121 سبس 15 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 
الخضراء  املساحات  أجل سقي  من 
هكسارا لصائدة ج اعة   0,01 مساحة 
شخص  في  م ثلة  الطيبي  سيدي 
املومني  مح د  السيد  رئيسها 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.C736982
150

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بساريخ ح ج/2121/5346   رقم 
الذي سيجري   2121 أغسطس   19
على القطعة األرضية السابعة للرسم 
باملكان   R/33616 رقم  العقاري 
ذي  الشبلية  دوار  مزارع  املسمى 
شهادة إدارية رقم 181 بساريخ 5 يوليو 
2121 املسواجد بالج اعة الت1ابية بي1 
الطالب،  بي1  تكنة  قيادة  الطالب، 
دائرة الشراردة، إقليم سيدي قاسم، 
2121 إلى  6 سبس 15  ابسداء من تاريخ 
بحث علني   2121 سبس 15   16 غاية 
بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن  في 
منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 
5 هكسار لصائدة السيد عزيز  مساحة 
السعريف  لبطاقة  الحامل  بلعيا�سي 

.GK2808 الوطنية
151

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح ج/2121/5341   رقم 

8 أغسطس 2121 الذي سيجري على 

العقار الكائن بدوار الحناتة ذي عقد 

املسواجد   2116 ماي   24 بساريخ  بيع 

قيادة  ازغي1ة،  الت1ابية  بالج اعة 

وزان،  إقليم  الوحدة  دائرة  تروال، 

2121 إلى  6 سبس 15  ابسداء من تاريخ 

غاية 16 سبس 15 2121 بحث علني في 

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب 

منه من أجل اإلسسع ال  وجلب املاء 

القوت  هشام  السيد  لصائدة  املنزلي 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.GM75558
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح ج/2121/5347   رقم 

الذي سيجري   2121 أغسطس   19

ازدغ  املدعو  الج اعي  العقار  على 

باملكان املسمى ازدغ الساب للج اعة 

الك ارة  فرقة  انصر  اوالد  الساللية 

بساريخ   25 رقم  إدارية  شهادة  ذي 

بالج اعة  املسواجد   2121 يوليو   5

باشوية  الطيبي،  سيدي  الت1ابية 

القنيطرة،  إقليم  الطيبي،  سيدي 

2121 إلى  6 سبس 15  ابسداء من تاريخ 

بحث علني   2121 سبس 15   16 غاية 

بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

لصائدة  هكسارا   0,6391 مساحة 

السيد لخليصي كومارة الحامل لبطاقة 

.G247726 السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بساريخ ح ج/2121/5321   رقم 
الذي سيجري   2121 أغسطس   12
على العقار السابع للج اعة الساللية 
الخناشة ذي تجديد عقد إيجار رقم 
191 ملف رقم 6536 بساريخ 27 مارس 
الت1ابية  بالج اعة  املسواجد   2119
قيادة بحارة أوالد  بحارة أوالد عياد، 
الغرب،  الثالثاء  سوق  دائرة  عياد، 
تاريخ من  ابسداء  القنيطرة،   إقليم 
2 سبس 15 2121 إلى غاية 16 سبس 15 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 
 40,30 أجل سقي مساحة  منه من 
 JOSETTE السيدة  لصائدة  هكسارا 
ومن   HENRIETTE DURAND
رقم  السصر  لجواز  الحاملة  معها 

.19AI9597
154

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بساريخ ح ج/2121/5315   رقم 
الذي سيجري   2121 أغسطس   12
على العقار الج اعي املدعو بئ1 الح ر 
باملكان املسمى داكة السابع للج اعة 
شهادة  ذي  العيايدة  الساللية 
يونيو   25 بساريخ   9 رقم  االسسغالل 
الت1ابية  بالج اعة  املسواجد   2121
سال،  إقليم  عامر،  باشوية  عامر، 
2121 إلى  2 سبس 15  ابسداء من تاريخ 
بحث علني   2121 سبس 15   13 غاية 
بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن  في 
منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 
مساحة 8 هكسارا لصائدة السيدالعربي 
السعريف  لبطاقة  الحامل  السالمي 

.A8745 الوطنية
155

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح ج/2121/5314   رقم 

الذي سيجري   2121 أغسطس   12

املسواجد  املسي1ة  دوار  مسجد  على 

قيادة  ازغار،  الت1ابية  بالج اعة 

إقليم  سلي ان،  سيدي  دائرة  أزغار 

تاريخ من  ابسداء  سلي ان،   سيدي 

2 سبس 15 2121 إلى غاية 13 سبس 15 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

لصائدة  باملاء  املسجد  تزويد  منه، 

ج عية بدر لبناء مسجد بدوار املسي1ة 

الجياللي  السيد  طرف  من  م ثلة 

السعريف  لبطاقة  الحامل  العرف 

.G185166 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   12 بساريخ   2121/5319

العقار  على  سيجري  الذي   2121

باملكان  الصوارات  املدعو  الج اعي 

للج اعة  السابع  الحنشة  املسمى 

ذي  الصوارات  الحنشة  الساللية 

بساريخ   21 رقم  االسسغالل  شهادة 

بالج اعة  املسواجد    2121 14 يوليو 

إقليم  باشوية عامر،  الت1ابية عامر، 

سبس 15   2 تاريخ  من  ابسداء  سال، 

 2121 سبس 15   13 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من أجل 

سقي مساحة 2,0160 هكسارا لصائدة 

لبطاقة  الحامل  ع ر  لقلش  السيد 

.A585899 السعريف الوطنية

157
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   12 بساريخ   2121/5316
القطعة  على  سيجري  الذي   2121
األرضية البورية من توزيع املغصول له 
مح د الخامس طيب هللا تراه الكائنة 
ملركز  السابع  الكبارثة  الرزي ا  بدوا 
الصالحي 246 ذات شهادة إدارية رقم 
املسواجد    2121 يوليو   2 بساريخ   234
العسلوجي،  دار  الت1ابية  بالج اعة 
بهت،  دائرة  العسلوجي،  دار  قيادة 
إقليم سيدي قاسم، ابسداء من تاريخ 
2 سبس 15 2121 إلى غاية 13 سبس 15 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 
منه من أجل سقي مساحة 2,3855 
هكسارا لصائدة السيدة طامو املساوي 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.B342255
158 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   12 بساريخ   2121/5318
العقار  على  سيجري  الذي   2121
اوالد  الساللية  للج اعة  امل لوك 
 741 رقم  إيجار  عقد  ذي  امبارك 
يوليو   5 بساريخ   15215 رقم  ملف 
الت1ابية  بالج اعة  املسواجد   2121
اوجيه،  اوالد  دائرة  القنيطرة، 
إقليم القنيطرة،   ،6 امللحقة اإلدارية 
إلى   2121 2 سبس 15  ابسداء من تاريخ 
غاية 13 سبس 15 2121 بحث علني في 
شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقبين 
سقي  أجل  من  منه ا  املاء   وجلب 
شركة  لصائدة  هكسارا   29 مساحة 
م ثلة   PERSEA GREEN SARL
السيد  القانوني  م ثلها  شخص  في 
يونس رزين الحامل لبطاقة السعريف 

.BE714731 الوطنية
159 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   12 بساريخ   2121/5317
العقار  على  سيجري  الذي   2121
الساللية  للج اعة  امل لوك 
 573 رقم  إيجار  عقد  ذي  الحنشة 
يونيو   11 بساريخ   15117 رقم  ملف 
الت1ابية  بالج اعة  املسواجد    2121
القنيطرة، دائرة اوالد اوجيه، امللحقة 
ابسداء  القنيطرة،  إقليم   ،6 اإلدارية 
إلى غاية   2121 سبس 15   2  من تاريخ 
في  علني  بحث   2121 سبس 15   13
بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن 
منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 
شركة  لصائدة  هكسارا   15 مساحة 
 MULTI ROADS CENTER SARL
القانوني  م ثلها  شخص  في  م لثة 
السيد مصطصى بابا الحامل لبطاقة 

.G229461 السعريف الوطنية
160

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بساريخ   2121/5311

القطعة  على  سيجري  الذي   2121

ذات  الغرسة  املس اة  األرضية 

كناش   111 ض ن بعدد  عقد شراء 

األمالك  رقم 6 بساريخ 29 يوليو 2121 

عرباوة،  الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

األربعاء  سوق  دائرة  عرباوة،  قيادة 

من  ابسداء  إقليم القنيطرة،  الغرب، 

غاية  إلى   2121 سبس 15  فاتح  تاريخ 

11 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ1  بإنجاز  الت1خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

هكسارا لصائدة السيد بوحسيني عبد 

السعريف  لبطاقة  الحامل  العزيز 

.GB25658 الوطنية

161 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بساريخ   2121/5313

العقار  على  سيجري  الذي   2121

باملكان  احسينات  املدعو  الج اعي 

شهادة  ذي  احسينات  املسمى 

االسسغالل رقم 139 بساريخ 26 نوف 15 

الت1ابية  بالج اعة  املسواجد   2121

بحارة  قيادة  عياد،  أوالد  بحارة 

الثالثاء  سوق  دائرة  عياد،  أوالد 

من  ابسداء  إقليم القنيطرة،  الغرب، 

غاية  إلى   2121 سبس 15  فاتح   تاريخ 

11 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه من أجل سقي مساحة 1,20 

الباز  السعيد  السيد  لصائدة  هكسارا 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB4959

162

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بساريخ   2121/5314

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الرسم  ذي  الكداري  بالد  املسمى 

بالج اعة  املسواجد   1113 العقاري 

الت1ابية ارميالت، قيادة مخسار، دائرة 

بهت، إقليم سيدي قاسم، ابسداء من 

غاية  إلى   2121 سبس 15  فاتح   تاريخ 

11 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 أجل سقي مساحة  منه من  املاء 

عبد  الزكراني  السيد  لصائدة  هكسارا 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الح يد 

.G161461 الوطنية

163  

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بساريخ   2121/5312

قطعة  على  سيجري  الذي   2121

تابعة لألمالك املخزنية ذات عقد بيع 

 بساريخ 17 يناير 2113 وشهادة إدارية 

 2121 يونيو   17 باريخ   46 رقم 
سوق  الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

باشوية   ،3 امللحلقة اإلدارية  األربعاء 

القنيطرة،  إقليم  األربعاء،  سوق 

 2121 ابسداء من تاريخ فاتح سبس 15 

إلى غاية 11 سبس 15 2121 بحث علني 

في شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب 

منه من أجل االسسع ال  وجلب املاء 

ح يد  البقالي  السيد  لصائدة  املنزلي 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.G116527

164

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   9 بساريخ   2121/5311

العقار  على  سيجري  الذي   2121

اوالد  الساللية  للج اعة  امل لوك 

 756 رقم  إيجار   عقد  ذي  الطالب 

رقم  ملف   2121 يوليو   7 بساريخ 

الت1ابية  بالج اعة  املسواجد   16314

دائرة احواز القنيطرة،  اوالد سالمة، 

تاريخ  من  ابسداء  القنيطرة،   إقليم 

25 أغسطس 2121 إلى غاية 3 سبس 15 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

من أجل سقي مساحة هكسارا لصائدة 

ورضوان  بنبى  الخالق  عبد  السادة 

السعريف  لبطاقة  الحامل  غزوان 

.G146424و G3563 الوطنية

165
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   9 بساريخ   2121/5311

العقار  على  سيجري  الذي   2121

املسمى الرتبية 1 ذي الرسم العقاري 

بالج اعة  املسواجد   R/12134 رقم 

دائرة الغرب بني  الت1ابية الحوافات، 

ابسداء  قاسم،  سيدي  إقليم  مالك، 

إلى   2121 أغسطس   25 تاريخ  من 

2121 بحث علني في  3 سبس 15  غاية 

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقبين 

سقي  أجل  من  منه ا  املاء  وجلب 

السيد  لصائدة  هكسارا   39 مساحة 

ازيلي مح د الحامل لبطاقة السعريف 

.A51324 الوطنية

166

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   16 بساريخ   2121/5333

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الشرقي  الح ري  املدعو  الج اعي 

السابع  مو�سى  اوالد  املسمى  باملكان 

للج اعة الساللية اوالد فرقة اوالد 

غريب ذي شهادة إدارية رقم 29 بساريخ 

املسواجد بالج اعة   2121 يوليو   29

باشوية  الطيبي،  سيدي  الت1ابية 

القنيطرة،  إقليم  الطيبي،  سيدي 

2121 إلى  2 سبس 15  ابسداء من تاريخ 

بحث علني   2121 سبس 15   13 غاية 

بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

هكسارا لصائدة السيد   0,10 مساحة 

لبطاقة  الحامل  القادري  مح د 

.G411743 السعريف الوطنية

167

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   12 بساريخ   2121/5313
العقار  على  سيجري  الذي   2121
باملكان  الح ر  بئ1  املدعو  الج اعي 
للج اعة  السابع  داكة  املسمى 
شهادة  ذي  العيايدة  الساللية 
يونيو   25 بساريخ   8 رقم  االسسغالل 
الت1ابية  بالج اعة  املسواجد   2121
سال،  إقليم  عامر،  باشوية  عامر، 
2121 إلى  2 سبس 15  ابسداء من تاريخ 
بحث علني   2121 سبس 15   13 غاية 
بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن  في 
منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 
السيد  لصائدة  هكسارا   7 مساحة 
لبطاقة  الحامل  السالمي  العربي 

.A8745 السعريف الوطنية
168

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   18 بساريخ   2121/5337
القطعة  على  سيجري  الذي   2121
الواقعة  الت1سية  البورية  األرضية 
ذات  الظل  جبل  جالل  اوالد  بدوار 
موجب باسسغالل ض ن بكناش باقي 
بساريخ   318 عدد    71 رقم  الوثائق 
املسواجد بالج اعة   2121 يونيو   21
بن  قرية  قيادة  مالك،  بني  الت1ابية 
الغرب،  األربعاء  سوق  دائرة  عودة، 
تاريخ  من  ابسداء  القنيطرة،   إقليم 
6 سبس 15 2121 إلى غاية 16 سبس 15 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 
 0,80 مساحة  سقي  أجل  من  منه 
هكسارا لصائدة السيد الزين بنعي�سى 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB43257
169

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أفدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   18 بساريخ   2121/5339

العقار  على  سيجري  الذي   2121

أرض  من  جزء  املدعو  الج اعي 

باملكان  املريجة  الساللية  الج اعة 

للج اعة  السابع  املريجة  املسمى 

إدارية  املريجة ذي شهادة  الساللية 
بالج اعة  املسواجد   67/2121 رقم 

قيادة لالمي ونة،   الت1ابية لالمي ونة، 

القنيطرة،  إقليم  لالمي ونة،  دائرة 

2121 إلى  6 سبس 15  ابسداء من تاريخ 

غاية 16 سبس 15 2121 بحث علني في 

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب 

منه من أجل االسسع ال  وجلب املاء 

السيد  لصائدة  املاشية  وإرواء  املنزلي 

لبطاقة  الحامل  طاهري  السعيد 

.GB51781 السعريف الوطنية

170

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بساريخ  ح.ج/2121/5293  رقم 

9 أغسطس 2121 الذي سيجرى على 

لحرش سيدي  فدان  املسمى  العقار 
امح د بن شغي ذي الرسم العقاري 
املسواجد بالج اعة   16/15536 رقم 

الخ يسات،  دائرة  الكنزرة،  الت1ابية 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   2121 سبس 15   2  تاريخ 

13 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ1  بإنجاز  الت1خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد  لصائدة  هكسارا   2,9710

الحامل  الحسن  موالي  البعزوي 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.U145191

171

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ  ح.ج/2121/5292  رقم 

سيجرى  الذي   2121 9 أغسطس 

 1 امبارك  بالد  املسمى  العقار  على 

 16/8424 رقم  العقاري  الرسم  ذي 

الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

تيصلت،  دائرة  الجوهرة،  عين 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   2121 سبس 15   2  تاريخ 

13 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

غ از  السيد  لصائدة  هكسارا   6,38

السعريف  لبطاقة  الحامل  ادريس 

.AB68172 الوطنية رقم

172

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ  ح.ج/2121/5298  رقم 

سيجرى  الذي   2121 9 أغسطس 

الغدانة  فدان  املسمى  العقار  على 

 16/38419 ذي الرسم العقاري رقم 

الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

تيصلت،  دائرة  الجوهرة،  عين 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   2121 سبس 15   2  تاريخ 

13 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد  لصائدة  هكسارا   2,9870

لبطاقة  الحامل  توفيق  البحري 

.AB21419 السعريف الوطنية رقم

173
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2121/5317 بساريخ 9 أغسطس 

العقار  على  سيجرى  الذي   2121

ذي شهادة امللكية   11 املسمى امنية 

املسواجد بالج اعة   17/56469 رقم 

امللحقة  دائرة  أكدال،  الت1ابية 

ابسداء  إقليم فاس،  اإلدارية أكدال، 

إلى غاية  2121 سبس 15   3  من تاريخ 

13 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ1  بإنجاز  الت1خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

أسامة  السيد  لصائدة  هكسارا   6,38

الحاملين  ماني  وليلى  اليغ وري 

رقمي  الوطنية  السعريف  لبطاقتي 

.A442877 و C486311
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2121/5271 بساريخ 2 أغسطس 

العقار  على  سيجرى  الذي   2121

العقاري  الرسم  ذي  حسن  املسمى 

املسواجد بالج اعة   59/34236 رقم 

دائرة  السلطان،  ام  دار  الت1ابية 

ابسداء  مكناس،  إقليم  عرمة،  عين 

إلى غاية  2121 سبس 15   3  من تاريخ 

13 سبس 15 2121 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ1  بإنجاز  الت1خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

لصائدة السيد زهي1 مح د  هكسارا   2

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.C116658 رقم

175

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ  ح.ج/2121/5282  رقم 

4 أغسطس 2121 الذي سيجرى على 

العقار املسمى اسامر ازكار بتشاوويلي 

فالحية  أرض  بكراء  اشهاد  ذي 

املسواجد   15 ص    573 بعدد  ض 

دائرة  الح ام،  الت1ابية  بالج اعة 

من  ابسداء  إقليم خنيصرة،  أكل وس، 

غاية إلى   2121 أغسطس   27  تاريخ 

2121 بحث علني في شأن  6 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

9,9998 هكسارا لصائدة السيد اعسيال 

السعريف  لبطاقة  الحامل  سعيد 

.UA31542 الوطنية رقم

176

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ  ح.ج/2121/5284  رقم 

4 أغسطس 2121 الذي سيجرى على 

العقار املسمى ايت كطو ذي الرسم 

املسواجد   27/13881 رقم  العقاري 

دائرة  الح ام،  الت1ابية  بالج اعة 

من  ابسداء  إقليم خنيصرة،  أكل وس، 

غاية إلى   2121 أغسطس   27  تاريخ 

2121 بحث علني في شأن  6 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 6 من أجل سقي مساحة  منه،  املاء 

هكسارا لصائدة السيد عنيني ه وش 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.A12419 رقم

177

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ  ح.ج/2121/5275  رقم 

4 أغسطس 2121 الذي سيجرى على 

الرسم  ذي  مسعودة  املسمى  العقار 

املسواجد   57/3561 رقم  العقاري 

دائرة  الت1ابية بن ف يم،  بالج اعة 

من  ابسداء  افران،  إقليم  أزرو، 

غاية إلى   2121 أغسطس   27  تاريخ 

2121 بحث علني في شأن  6 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيدة  لصائدة  هكسارا   1,0867

لبطاقة  الحاملة  سلوى  اح امي 

.BK75796 السعريف الوطنية رقم

178

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ  ح.ج/2121/5276  رقم 

سيجرى  الذي   2121 4 أغسطس 

على العقار املسمى الضيعة والسالم 

 57/6787 رقم  امللكية  شهادتي  ذي 

بالج اعة  املسواجد   57/6788 و 

أزرو،  دائرة  ف يمي،  بن  الت1ابية 

تاريخ  من  ابسداء  إفران،  إقليم 

غاية إلى   2121 أغسطس   27 

2121 بحث علني في شأن  6 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

4,91 هكسارا لصائدة السيد جيل مانو 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.I312151 رقم

179

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ  ح.ج/2121/5287  رقم 

سيجرى  الذي   2121 5 أغسطس 

ذي   1-9 على العقار املسمى ت ليلين 

 41/55741 رقم  العقاري  الرسم 

 14 رقم  مسجل  جزئي  بيع  وعقد 

املسواجد   2121 يناير   13 و   7 بساريخ 

بالج اعة الت1ابية راس تابودة، دائرة 

من  ابسداء  فصرو،  إقليم  املنزل، 

غاية إلى   2121 أغسطس   31  تاريخ 

في  علني  بحث   2121 سبس 15   8

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب 

الشرب  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لصائدة  هكسارات   4 مساحة  وسقي 

السيد لعبيد مح د الحامل لبطاقة 

.Z145521 السعريف الوطنية رقم

180

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ  ح.ج/2121/5285  رقم 

5 أغسطس 2121 الذي سيجرى على 

العقار املسمى حسنية 33 ذي الرسم 

املسواجد   41/4396 رقم  العقاري 

بالج اعة الت1ابية كندر سيدي اخيار، 

ابسداء  إقليم فصرو،  دائرة فصرو، 

 من تاريخ 31 أغسطس 2121 إلى غاية

2121 بحث علني في شأن  8 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

وسقي  الشرب  أجل  من  منه،  املاء 

السيدة  لصائدة  هكسارات   5 مساحة 

لبطاقة  الحاملة  عائشة  حيدا 

.CB13967 السعريف الوطنية رقم

181



18579 الجريدة الرسميةعدد 5681 - 7 فصر 1443 )15 سبس 15 2121) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ  ح.ج/2121/5283  رقم 

سيجرى  الذي   2121 4 أغسطس 

على العقار املسمى اوباري ذي الرسم 

املسواجد   67/19371 رقم  العقاري 

بالج اعة الت1ابية لقصي1، دائرة عين 

تاوجدات، إقليم الحاجب، ابسداء من 

غاية إلى   2121 أغسطس   27  تاريخ 

2121 بحث علني في شأن  6 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد  لصائدة  هكسارات   1,4925

لبطاقة  الحامل  ابراهيم  عشور 

.D443378 السعريف الوطنية رقم

182

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ  ح.ج/2121/5281  رقم 

4 أغسطس 2121 الذي سيجرى على 

العقار املسمى عين الرمالة ذي شهادة 

املسواجد  81/15135 رقم  امللكية 

 بالج اعة الت1ابية عين الجوهرة، دائرة 

تيصلت، إقليم الخ يسات، ابسداء من 

غاية إلى   2121 أغسطس   27  تاريخ 

2121 بحث علني في شأن  6 سبس 15 

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من أجل سقي مساحة 12 

املقدمي  علي  السيد  لصائدة  هكسارا 

لبطاقة  الحاملين  املقدمي  ولحسن 

و   JC 12449 السعريف الوطنية رقم 

.A291348

183

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ  ح.ج/2121/5281  رقم 

سيجرى  الذي   2121 4 أغسطس 

ذي  بس ة  املسمى  العقار  على 

 16/23111 رقم  امللكية  شهادة 

أيت  الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

تيصلت،  دائرة  الحجامة،  بويحيى 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   2121 أغسطس   27  تاريخ 

2121 بحث علني في شأن 6 سبس 15 

 مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 من أجل سقي مساحة  منه،  املاء 

اح د  الزعري  السيد  لصائدة  هكسار 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.J14713 رقم

184

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ  ح.ج/2121/5279  رقم 

سيجرى  الذي   2121 4 أغسطس 

على العقار املسمى أرض الوئام ذي 

 16/36511 رقم  امللكية  شهادة 

ايت  الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

تيصلت،  دائرة  اولحسن،  علي 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   2121 أغسطس   27  تاريخ 

في  علني  بحث   2121 سبس 15   6

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

السيدة  لصائدة  هكسارا   1 مساحة 

املرابط  الص د  وعبد  زراد  بديعة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملين 

.D179374 ورقم   C426572 رقم 

185

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ  ح.ج/2121/5267  رقم 

سيجرى  الذي   2121 27 أغسطس 

1332- على العقار املسمى ايت علي 

األمالك  شراء  عقود  ذي   1345

وعدد   188 صحيصة   189 عدد   74

املسواجد   186 صحيصة   178

دائرة  إقدار،  الت1ابية  بالج اعة 

ابسداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

2121 إلى غاية 23 سبس 15   من تاريخ 

بحث علني في شأن   2121 أكسوبر   4

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب 

وسقي  الشرب  أجل  من  منه،  املاء 

السيد  لصائدة  هكسارا   4 مساحة 

لبطاقة  الحامل  علي  موالي  قر�سي 

.UA65213 السعريف الوطنية رقم
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